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PASAULINPASAULINĖĖ URBANIZACIJA IR URBANIZACIJA IR 
MIESTMIESTŲŲ ATEITIES VIZIJOSATEITIES VIZIJOS

Urbanizacijos procesai, problemos ir grUrbanizacijos procesai, problemos ir grėėsmsmėės, galimi s, galimi 
miestmiestųų vystymosi scenarijaivystymosi scenarijai



Pasauliniai urbanizacijos tempai (World Bank, 2007)



MIESTMIESTŲŲ ATEITIES VIZIJOSATEITIES VIZIJOS
 Virtualieji miestai Virtualieji miestai –– iiššplplėėtotas nuotolinis darbas, greito totas nuotolinis darbas, greito 

susisiekimo sistemos, mobilus gyvenimo stilius, reaguojanti susisiekimo sistemos, mobilus gyvenimo stilius, reaguojanti 
įį žžmogaus elgesmogaus elgesįį aplinka.aplinka.

 KultKultūūriniai miestai. Svarbiausia riniai miestai. Svarbiausia ččia socialiniai veiksniai ia socialiniai veiksniai ––
žžmonimoniųų lygyblygybėė, tolerancija, liberalumas, i, tolerancija, liberalumas, iššsilavinimo silavinimo 
prieinamumas, estetiprieinamumas, estetišška aplinka.ka aplinka.

 AplinkAplinkąą tausojantys miestai tausojantys miestai –– didelis gyventojdidelis gyventojųų tankumas, tankumas, 
prioritetas visuomeniniam transportui, efektyvus iprioritetas visuomeniniam transportui, efektyvus iššteklitekliųų
naudojimas, naudojimas, ššvari gamyba, vari gamyba, ššvarus oras, vanduo, ivarus oras, vanduo, iššsaugota saugota 
dirbamoji dirbamoji žžememėė..

 Pokatastrofiniai miestai Pokatastrofiniai miestai –– ššiems miestams biems miestams būūttųų bbūūdinga dinga 
riboti iriboti išštekliai, dideltekliai, didelėė reikreikššmmėė nuosavybnuosavybėės teiss teisėėms, ms, 
vartojimo reguliavimas ir kontrolvartojimo reguliavimas ir kontrolėė..



““AMAMŽŽINAS JUDINAS JUDĖĖJIMASJIMAS””

Autopilotas leidžia 
dirbti ir bendrauti 
keliaujant

Visada galima naudotis ryšio 
paslaugomis ir elektroniniais 
dokumentais

Interaktyvūs pastatų fasadaiTransporto priemonių daug, 
bet jos draugiškos aplinkai



““URBANISTINURBANISTINĖĖS KOLONIJOSS KOLONIJOS””

Nėra automobilių, 
dominuoja pėsčiųjų
gatvės ir viešasis 
transportas

Stogai, terasos 
paversti  viešomis 
žaliosiomis erdvėmis

Integruotos į
pastatus energijos  
jėgainės 

Hidroponiniai pastatų fasadai 
leidžia vietoje auginti maistą



““GERI KETINIMAIGERI KETINIMAI””

Kelių aukštų visuomeninio 
transporto priemonės 
perveža daug keleivių

Gatvėse ekologiškos 
transporto priemonės ir 
dviračiai

Kontroliuojamas anglies 
dioksido išmetimas į
aplinką kiekvienam 
asmeniui 

Dešimtmečiais švaistyta 
energija paliko pėdsaką
– dangus pilkas, aplinka 
užteršta



““GENGENČČIIŲŲ PREKYBAPREKYBA””

Žmonės gyvena 
mažose izoliuotose 
save išlaikančiose 
bendruomenėse

Kraštovaizdyje 
dominuoja saulėgrąžų
ir kitos biokurui 
tinkamos kultūros

Pastatai statomi 
naujoviškai, bet iš
tradicinių ir prieinamų
medžiagų (molis, medis)

Energija gaminama 
vėjo jėgainėse, 
technologija išsivysčiusi 
ir kiekviena 
bendruomenė gali jas 
pasistatyti



DARNIOSIOS PLDARNIOSIOS PLĖĖTROS TROS 
KONCEPCIJOSKONCEPCIJOS

PripaPripažžinti darniosios plinti darniosios plėėtros kriterijai, miesttros kriterijai, miestųų plplėėtros tros 
koncepciniai modeliai, jkoncepciniai modeliai, jųų klasifikavimas ir palyginimasklasifikavimas ir palyginimas



Koncepcinių modelių atitikimas darnios plėtros 
kriterijams ir modelių palyginimas



KOMPAKTIKOMPAKTIŠŠKO MIESTO KO MIESTO 
PRINCIPAIPRINCIPAI

GyventojGyventojųų tankis, teritorijos utankis, teritorijos užžstatymas tipai, susisiekimo statymas tipai, susisiekimo 
sistemasistema



Teorinio kompaktiTeorinio kompaktišško miesto struktko miesto struktūūra (H.Frey, 1999)ra (H.Frey, 1999)



MiestMiestųų tipai (H.Frey, 1999)tipai (H.Frey, 1999)



SKIRTINGO TANKIO SKIRTINGO TANKIO ““KAIMYNYSKAIMYNYSČČIIŲŲ”” PALYGINIMAS IR PALYGINIMAS IR 
RYRYŠŠYS TARP GYVENTOJYS TARP GYVENTOJŲŲ TANKIO IR TERITORIJOS TANKIO IR TERITORIJOS 

PANAUDOJIMOPANAUDOJIMO (Rogers, 2005)(Rogers, 2005)



SkirtingSkirtingųų uužžstatymo tipstatymo tipųų panaudojimas 75 bpanaudojimas 75 būūstams pastatyti 200x200m teritorijoje stams pastatyti 200x200m teritorijoje 
((““R. Rogers and partnersR. Rogers and partners”” studija)studija)

Užstatymas kompaktiškame mieste turi užtikrinti 
reikiamą gyventojų tankį. 

Priimtiniausias yra 3- 4 aukštų užstatymas. Jis leidžia 
susikurti polifunkcinėms zonoms, taip  pat sudaro 
patogias visuomenines erdves ir uždaras vidines erdves 
gyventojams 

UŽSTATYMO TIPAS KOMPAKTIŠKAME MIESTE



INTEGRUOTA SUSISIEKIMO SISTEMA 
KOMPAKTIŠKAME MIESTE (Wright, 2003) 



LIETUVOS MIESTLIETUVOS MIESTŲŲ
KOMPAKTIKOMPAKTIŠŠKUMASKUMAS

7 did7 didžžiausiiausiųų Lietuvos miestLietuvos miestųų kompaktikompaktišškumo kumo įįvertinimas, vertinimas, 
palyginimas, problempalyginimas, problemųų identifikavimasidentifikavimas



Vilniaus miesto ląstelių svorių ir gravitacijos dydžių schema 
(● – ląstelių svoriai, ● – ląstelių gravitacija)



Kauno miesto ląstelių svorių ir gravitacijos schema                                     
(● – ląstelių svoriai, ● – ląstelių gravitacija)



Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Alytaus ir Marijampolės miestų ląstelių svorių ir 
gravitacijos schemos                   (● – ląstelių svoriai, ● – ląstelių gravitacija)





VISAGINOVISAGINO MIESTMIESTAS AS ––
DIDDIDŽŽIAUSIAS GYVENTOJIAUSIAS GYVENTOJŲŲ TANKIS TANKIS 

LIETUVOJELIETUVOJE

 Užima maždaug     2 500 x 1 000 m plotą

 Gyventojų skaičius – apie 28 000

Gyventojų tankis 112 gyv. / ha





TAIKYMAS MIESTTAIKYMAS MIESTŲŲ
PLANAVIMEPLANAVIME

Lietuvos miestLietuvos miestųų darnumo problemos, Teritorijos naudojimo darnumo problemos, Teritorijos naudojimo 
intensyvumo intensyvumo įįvertinimas, galimos taikymo sritysvertinimas, galimos taikymo sritys



 MiestMiestųų centrai centrai 
•• InvesticijInvesticijųų stoka infrastruktstoka infrastruktūūrai, vierai, vieššosioms erdvosioms erdvėėms ms 

tvarkytitvarkyti
•• Per didelPer didelėė žžememėės ir nekilnojamojo turto kainas ir nekilnojamojo turto kaina
•• MaMažėžėjantis butjantis butųų ir gyventojir gyventojųų skaiskaiččiusius

PAGRINDINĖS LIETUVOS MIESTŲ
DARNUMO PROBLEMOS



 DaugiabuDaugiabuččiiųų gyvenamgyvenamųųjjųų namnamųų rajonai.rajonai.
•• MonotoniMonotonišška aplinkaka aplinka
•• MonofunkciMonofunkcišškumaskumas
•• Pernelyg didelis gyventojPernelyg didelis gyventojųų tankis pagal dabartinius tankis pagal dabartinius 

parametrus (automobilizacijos lygparametrus (automobilizacijos lygįį, vie, vieššojo transporto ojo transporto 
naudojimnaudojimąą, bendr, bendrąą miesto gyventojmiesto gyventojųų tanktankįį ir kt.)ir kt.)

 IndividualiIndividualiųų gyvenamgyvenamųųjjųų namnamųų priemiestiniai kvartalaipriemiestiniai kvartalai
•• MonotoniMonotonišška aplinkaka aplinka
•• MonofunkciMonofunkcišškumaskumas
•• Per maPer mažžas gyventojas gyventojųų tankis gyvybingai aplinkai, tankis gyvybingai aplinkai, 

komercinikomerciniųų objektobjektųų funkcionavimuifunkcionavimui
•• NNėėra galimybra galimybėės is iššvystyti vievystyti vieššajam transportui, socialinei ajam transportui, socialinei 

ir aptarnavimo infrastruktir aptarnavimo infrastruktūūrairai

PAGRINDINĖS LIETUVOS MIESTŲ
DARNUMO PROBLEMOS



Pagrindiniai duomenys nagrinPagrindiniai duomenys nagrinėėjant urbanizuotjant urbanizuotųų teritorijteritorijųų
kompaktikompaktišškumkumąą ir formos racionalumir formos racionalumąą susijsusijęę su pastatsu pastatųų
iiššddėėstymu teritorijoje. stymu teritorijoje. 

 Urbanizuotos teritorijos naudotojai yra joje gyvenantys Urbanizuotos teritorijos naudotojai yra joje gyvenantys 
žžmonmonėės, kurie teritorijs, kurie teritorijąą tam tikrais laiko tarpais naudoja tam tikrais laiko tarpais naudoja 
tokioms pagrindintokioms pagrindinėėms reikmms reikmėėms:ms:
•• gyvenimui;gyvenimui;
•• darbui;darbui;
•• buitinibuitiniųų ir kitir kitųų poreikiporeikiųų tenkinimui.tenkinimui.

URBANISTINĖS STRUKTŪROS 
SKAIDYMAS Į BAIGTINIUS ELEMENTUS









TAIKYMO SRITYSTAIKYMO SRITYS

 MiestMiestųų savivaldybisavivaldybiųų llėėššoms, skirtoms aplinkos ir oms, skirtoms aplinkos ir 
infrastruktinfrastruktūūros prieros priežžiiūūrai, racionaliai paskirstytirai, racionaliai paskirstyti

 EsamEsamųų miesto teritorijmiesto teritorijųų darnumo problemoms darnumo problemoms įįvertinti ir vertinti ir 
sprspręęsti (daugiafunkcisti (daugiafunkcišškumo, tankio, tolygumo ir kt.)kumo, tankio, tolygumo ir kt.)

 Rengiant miestRengiant miestųų bendruosius planus, sprendinibendruosius planus, sprendiniųų stadijoje stadijoje ––
prioritetinei teritorijos naudojimo funkcijai nustatyti prioritetinei teritorijos naudojimo funkcijai nustatyti 
(gyvenamoji, darbo, visuomenin(gyvenamoji, darbo, visuomeninėės traukos);s traukos);


