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Poreikiai = Vertybės

Simbolinė

Emocinė

Funkcinė

Ekonominė

Techninė

Dvasiniai poreikiai

Malonumas, 
poilsis

Bendravimas, 
susisiekimas

Klimatas, 
apšvietimas, būstas

Pastogė, saugumas, 
maistas, giminės tąsa



Miesto zonos: Urban Transect



Susisiekimo sistemos paradoksai

• 1P = 100P

• 1J = 100 A

• SS = A+U



Miesto žemės vertė

Žemės poreikis 1 gyventojui:

Viduramžiai – 20 m2/gyv.

1900 - 100 m2/gyv.

2000 – 200 m2/gyv.

2050 - ?

Bendrojo ploto m2 / 1 gyventojui:

1900 >50 m2

2000 – 23 m2

2015 – 28 m2

Miesto gyventojų skaičius:

2005 – 530.000

2015 – 526.000

2020 – ?



Miesto plėtra 



Miesto judumo poveikis bendruomenėms

• Skirtingos miesto dalys

• Daugiafunkciškumas G+K+V+P

• Tinkamos gatvių kategorijos

• Automobilių eismo ribojimas

• Pėsčiųjų ir dviračių judumo 
prioritetas

• Automobilių stovėjimo erdvių 
mažinimas

www.SUMP.eu
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Gatvės be automobilių

• 2x daugiau žaidimų ir 
laisvalaikio praleidimo 

• 5x daugiau žmonių 
bendravimo, kalbėjimosi

• 20x daugiau laiko 
praleidžiama gatvės erdvėje

• 2x dažniau naudojama 
sklypo viešoji dalis, nei 
privati erdvė



Automobilių stovėjimas centre 1960
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Automobilių stovėjimas centre 1980
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Automobilių stovėjimas centre 1990
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Automobilių stovėjimas centre 2000+
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Tranzitas per senamiestį

Tranzito 
kelias? Pagrindinis 

pėsčiųjų ir 
turistų 
takas?

Kolizijos 
vieta!

P

Nauja mašinų 
saugojimo 
aikštelė 800 
aut.?

Naujamiestis

Antakalnis



Tranzitas per senamiestį?



Didelė mažos detalės svarba

36. C ir D kategorijų 
gatvės susikirtimų su 
pėsčiųjų takais 
vietose turi būti 
pakeltos į takų lygį
[17.18].
STR 2.03.01:2001 
Statiniai ir teritorijos. 
Reikalavimai žmonių 
su negalia reikmėms.



Probleminiai aspektai: gatvės

36. C ir D kategorijų 
gatvės susikirtimų su 
pėsčiųjų takais 
vietose turi būti 
pakeltos į takų lygį
[17.18].



Probleminiai aspektai: gatvės



Probleminiai aspektai: gatvės



Lauko kavinės ant šaligatvių



Lauko kavinės vietoje automobilių



1 = 10



Ateities tendencijos



Išvados ir pasiūlymai
� Riboti miesto skydimą į pakraščius;

� Susisiekimui skirtus išteklius balansuoti tarp pėsčiųjų 
zonų (20%), dviračių takų (30%) ir gatvių (50%);

� Vietoje monofunkcinio užstatymo projektų siekti įtvirtinti 
daugiafunkciškumą, ypač miesto pakraščiuose;

� Suteikti prioritetą pėstiesiems įvažose ir vidaus gatvėse;

� Uždaryti tranzito srautą per senamiestį;

� Suteikti bendruomenėms galimybę riboti automobilių 
užimamas erdves;

� Ruoštis ateities tendencijoms ir kryptims jau dabar.



Ačiū už jūsų dėmesį!
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