URBAN ISLANDS

Vilnius Vokiečių street
reconstruction design contest

DESIGN REPORT

DESIGN CONCEPT
Idėja
For a long time Vokiečių street was a passing space, inconvenient to use and with no spatial hierarchy. The focus of the concept is to create an urban living room for city residents and tourists - a new
meeting place inviting people to stay and socialize. Urban islands transform a former pedestrian
corridor into a vibrant urban space in Vilnius old town. The design idea is to divide the corridor into
three zones, following the footprints of three former building blocks. Each zone is then given its
functional activity: green urban park, active area and art square.

PROPOSED CONCEPTUAL ZONING SCHEME
Three historic buidling blocks - three different zones
Siūloma konceptualaus zonavimo schema
Trys zonos - trys istoriniai kvartalai

CITY PARK
Miesto parkas

ACTIVE AREA
Aktyvi zona

ART SPACE
Meno erdvė

Green urban park is formed by green islands with integrated benches. This is a place where elders
can enjoy an evening rest surrounded by the greenery, where children can gather after school.
Active area would be packed with flexible pavilion cafes and become a lunch place at day time and
socializing place in the evening. Active area could aso host flea or food market, bringing people together to exchange, reminding the history of the merchant street.
The art square is a platform for contemporary artists and art lovers, for the performers to perform
and events to be held. In this square green islands cast shadows and provide air cooling effect for
those resting on benches and exploring the art.
Acting not only as urban and social attraction point, but also as a historic memorial Urban islands
tells its story in three different architectural forms - landscape, volume and paving. Therefore, the
sense of historic space blended with modern needs creates a new quality of urban space.
Ilgą laiką Vokiečių gatvė veikia kaip koridorius - pereinamoji miesto erdvė, neturinti erdvinės struktūros ir hierarchijos bei nepritaikyta patogiam pėsčiųjų ir dviratininkų judėjimui. Pagrindinis koncepcijos tikslas - Vokiečių gatvėje sukurti ,,gyvenamąją” erdvę miesto gyventojams ir lankytojams. Tai
- naują sociali susitikimų vieta, kviečiančia likti ir bendrauti.Miesto salų koncepcija pėsčiųjų koridorius transformuojamas į pulsuojančią urbanistinę erdvę senamiestyje. Vokiečių gatvės koridorius
skaidomas į tris, buvusių kvartalų užstatymą menančias zonas: miesto žaliąjį parką, aktyvią zoną ir
šiuolaikinio meno aikštę.

THREE HYSTORIC BUILDING REPRESENTATION TYPES
Trys istorinio užstatymo reprezentavimo tipai

Žalias miesto parkas formuojamas želdinių salų sukurtomis nišomis poilsiui. Tai naujos kokybės,
pritaikyta įvairiems miestiečiams vieta, kuri suburtų aplink besimokančius, gyvenančius ir praeinančius susitikimams. Vieta, kurioje senjorai galėtų mėgautis vakaru, apsupti žalumos.
Aktyvioji zona padengta erdvėje sklandančiais kavinių paviljonais burtų žmones rytinei kavai, pietų
susitikimams bei taptų socialia vieta vakare. Šioje erdvėje galėtų vykti mugės, gatvės maisto turgus,
suburiantis žmones kartu bei įprasminantis buvusią prekybinę gatvę.
Meno erdvė - tai platforma šiuolaikiniams menininkams ir meno siekėjams, teatro, šokio, muzikos
atlikėjų pasirodymams bei renginiams. Aikštėje suformuotos žaliosios salos su integruotais suolais
formuoja meno stebėtojams šešėlį ir vėsina.
Miesto salos veikia ne tik kaip socialios, traukos erdvės, bet ir pasakoja gatvės užstatymo istoriją
skirtingomis priemonėmis: landšafto dizainu, tūrių architektūra bei gatvės dangomis. Nauja erdvės
kokybė kuriama sujungiant istorinį vietos sluoksnį su šiuolaikiniais poreikiais.

LANDSCAPE
Landšaftas
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VOLUME
Tūris
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PAVING
Danga
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CONTEXT
Kontekstas
The concept of Urban Islands is based on historical and existing context. In remembrance of former
urban blocks, the areas of former buildings are printed in the pavement. The directions of created
urban islands highlight former boundaries. Historical triangle square at the Žydų street intersection
is regenerated, filled with relocated and renewed existing fountain, surrounded by a green island.
This space marks former street and connects different functions of the project. The archeological
findings in the street are designed to be uncovered.
Vokiečių street is surrounded with rich historical context. The street at both ends has perspectives to
Saint Casimir and Saint Catherine church towers. The views to these towers are opened by designing
street cityscape. Vokiečių street cityscape is supplemented with light, contemporary minor architecture, connecting historical and contemporary values.
Vokiečių street continues Vilnius street, one of the busiest streets in the old town. Vokiečių street
is filled with art, cafes, commerce, education and residential functions. The project Urban islands
is about maintaining and enhancing this context. Designed square for contemporary art and performances is connected to the contemporary art center. The area covered with pavilions provides
space for commerce and cafes enhancing the facilities of the street. The green areas connect surrounded functions, becoming a meeting space.
Kuriant ,,Miesto salų“ koncepciją, atsižvelgta į istorinį ir esamą gatvės kontekstą. Buvusių kvartalų
atminimui dangomis įspaudžiamas istorinių pastatų plotas. Atkuriamas buvusios Žydų gatvės
sankryžoje susiformavęs skveras, į kurį perkeliamas fontanas bei formuojama žalioji sala. Istorinių
pastatų ribos taip pat akcentuojamos žaliųjų salų, paviljonų kryptimis. Projekte numatomos archeologinių radinių atidengimo vietos.
Turtingas istorinis kontekstas lėmė gatvės vertingas perspektyvas į Šv. Kotrynos ir Šv. Kazimiero ir
bažnyčių bokštus, į kuriuos atveriami vaizdai kuriant koncepciją. Šias perspektyvas papildo lengvų
formų šiuolaikinė mažoji architektūra, sujungdama istorines ir šiuolaikines vertybes.
Šiandien Vokiečių gatvę supa meno, kavinių, prekybos, mokslo ir gyvenamosios funkcijos. Prie šiuolaikinio meno centro formuojama aikštė moderniam menui ir renginiams, sustiprina meno funkciją.
Prekybos ir poilsio zona papildoma tam skirtais paviljonais. Žalioji erdvė gatvės pradžioje tampa
skirtingas funkcijas jungianti poilsio ir susitikimų vieta.

1

2

URBAN ISLANDS | 6

URBAN ISLANDS | 7

PAVILLIONS
Paviljonai

PAVILLION DEVELOPMENT STRATEGY
Paviljonų vystymo strategija

The area of cafes, restaurants and market place is composed of series floating, contemporary, light
form rounded roofs. Floating roofs create a protected space from rain and wind for commerce and
cafes. Some of these roofs cover glass pavilions to provide a warm shelter all year around, invite
people in cold weather when city streets become emptier. The main former trading function of the
street could be brought under these roofs to create more urban life in Vokiečių street. Light metal
roof reflects the print of former buildings in the pavement, the existing surrounding historical buildings and space filled with people. The lightness and translucency of the roof structure makes it integrated in historical surrounding, connecting contemporary architecture with historical values. The
structure of the roof contains steel frame supported by steel columns. The finish is created by metal
sheets. The roof could be adjusted and mounted on glass pavilion.

The structure of the pavilion is easy to build and there are strategies how it could be developed by
the municipality and private investors.
Option 1. Info point - tourism center. Investment by municipality to build info point-tourism center.
Info center at the key pedestrian street in the old town could provide information and facilities for
tourists such as Vilnius transport cards, guiding maps, WC and a hot coffee in cold weather. The
history about former urban block could be exhibited and a small bookshop could work.
Option 2. Outdoor/indoor restaurant and cafe. Investment by private investors to build an outdoor
and indoor restaurant of cafe. The roof would create viability under various weather conditions,
indoor glass pavilion could work in winter time.
Option 3. Outdoor restaurants and cafe’s/seasonal marketplace. Investment by private investors
and renting outdoor space. Outdoor restaurants, cafes and seasonal market could take place under
the roof. Autumn, winter or festive markets could use a space under the roof all year selling food or
craft, renting the roof from private investor or summer cafe owner.
Option 4. Indoor shop/cafe. Investment by private investors. Indoor shop or cafe could be built and
developed by a private investor. It could work all year round.
Option 5. Outdoor restaurants and cafe/ seasonal marketplace. Investment by municipality and
renting. Outdoor restaurants, cafes and seasonal market could take place under the roof renting the
roof from municipality.

Kuriamos aktyvios gatvės dalį dengia šiuolaikinių lengvų formų stogų kompozicija. Virš gatvės sklendintys stogai formuoja apsaugotas nuo vėjo ir lietaus kavinių ir prekybos erdves. Po stogais galimai integruoti stikliniai paviljonai sukurtų šiltą prieglobstį ir pritrauktų miestiečius šaltuoju
metu, kai miesto gatvės tampa tuščiomis. Taip grąžinama buvusi gatvės prekybinė funkcija trauktų
miestiečius visais sezonais, kurdama gatvės gyvybingumą. Metalo apdailos stogai atspindėtų grindinyje pažymėtą istorinių pastatų plotą, esančius istorinius pastatus ir erdvę pripildytą žmonėmis.
Lengva, stogo struktūra tarsi susilietų su istorine aplinka, sujungdama šiuolaikinę architektūrą su istorinėmis vietos vertybėmis. Paviljonų stogo struktūrą sudaro plieninė rėmo konstrukcija,
paremta plieninėmis kolonomis. Stogo apdailą sudarytų metalo apdailos plokštės. Taip pat tik lauko
erdvę dengiančiamstogui galima balto tento apdaila. Stogo struktūra pritaikoma stikliniam paviljonui
integruoti.

INFO POINT - TOURISM CENTER

OUTDOOR/INDOOR RESTAURANT
AND CAFE

INDOOR SHOP/ CAFE

OUTDOOR RESTAURANTS AND CAFEs /
SEASONAL MARKETPLACE

Paviljonų konstrukcija lengvai pastatoma, todėl jų vystymas galimas įtraukiant ir savivaldybę ir
privačius investuotojus. Koncepcijoje numatomos penkios paviljonų vystymo strategijos.
Variantas 1. Savivaldybė investuoja į turizmo centro įrengimą. Vienoje pagrindinių senamiesčio
gatvių veikiantis informacijos centras galėtų teikti paslaugas lankytojams: supažindinti su
Vilniaus lankomomis vietomis, miesto lankytojai galėtų įsigyti vilniečio korteles, pasinaudoti tualetu.
Informacijos centre galėtų būti eksponuojama buvusių kvartalų istorija, veikti knygynas, kuriame
būtų galima įsigyti su Vilniaus ir Lietuvos kultūra susijusių knygų, šaltu metu išgerti kavos.
Variantas 2. Privatus investuotojas vysto lauko – vidaus kavinę. Stogu dengiama lauko kavinė
trauktų lankytojus šiltu metu, o vidaus kavinė galėtų veikti visus metus. Taip sukuriamas
gatvės gyvybingumas visais sezonais ir pelnas investuotojui.
Variantas 3. Privatus investuotojas vysto ir nuomoja lauko erdvę. Šiltuoju sezono metu stogodengiama erdvė galėtų veikti kaip lauko kavinė arba visais sezonais nuomojama prekybos vieta.
Joje galėtų vykti rudens, žiemos, švenčių mugės, gatvės maisto ar amatininkų dirbinių
prekyba.
Variantas 4. Privatus investuotojas vysto paviljoną. Paviljono tipo parduotuvė, kavinė vystoma ir statoma privataus investuotojo galėtų veikti visus metus.
Variantas 5. Savivaldybė vysto ir nuomoja lauko erdvę. Lauko kavinės, prekyba galėtų vykti nuomojant erdvę iš savivaldybės.

OUTDOOR RESTAURANTS AND CAFE /
SEASONAL MARKETPLACE
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LANDSCAPE DESIGN CONCEPT
Kraštovaizdžio architektūros idėja

Today Vokiečių street is recognisable as a green street. However, the poor quality of greenery, including green lanes, ill trees, random organization of greenery, lack of biodiversity is not inviting to
stay. In addition, today unused green space in Vokiečių street is reducing space for pedestrians and
bicycles, creating conflicted situations. Our concept aims to create new quality for green spaces that
would invite local citizens and visitors to stay surrounded by rich nature. Functionaly we propose
one third of the street part as a green park. Along the rest of the street various green islands are
integrated naturally, merging green and urban space. The green islands follow the former building
boundaries, marking the importance of the history of the street. Here we propose small niches for
people to linger among hilly green islands in contact with nature biodiversity. Green islands are hilly
to form a cover from cars for people sitting on integrated wooden benches. To open valuable street
perspectives, poor quality trees would replaced with new trees, planted in carefully selected positions. Biodiversity of plants in green islands contains variety of grassy plants: sedge (small height),
golden bee (medium height), lendrun (high).
Šiandien Vokiečių gatvė atpažįstama kaip žalia gatvė. Tačiau prasta želdynų kokybė, atsitiktinis želdinių organizavimas ir biologinės įvairovės trūkumas nekuria svetingos šiuolaikinio miesto gatvės
įvaizdžio. Dėl neįveiksmintų žaliųjų Vokiečių gatvės erdvių, trūksta vietos pėstiesiems ir dviračiams,
susidaro konfliktinės jų srautų situacijos. Koncepcija siekiama sukurti naujos kokybės žaliąsias
erdves miesto gyventojams ir svečiams. Projekte siūloma trečdalį gatvės formuoti kaip parkiško tipo
erdvę. Likusioje gatvės dalyje žaliosios salelės natūraliai įsilieja į bendrą urbanistinį audinį. Žaliosios
salelės seka istorinio užstatymo ribas primindamos apie kaidaise čia buvusį užstatymą. Kylančio
aukščio želdynais apsodintos kalvelės formuoja nišas jaukiam pasisėdėjimui. Žaliosios salelės
formuoja užnugarį nuo automobilių, sėdintiems ant salelėse integruotų medinių suolų. Vertingos
gatvės perspektyvos atveriamos, pakeičiant senus medžius naujais kruopščiai parinktose vietose.
Biologinė augalų įvairovė žaliose salose formuojama perėjimu nuo žemiausių iki aukščiausių: žemi
žoliniai augalai (viksvos), vidutinio aukščio (kiškio ašarėlė) ir aukšti (lendrūnas, miskantas).

LENDRUN

GOLDEN BEE
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SEDGE
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FUNCTIONAL ANALYSIS
Funkcinė analizė

FUNCTIONAL DISTRIBUTION PERCENTAGES
BEFORE AND AFTER RECONSTRUCTION
Gatvės funkcijų procentinė sudėtis
prieš ir po rekonstrukcijos

Today Vokiečių street plays a junction role for pedestrians and cyclist. The street is busy with cars
and the space is dominated by parking lots. The viability of the street is mostly visible in summer,
when outdoor cafes take place. The concept of the street is based on converting connecting space
into an urban living space that would be functional all year round. To create multi-layered space,
three main functions are integrated: the green area – park, activity area for cafes or marketplace
and art - events space. These functions would transform existing street into social meeting point for
people with different interest, fill the space with art, social gatherings and events.
Vokiečių gatvė šiuo metu veikia kaip pereinamoji, jungiančioji erdvė pėstiesiems ir dviračiams, juosiama parkavimo vietų ir automobilių eismo. Erdvės gyvybingumas labiausiai pastebimas vasaros sezono metu , kai dalį gatvės užpildo lauko erdvės. Koncepcijos vienas pagridinių tikslų iš pereinamosios erdvės sukurti funkcionalią, aktyvią erdvę miestiečiams, gyvybingą visus metus. Gatvės erdvė
skaidoma į tris pagrindines funkcijas: žaliąją zoną, aktyvią lauko kavinių zoną bei meno ir renginių
erdvę. Šios funkcijos erdvei suteikia daugiasluoksniškumo, kuria socialią susitikimų erdvę skirtingų
poreikių miestiečiams, užpildytų erdvę renginiais ir poilsio zona.

VOKIEČIŲ STR. FUNCTIONAL LAYOUT
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TRANSPORTATION
Transportas

PUBLIC TRANSPORT
Viešasis transportas

The transportation concept is based on Vilnius municipality transport in the old town scheme. Only
one side of the street is left for cars, the rest of the street is dedicated for pedestrians and bicycle
lanes. 37 car parking places are planned along the street. Vokiečių street would function as an important public space, therefore, pedestrians become priority and cars have to take other routes. To
improve connectivity and reduce the amount of cars, public transport could run in the street. The
existing public transport stops at the beginning and the end of the street are designed as a part of
public space. Bus stops are covered with pavilion type roof, glazed wall forms a shelter.
Transporto koncepcija remiasi Vilniaus senamiesčio judėjimo schema. Pietinė gatvės dalis skiriama
pėstiesiems, o automobiliai, ypač tranzitinis eismas nukreipiami aplink Vokiečių g. Šiaurinėje gatvės
dalyje paliekamas dvipusis eismas ir 37 lygiagrečios automobilių stovėjimo vietos. Pėstiesiems suteikiamas prioritetas, visur projektuojami 3 cm šaligatvio borteliai. Automobilių srauto mažinimui ir
gatvės pasiekiamumo gerinimui, siūloma atnaujinti viešojo transporto maršrutą per vokiečių gatvę.
Tam atnaujinamos esamos stotelės, iš kurių dviems, patenkančioms į pėsčiųjų zoną, kuriamas paviljonų stogų dizainas.

PEDESTRIAN AND BICYCLE TRAFFIC
Pėsčiųjų ir dviračių eismas
The designed bicycle line is 2,5 m wide, convienient to use, connected with existing bicycle routes.
Bicycle route is separated form car parking with 1 m wide green lane for safer use. Bicycle parking
is distributed along the street in small amounts. There could be bicycle parking covered by one of
the pavilion roofs.
Dviračių takai projektuojami 2,5 m pločio yra patogūs naudoti dideliam dviračių eismui, taip pat sklandžiai sujungti su miesto dviračių takų sistema. Dviračių takas atskiriamas nuo pėščiųjų zonos
1 m pločio apsaugine augalų juosta. Dviračių stovėjimo vietos dėstomos penkiose vietose per visą
gatvės ilgį. Taip pat numatoma galimybė įrengti dengtas dviračių stovėjimo vietas viename iš projektuojamų paviljonų.
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GENERAL PLAN
Sklypo sutvarkymo planas
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TRANSPORTATION SCHEME
Transporto schema
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PLANNING/HERITAGE PRESERVATION REGULATIONS
Teritorijų planavimo/paveldo apsaugos reglamentai
The concept of Vokiečių street is based on Vilnius old town special plan and regulations of heritage protection.
Vokiečių street is in a very sensitive oldtown area of transformed urban structure, therefore it is important to
enhance historical urban values – the former building blocks and its formed space while integrating contemporary public space.
• The regulation of red lines defines the are of former building building blocks, therefore in this project all minor
architecture and pavilions are in the area bounded by red lines.
• According to Vilnius old town special plan, public spaces must meet todays needs, while historic building
areas must bee regenerated by researched base construction works. The concept of Vokiečių street is multilayered and meets the regulations: former building areas are marked in the pavement with the possibility to open
archeological findings. In these areas fuctional contemporary public spaces are created.
• According to Vilnius oldtown special plan, today then section of Vokiečių steet space is not typical for oldtown urban structure, therefore straight Vokiečių street is transformed into pulsating space with variable directions and the main perspectives opened to Saint Kazimieras and Saint Katherin church towers. In the area of
former buildings the spatial – volumetric composition of green islands and floating roofs and pavilions creates
a familiar to oldtown urban structure space scale.
Vilniaus oldtown regeneration plan describes regulation of recontruction and regeneration:
Reconstruction – the mean to regenerate lost or ruined values, with new material to rebuild not lasted meaningful
buildings and elements of landscape.
Regeneration – the regeneraton of lost values of oldtown parts and elements and/or regenerating its functions and
traditions.
The concept of Urban islands is focusing on regenerating tangible and intangible heritage of this oldtown part
using contemporary architectural means, giving the opportunity for city resident and visitors to access the
history of the street by openning its archeological findings. In this project the urban fabric regenerated: former
formed triangle space is regenerated, the areas of buildings are marked, the perspectives are opened and
historical function of marchant street is revived. Contemporary architectural means creates a familiar oldtown
scale, functionality and multi-layerness of spaces.
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V ilniaus pilių valstybinis kultūrinis rezervatas

Gynybinės miesto sienos ir jos liekanų kontūras
(nustatytas tyrimų metu)
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Restauruojami - regeneruojami gatvių želdynai

Miesto salų koncepcija būtent ir siekia šiuolaikinėmis architektūros priemonėmis atkurti šios miesto dalies materialųjį ir nematerialųjį paveldą, suteikti galimybę archeologiniams radiniams būti prieinamiems miestiečiams
ir miesto svečiams. Atkuriamas urbanistinis audinys: trikampė erdvė Žydų gatvėje, dangomis atkuriama buvusių kvartalų struktūra, atveriamos gatvės perspektyvos, gaivinama prekybos funkcija. Šiuolaikinės architektūros priemonės kuria senamiesčiui būdingą mastelį, įvairiakryptiškumą, erdvių funkcionalumą.
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KONSERVAVIMAS - RESTAURAVIMAS
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VILNIAUS SENAMIESČIO STATINIŲ TVARKYMO REŽIMAI:
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Exerpt from Vilnius oldtown regulation plan
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Gatvės koncepcija paremta Vilniaus senamiesčio specialiuoju planu bei paveldo apsaugos reglamentu. Vokiečių gatvė yra jautrioje pakitusioje senamiesčio struktūroje, todėl svarbus šiuolaikinių funkcijų pritaikymas
įprasminant šios vietos istorines urbanistines vertybes– buvusių trijų istorinių kvartalų užstatymą, jų formuotą
erdvinį kanalą.
• Vokiečių gatvėje galioja raudonųjų linijų specialusis planas numatantis raudonąsias linijas pagal buvusių
istorinių pastatų fasadus, todėl projekte mažoji architektūra ir laikini statiniai projektuojami šiose ribose.
• Vilniaus senamiesčio specialiajame plane numatoma šiandienos poreikiams pritaikyti viešasias erdves, atkuriant istorinį užstatymą atliekant tyrimais grįstus statybos darbus. Vokiečių gatvės daugiasluoksniškumas
atitinka specialųjį planą: buvusio užstatymo istorija atkuriama grindinyje žymint užtatymo plotus, atveriant archeologinius radinius. Šiuose plotuose projektuojamos funkcionalios, šiandienai pritaikytos erdvės.
• Pagal Vilniaus senamiesčio specialųjį planą, Vokiečių gatvės skerspjūvis nebūdingas senamiesčiui, todėl
projekte tiesi Vilniaus senamiesčiui nebūdinga bulvaro tipo erdvė keičiama į pusluojančią įvairiakryptę erdvę,
kurios pagrindinėse ašyse atveriami vaizdai į vertikalias dominantes Šv. Kotrynos ir Šv. Kazimiero bokštus.
Buvusio užstatymo zonose formuojama žaliųjų salų ir dengiančių stogų – paviljonų tūrinė-erdvinė kompozcija
kuria senamiesčiui artimo mastelio erdvinį kanalą.
Vilniaus senamiesčio regeneravimo plane numatytas rekonstravimo - atkūrimo režimas:
Atstatymas (rekonstravimas) - priemonė nustelbtoms ar sunaikintoms vertėms atkurti, iš naujos medžiagos atstatant iki mūsų dienų neišlikusius statinius ar kraštovaizdžio objektus, kurie išreiškė šias vertes.
Atkūrimas - prarastų verčių atkūrimas, atstatant tas vertes išreiškusias ir vėliau prarastas Senamiesčio dalis bei
elementus ir/ar atgaivinant istorines funkcijas bei tradicijas

Map courtesy of Vilnius city municipality
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Gynybinės miesto sienos ir jos liekanų kontūras
(spėjamas)
Valdos, kurių tvarkymo režimas tikslinamas
rengiant šių teritorijų planavimo dokumentus
Teritorijos, kurių atkūrimo pagrindimui būtinos
visuomenės bei specialistų diskusijos ar konkursai
Sklypų ribos

TREE CONDITION ANALYSIS
Map courtesy of Vilnius city municipality
Good
Average
Bad
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MATERIALITY
Medžiagiškumas

Vilnius old town has pretty much distinct materiality which we also use in this project. Two main
materials for largest areas of the street are light colour durable materials: sidewalks paved in granite tiles, historic building zones - in white concrete tiles covered with stone texture. There is also a
newly formed pedestrian zone in historic part of the street, paved in original stone pavers, giving the
design a sense of quality and authenticity.
Vilniaus senamiestyje būdingos grindinio medžiagos taikomos ir šiame projekte. Pagrindinėms gatvės erdvėms naudojama šviesi ir tvari grindinio apdaila: granito plytelės šaligtviam bei balto betono padengto akmens tekstūra plytelės istorinių pastatų plotuose. Taip pat istorinėje gatvės dalyje,
skirtoje pėstiesiems, išsaugoma istorinė gatvės danga suteikianti gatvei autentiškumo.

3
Historic building block areas - concrete tiles with
stone texture

Sidewalks - granite tiles

Pedestrian street - historic stone pavement

URBAN ISLANDS | 24

URBAN ISLANDS | 25

LIGHTING CONCEPT
Apšvietimo koncepcija

Lighting concept consists of different lighting types adjustable in each area of the street. The idea
is to create cozy light, highlighting the space of urban islands. To form ambient light of the street,
existing lighting fixtures are preserved, renewed and supplemented on the other side of pedestrian
street. The light for green islands and sitting area is created with low height column type lighting
fixtures hidden between plants. The area of the fountain contains lighting fixtures integrated in the
pavement. LED lighting fixtures integrated in the roof construction lighting creates light for cafes
and restaurants. The sculptures in the art square are highlighted by lighting fixtures in the pavement.
Vokiečių gatvėje formuojamas bendras foninis apšvietimas, išsaugant ir atnaujinant esamus šviestuvus. Papildomi šviestuvai numatomi pėsčiųjų gatvės dalyje greta pastatų. Vokiečių gatvės augalų salose kuriamas jaukus, augalų ir integruotus suoliukus pabrėžiantis apšvietimas. Žaliose salose projektuojamas žemų strypelių, pasislėpusių tarp augalų, išdėstymas. Suformuotame fontano
skvere grindinyje numatomi taškiniai šviestuvai. Paviljonų zona papildoma stoguose integruotais
LED šviestuvais. Aikštės dalyje kuriama grindinyje integruotų šviestuvų šviesa skulptūroms akcentuoti.
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UNIFIED SHADING APPEARANCE
Unifikuota markizių stilistika

Urban Islands will become a very powerful urban attractor. Therefore it’s easy to anticipate that
many of the existing cafe’s or even commercial areas that are now rented for other functions might
also want to have their own sitting areas outside. Hence, we propose a unified shading solution to
all cafes that have their tables on the sidewalk.
Urban Islands taps labai stipriu miesto traukos tašku. Dėl šios priežasties, daug kavinių, o taip pat
patalpų šiuo metu išnuomotų kitoms funkcijoms, gali vėliau norėti turėti savo stalelius lauke. Taigi,
projekte siūloma įvesti vieningą markizių stilistiką lauko kavinėms taip išlaikant estetiką ir vizualinį
sprendinio vieningumą.
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Sources of illustrations

1.
2.
3.
4.

https://www.delfi.lt/kultura/naujienos/skulpturos-kurias-butina-pamatyti-akmenyse-uzkoduotos-ir-labai-brangiai-kainavusios-paslaptys.d?id=68178804&page=3
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/vilniaus-vokieciu-gatves-ateitis-maziau-masinu-daugiau-vietos-pestiesiems-ir-istorijos-zenklu-56-505943
www.betonomozaika.lt
https://www.stonepavingdirect.co.uk/products/silver-grey-granite-paving-linear-900-x-200
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