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URBANISTINIO MIESTO AUDINIO ATK�RIMAS REINTEGRUOJANT  
EKSTENSYVIAI UŽSTATYTAS TERITORIJAS 

Algimantas Ma�iulis 
Vilniaus dail�s akademija, Architekt�ros katedra  

El. paštas algimantasmaciulis@yahoo.com  

Anotacija. Dvidešimtajame amžiuje miesto gyventojai susid�r� su �vairiomis problemomis, kurias l�m� miest� pl�tra. Teritori-
n� miest� ekspansija suk�l� rimt� aplinkos apsaugos problem�, suintensyv�jo eismas, padid�jo nusikalstamumas. Pastar�j� 
šimtmet� miestai apib�dinami kaip užteršti, pavojingi ir netgi žalingi sveikatai. Miest� pl�tra prad�ta organizuoti pagal �vairius 
urbanistinio planavimo modelius, kuriuos veik� vyravusios architekt�rin�s tendencijos, ekonomin� situacija bei gyventoj� pa-
pro�iai. Technologinis progresas, karai dar� didel� �tak� susiklos�iusioms urbanistin�ms strukt�roms. Tam tikrais atvejais kai 
kurios teritorijos tapo apleistos ar nepakankamai išnaudojamos. Tokios „urbanistin�s dykros“ neigiamai veikia aplinkines terito-
rijas, miesto strukt�ra praranda vientisum�. Visavertiškai atkurti pažeistas miesto užstatymo strukt�ras �manoma tik kuriant ur-
banistines pl�tros ir tankinimo strategijas. 

Reikšminiai žodžiai: ekstensyvus užstatymas, urbanistinis vientisumas, užstatymo strukt�ra, kaimynyst�s vienetas, užstatymo 
intensyvinimas, urbanistin� tankinimo strategija, reintegracija. 

 

�vadas 

Vykstant ekonominiams, technologiniams ir politiniams 

poky�iams miestai kei�iasi ir privalo prisitaikyti prie atsira-

dusi� nauj� poreiki�. Tam tikrose teritorijose susiklost�s 
užstatymo tipas turi b�ti tankinamas, retinamas ar kaip kitaip 

modifikuojamas; kitu atveju teritorija praranda patrauklum�, 
rizikuojama j� paversti „urbanistine dykra“. Miestas – gana 

statiška strukt�ra, urbanistin�s transformacijos reikalauja 

dideli� s�naud�, veikia daugyb� žmoni�, sukuria ilgalaiki� 
nepatogum�. 

Vilnius taip pat n�ra išimtis. Pagrindin� miesto pro-

blema – ekstensyvus užstatymas, gausyb� apleist�, nepa-

naudot� ar didel� potencial� turin�i�, ta�iau menkai 

išnaudojam� teritorij�. Sovietiniais metais, reorganizuojant 

�vairias gyvenimo sritis, pakito ir miest� pl�tros principai. 

Vykstant teritorinei ekspansijai išsipl�t� Vilniaus miesto 

ribos, prarastas urbanistinis vientisumas, naujos užstatymo 

strukt�ros deformavo istoriškai susiklos�ius� miesto audin�. 
Atgavus nepriklausomyb� pasikeit� gyvenamosios statybos 

pob�dis, prasid�jo privatizacija ir žem�s gr�žinimas, atsirado 

poreikis sistemingai ir nuosekliai tvarkyti centrines miesto 

dalis (Alistratovait� 2005: 29). 

Teritorij� tankinimas 

Po pramon�s revoliucijos ir išsipl�tojus transporto siste-

mai praeito šimtme�io pradžioje, miest� strukt�ros priva-

l�jo keistis, pl�stis, prisitaikyti prie poky�i�. Atsirado 

�vairi� užstatymo modeli�, kurie neb�t� uždari, gal�t� 
pl�totis, poreikis. Šiuolaikin�s užstatymo strukt�ros aiš-

kiausiai matomos gyvenam�j� rajon� statyboje. Prade-

dant Klarenco Perio (1929 m.) (1 pav.) arba Klarenco 

Steino „kaimynyst�s vienetais“ (1942 m.)1 (2 pav.), bai-

giant visoje Soviet� S�jungoje paplitusiais gyvenamai-

siais mikrorajonais (Vanagas 2003: 80, 81). Pagrindin� 
kaimynyst�s vieneto id�ja – sukurti ideali� užstatymo 

sistem�, visiškai atitinkan�i� joje gyvenan�i� žmoni� 
poreikius. Tiek kaimynyst�s vieneto dydži�, tiek tip� 
buvo sukurta labai daug, o pati s�voka pirm� kart� buvo 

pasi�lyta utopinio m�stytojo Roberto Oveno dar 1818 m., 

ta�iau prireik� dar šimto met� iki galo strukt�rizuoti ir 

pateikti konkre�ius pasi�lymus (Vanagas 2003: 17). Tiek 

vakarietiškuose analoguose, tiek Vilniuje matomuose 

pavyzdžiuose svarbiausias tikslas buvo patenkinti pagrin-

dinius gyventoj� poreikius vienoje „urbanistin�je l�stel�-
je“. Dažnai sukurta strukt�ra taikoma pakartotinai, 

jungiant � sistem�. Užstatymo strukt�ra n�ra vien pastat� 
išsid�stymo teritorijoje schema, tai tam tikras teritorijos 

panaudojimo modelis, atskir� strukt�rini� element� išsi-

d�stymo, s�veik� ir funkcionavimo ypatum� visuma. 

Užstatymo strukt�roje svarbu element� tarpusavio santy-

kis, antrame plane paliekant individualias j� charakteris-

tikas. Strukt�ra apibr�žia ir pastato t�r�, ir jo santyk� su 

reljefu. 
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1 pav. K. Perio „Kaimynyst�s vienetas“ (1929 m.) 

Fig. 1. C. Perry‘s “Neighborhood unit“, 1929 

 
2 pav. K. Steino „Kaimynyst�s vienetas“ (1942 m.) 

Fig. 2. C. Stein‘s “Neighborhood unit“, 1942 

Tokio principo užstatym� modeliai buvo labai paplit� 
Soviet� S�jungoje, kur nebuvo paisoma priva�ios nuosavy-

b�s, nusistov�jusi� sklyp� rib� ar žmoni� interes�. „Planin� 
ekonomika“ leido didelius pertvarkymus, d�l to pagal tokius 

modelius buvo užstatomos ištisos teritorijos.  

Pagrindin� toki� rajon� problema šiandien yra mažas 

j� intensyvumas, nepaslankumas pertvarkymams, užstatymo 

intensyvinimui ir visos infrastrukt�ros bei ši� dien� poreiki� 
nebeatitikimas. Nevykstant vidinei miesto pl�trai (užstatymo 

intensyvinimui), maž�ja gyventoj� tankumas (tokios tenden-

cijos pastebimos ne tik Vilniuje, bet ir daugelyje pasaulio 

miest�), neefektyviai veikia viešasis transportas, sud�ting�ja 

susisiekimas, gaus�ja oro tarša, netgi did�ja nusikalstamu-

mas. Susidurdami su tokia situacija, žmon�s mieliau renkasi 

naujai kuriamus užmies�io kvartalus arba kraustosi dar to-

liau, � gyvenvietes, esan�ias miesto periferijoje. Kaimams tai 

taip pat žalinga kaip ir miestams, nes did�jant gyventoj� 
tankumui kuriami nauji paslaug�, aptarnavimo objektai. 

Taip pažeidžiami nusistov�j� elgesio modeliai, žmoni� jud�-
jimo srautus darosi sunku numatyti ir kontroliuoti (Rogers 

2004: 87).  

Vilniaus Žirm�n�, Pašilai�i� ir Lazdyn� mikrorajono 

užstatymo schemose (3, 4, 5 pav.)2 matomos pabaigtos 

urbanistin�s strukt�ros, elementai išd�styti pagal architekt� 
sukurt� „piešin�“. Tankinant tokio tipo teritorijas, ypa� 
svarbu atsižvelgti � esam� koncepcij�, išlaikyti vyraujant� 
užstatymo mastel�. Naujai atsirad� strukt�ros elementai turi 

papildyti esamus, suteikti rajonui šiuolaikiškumo, nesuar-

dyti susiklos�iusio silueto.  

 
3 pav. Žirm�n� rajono fragmentas 1967 m. (B. Kasperavi�ien� 
ir kiti) 

Fig. 3. B. Kasperavi�ien� and others. Fragment of Žirm�nai 
district, 1967 

Tankinti ir intensyvinti b�tina ne tik periferines gy-

venam�sias teritorijas, bet ir centrinius miesto rajonus. D�l 
ekonominio bei technologinio progreso Vilniuje atsirado 

daug ekstensyviai užstatyt� ar nenaudojam� pramonini� 
teritorij�, kurios gal�t� tapti naujais žmoni� traukos taškais 

(Vilniaus miesto savivaldyb�s bendrasis planas iki 2015 m. 

2006).  

Pakankamai išsami Vilniaus Naujamies�io rajono 

tankinimo programa atlikta architekto Mindaugo Pakalnio 

(Pakalnis 2000), ta�iau probleminiai Antakalnio, Žv�ryno 

rajonai dar laukia savo eil�s. Miest� raidoje pasteb�ta, kad 

urbanizuot� teritorij� vert� kyla; ypa� tas akivaizdu centri-

n�se miesto dalyse. 
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4 pav. Lazdyn� rajono schema 1963 m. (V. E. 	ekanauskas ir 
V. Br�dikis)          

Fig. 4. V. E. 	ekanauskas and V. Br�dikis Scheme of Lazdynai 
district, 1963       

 
5 pav. Pašilai�i� rajono schema (K. ir G. Bal�nai) 

Fig. 5. K. and  G. Bal�nai. Scheme of Pašilai�iai district 

Tobul�jant statybos technologijoms, aplinkosaugi-

niams metodams, ateityje miesto teritorij� �sisavinimas neiš-

vengiamai intensyv�s (Vanagas 2008: 180). Ta�iau tik 

kuriant urbanistines tankinimo strategijas atsiranda galimyb� 
sustabdyti chaotiškai vykstan�i� vidin� pl�tr�, kur vieno 

statytojo priimti klaidingi mastelio, t�rio sprendimai automa-

tiškai turi �takos gretim� sklyp� vertei (Pakalnis 2000).  

Tankinant centrinius miesto rajonus, kuriuose dažniau-

siai plyti apleistos pramonin�s teritorijos, reikia spr�sti kito-

kio pob�džio problemas nei kompleksiškai suplanuotuose 

gyvenamuosiuose rajonuose. 	ia dažniausiai n�ra aiškios ir 

bendros užstatymo strukt�ros, vyrauja chaotiški, stichiškai 

susiklost� urbanistiniai dariniai. Tiek ekstensyviai užstatytos, 

tiek aplinkin�s teritorijos negali visavertiškai funkcionuoti. 

Tokiu atveju turi atsirasti paslanki, prisitaikanti, ta�iau ap-

linkinio užstatymo neatkartojanti strukt�ra. 

Nagrin�jant užsienyje vykstan�ius tankinimo projektus, 

pastebimas „draugiško kontrasto“ principas (6 pav.)3. Atsi-

žvelgiant � esam� bei aplinkin� užstatym�, formuojami prisi-

taikantys, ta�iau drauge ir visiškai skirting� form� t�riai. 

Išlaikomas esamo užstatymo mastelis, ta�iau koreguojamas 

teritorijos siluetas (7 pav.)4 (www.arcspace.com 2001). Rein-

tegruojant ekstensyviai urbanizuotas teritorijas, pradedant 

naudoti naujas strukt�ras, atkuriamas urbanistinio audinio 

vientisumas, sujungiamos aplinkin�s teritorijos.  

 
6 pav. „One North“ pagrindinio plano koncepcija (Z. Hadid. 
Singap�ras, 2001 m.) 

Fig. 6. Z. Hadid. Conception of “One North“ masterplan. 
Singapore, 2001 

 
7 pav. Kartal-Pendik teritorijos pagrindinio plano koncepcija 
(Z. Hadid. Stambulas, Turkija, 2006 m.) 

Fig. 7. Z. Hadid. Conception of Kartal-Pendik masterplan. 
Istambul, Turkey, 2006 
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Išvados 

1. Retai apgyvendintose miesto teritorijose, ne-

vykstant vidinei miesto pl�trai, iškyla daug problem�. 
Neefektyviai funkcionuoja viešasis transportas, sud�tin-

g�ja susisiekimas, gaus�ja oro tarša, padid�ja miesto 

inžinerin�s infrastrukt�ros s�naudos, did�ja nusikalsta-

mumas, žmon�s nesijau�ia saug�s, tod�l blog�ja j� gy-

venimo kokyb�. 
2. Tik išanalizavus pažeist� teritorij�, atsižvelgus � 

esamo bei aplinkinio užstatymo morfologin� strukt�r�, 
galima s�kmingai tankinti užstatym�. Taip nebus suar-

dyta miesto strukt�ra ir bus išsaugotas urbanistinis au-

dinys. 

3. Tankinant kompleksiškai suplanuotas, aiški� už-

statymo strukt�r� turin�ias teritorijas, svarbu išlaikyti 

esam� koncepcij� ir j� papildyti naujais elementais. 

4. Tankinant aiškaus užstatymo tipo neturin�ias ar 

skirtingo pob�džio teritorij� apsuptas miesto dalis, 

svarbu prisitaikyti prie esamo užstatymo, ta�iau neveng-

ti �vairesni� form� t�rinio sprendimo.  
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DENSIFYING OF URBAN TERRITORIES 

A. Ma�iulis 

Summary 

In the 20th century city dwellers started facing various kinds of 
problems determined by the expansion of cities. Territorial 
growth caused serious environmental problems, intensive 
traffic and increased criminal behavior. For more than one 
hundred years cities have been seen as polluted, dangerous 
and even harmful for human health. Cities developed by dif-
ferent models of urban planning, which were influenced by 
architectural trends, economic situations, customs of the in-
habitants. Technological revolutions, wars caused different 
changes of urban structures. In some cases some of the territo-
ries are not used anymore or used inefficiently. Damaged 
urban fiber has to be restored because usually it negatively 
affects the citizens living around it. Still, the city is quite a 
static and inert structure, urban transformations demand a lot 
of money, time and efforts. 

Keywords: urban density, urban integrity, urban structure, 
neighborhood unit, densifying urban territories, reintegration 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


