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Esama situacija, kontekstas / Site Analysis and Context
Vokiečių gatvė, kaip esama urbanistinė struktūra su priklausančia viešąja
erdve, driekiasi trijose skirtingose, tačiau viena kitą perklojančiose vertingiausiose
Lietuvos kultūros paveldo vietovėse: UNESCO pasaulio paveldo vietovėje – Vilniaus
istoriniame centre (UNESCO pasaulio paveldo lygmuo), Vilniaus senamiesčio
(nacionalinis reikšmingumo lygmuo), Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių
archeologinėje vietovėje (nacionalinis reikšmingumo lygmuo).
Rengiant projektinius pasiūlymas, privaloma atkreipti dėmesį į esamą ir
nekintamą Vokiečių gatvės santykį su skirtingais gretimo užstatymo dydžiais (tiek
rytinėje dalyje su stalinistiniu daugiabučių užstatymu, tiek vakarinėje dalyje su
sovietmečio nepaliestu istoriniu užstatymu) ir gatvės pjūvio proporciją.
Podiumas, magistralė – tokių epitetų šiuo metu galima išgirsti apie Vokiečių
gatvę. Būtent po antrojo pasaulinio karo Vokiečių gatvė buvo paversta plačiu bulvaru –
Vilniaus miesto erdve, kurioje turėtų atsispindėti socialinė aplinka ir gyvenimo kokybė.
Tačiau, kaip neretai pasitaiko (gal čia mūsų – postsovietinio bloko mentalitetas), Vokiečių
gatvė yra tapusi „prabangių“ automobilių prasivažiavimo aikštele ar tiesiog brangia
stovėjimo aikštele. Šiandien Vokiečių gatvę galima būtų apibūdinti kaip visiškai neaiškia
viešąja erdve, įsikūrusia nejaukioje (dėl stalininio „golemo“ visoje rytinėje Vokiečių g.
dalyje) urbanizuotoje struktūroje, tranzitine ir nejaukią gatve, kurioje nesinori likti.
Vokiečių Street together with adjacent public space is existing urban
structure, part of three most valuable historic monument sites in Lithuania, which are:
Vilnius historic centre included in the UNESCO World Heritage List (UNESCO protected
World Heritage level), Vilnius Old Town (national protection level), and Vilnius Old Town
and suburbs archaeological site (national protection level).

It is essential to consider existing street section and housing perimeter of
Vokiečių Street when preparing new planning of the site. Existing housing includes
apartment buildings from soviet period in Eastern part of the site, as well as more
authentic traditional old town housing in Western part.
‘A podium’, ‘highway’ – this is how this public space is described by locals
today. After World War II the site was transformed to wide boulevard, a new public
space intended to reflect change in social environment and improved quality of life.
However, it has currently turned into expensive parking for luxury vehicles. Vokiečių
Street today can be described as undefined public space, surrounded by overbearing
soviet period apartment building; from the pedestrian point of view, it has turned to be
predominantly transit, uncomfortable, and uninviting place.
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1 pav. esama situacija / Current site view

2 pav. dabartinė srautų schema – „skersvėjis“ / Current vehicle and pedestrian circulation – “wind tunnel”
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Esama struktūra ir kontekstas / Existing Structure and Context
Pagrindinės kontekstinės aplinkybės, nulėmusios mūsų pasirinkimą pasiūlyti
būtent tokią Vokiečių gatvės projektinių pasiūlymų visumą (naują architektūrinę ašį,
planuojamą užstatymą, naujas erdves, architektūrines tūrių formas) yra buvusi (menama)
ir esama Vokiečių gatvės urbanistinė struktūra, perimetrinis užstatymas. Rytinė Vokiečių
gatvės pusė - esantys stalinistinio laikotarpio pastatai po karo „gimę“ negailestingai
sunaikinus ištisus Vilniaus senamiesčio kvartalus, tačiau po žeme išlikusios senosios
vertingosios miesto struktūros: rūsiai, pamatai, komunikacijos, buvusių kiemelių ir
patalpų likučiai ir kt. yra mūsų atspirties taškas.
Vokiečių gatvės rekonstruojama teritorija patenka į Vilniaus senamiestį
(kodas 16073), Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinė vietovę (kodas 25504).
LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS PAMINKLO U1P VILNIAUS SENAMIESČIO
APSAUGOS REGLAMENTE
II SENAMIESČIO ZONĄ - “MIESTAS”. Reglamente
nurodoma, kad Vokiečių gatvė yra papildanti ašis (Papildančios ašys – kiti pagrindiniai
istoriniai traktai: Trakų, Rūdninkų, Subačiaus, Vokiečių gatvės). II senamiesčio zonos
erdvių grupės, užstatymo tipuose nurodoma, kad Vokiečių gatvė yra nebūdingos
erdvės – II pasaulinio karo metu ir vėliau išgriautas kvartalas, teritorijos, kurių erdvių
charakteris pakitęs arba nesusiformavęs.

The main starting point and context for our proposed design (new
architectural axis, planned street perimeter, new spaces, composition of architectural
mass) is both former and existing urban structure, as well as street perimeter. On the
Eastern side of the street soviet period buildings are located, which have ruthlessly
destroyed previous historic old town housing. However, valuable historic structures are
still present underground: various cellars, basements, underground services, remains of
inner courtyards and rooms – all of this is an important starting point for our suggested
new Masterplan.
Restoration site of Vokiečių Street is part of Vilnius Old Town (code 16073),
Vilnius Old Town and suburbs archaeological site (code 25504), in National Monuments
and Sites protection regulation it is considered as II area of the Old Town (the city). This
set of regulations states that Vokiečių Street is a secondary urban structure (together
with other secondary (or supplementing) old town streets such as Trakų, Rūdninkų,
Subačiaus). It is emphasized that Vokiečių Street is of atypical spatial structure – as it
was destructed during and after World War II, and is described as site of an altered or
undefined spatial character.
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3 pav. ištrauka iš Vilniaus senamiesčio reglamento brėžinio / Excerpt from Vilnius Old Town regulation
plan

Mūsų projektuojami sprendiniai nepažeidžia nagrinėjamoje teritorijoje
galiojančių teritorijų planavimo dokumentų sprendinių.

Naujai formuojama kompozicinė ašis / Proposed New Design Axis
Siūlomo projekto pagrindinė urbanistinė ir architektūrinė ašis yra punktyrinė
siena su vartais - arkomis, kurią „pakeliame“ sunaikintų kvartalų vietoje. Šią sieną
projektuojame vakarinėje esamos Vokiečių gatvės pusėje, naujai projektuojamą sieną ir
arkas suplanavome buvusio perimetrinio užstatymo vietoje (remiantis kartografine
medžiaga).

Our proposed Masterplan includes punctuated wall with gates (or arcs),
which serve as the main architectural axis. This punctuated wall together with former
arcs and gates, marks the site of former building perimeter (we took historic site plans
as a reference). The new wall is placed on the western side of Vokiečių Street.
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4 pav. ištrauka iš 1808 m. K. Grunerto Vilniaus senamiesčio plano fragmentas / Excerpt from K. Grunert
Vilnius old town site plan, 1808

5 pav. planuojama kompozicinė ašis ir kiemeliai – istorinio užstatymo interpretacija / Proposed new
design axis and the system of inner courtyards, which reflect and is based on former housing perimeter
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Pagrindiniu architektūriniu elementu pasirinkome arką – vartus, kurie
simboliškai turėtų priminti gyvenimą, kažkada vykusį už buvusių vartų, buvusiuose
kiemeliuose. Praeidami pro vartus tarsi patenkame į atskirą, uždarą kiemą, kuriame
verda savas gyvenimas.

Arc or traditional old town gate serves as the main architectural element
(unit). It is considered as a respectful symbol of former life, which existed in this very
place, behind those gates, in inner courtyards. Passing by the gates one enters
secluded, enclosed courtyard, characterised by its unique presence.

6 pav. vieni iš daugelio Vilniaus senamiesčio vartų, Subačiaus g. Vilniuje / One of many old town gates in
Vilnius, Subačiaus Street

Projektuojama punktyrinė siena su arkomis (bromomis) savo masteliu ir
architektūrine išraiška formuoja vakarinės Vokiečių gatvės dalies užstatymo siluetą. Šia,
naujai projektuojama siena su arkomis, stengiamės atkartoti ir tarsi iš žemės naujai
prikelti buvusį perimetrinį Vokiečių gatvės užstatymą. Kažkada vartų funkciją į vidinius
kiemus turėjusius arkinius pravažiavimus (bromas) šiuo projektu, interpretuodami, mes
paverčiame arkiniais paviljonais.

Due to its scale and form, the punctuating wall with sequence of gates
(arcs) resembles and creates apparent façade perimeter on the western side of
Vokiečių Street. With this new wall and sequence of arcs we aim to rejuvenate and
revive historic housing perimeter.
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Naujai formuojamų viešųjų erdvių schema / System of New Public Spaces
Atsižvelgiant į planuojamus prioritetinius pėsčiųjų, dviratininkų srautus ir
naujai formuojamus vizualinius ryšius tarp atskirų gatvės dalių šiuo projektu teritorijoje
formuojamos trys naujos funkcinės zonos – erdvės. Visos šios erdvės projektuojamos
skirtingo intensyvumo ir paskirties.

Three new functional segments are proposed as a result of a) taking
pedestrian and bicycle traffic as priority and b) identifying main visual axes. Each of
those segments has its distinct character, intensity of planned activities, and function.

7 pav. planuojamų atskirų funkcinių zonų išdėstymo schema / Proposed functional zoning diagram
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I pirmoji – šiaurinė, rekreacinė, poilsio ir ramybės zona. Pritaikyta miestiečių
poilsiui. Čia numatėme penkis dalinai uždarus kiemelius. Šioje erdvėje suprojektavome
ramiam poilsiui skirtą erdvę su fontanai, aikštelę – parką su suoleliais, vaikų žaidimo
aikštelę bei pievą – veją. Taip pat čia numatome eksponuoti (atlikus archeologinius
tyrimus) dalį buvusio užstatymo – pamatus, rūsių liekanas ir kt. Ją užbaigiame apvaliu
fontanu, kurį dalinai perkeliame iš esamos vietos.

Segment 1 – Northern part, calm and reflective space is dedicated to
recreation of visitors. Design includes five semi-enclosed courtyards. The Street
segment includes quiet reflective space with trees, reflective pools and benches; small
plaza with plenty of outdoor tables, green vertical structures, and paving fountains;
children playground; as well as space for lawn. We suggest that historic architectural
elements (ruins of cellars and basements) could be exposed after archaeological
research. The segment is defined by a circular fountain, partially relocated from its
current place.

II antroji – centrinė,
kavinių ir barų zona. Šioje teritorijos dalyje
suprojektavome 5 lauko kiemelius, kuriuos apjungėme pagrindiniu architektūriniu
motyvu tapusiomis arkomis – paviljonais. Visa teritorija skirta išimtinai barams ir
kavinėms su lauko terasomis, lengvų konstrukcijų apželdintomis stoginėmis.
Planuojame, kad kavinės ir barai (mažesne apimtimi) galėtų veikti ir šaltuoju metų laiku.

Segment 2 – Central part, designed for outdoor restaurants and bars. We
propose five distinct inner courtyards that are defined by several gates or arcs, as our
main architectural element. Whole segment is dedicated to outdoor catering services.
These new spaces or outdoor terraces are flamed by lightweight and elegant pergolas
with climbers. We would suggest that outdoor restaurants and bars would be
operational for as long as possible throughout the year, including colder seasons.
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III trečioji – pietinė, ekspozicinė, lauko muziejaus zona. Suprojektuoti 4
vidiniai kiemeliai, kuriuose suplanavome lauko skulptūrų parką. Čia vietą suplanavome ir
Vlado Vildžiūno (dailininko, skulptoriaus, fotomenininko) Barboros Radvilaitės skulptūrai.
Taip pat šią zoną planuojame intensyviau apželdinti.

Segment 3 – Southern part, serving as outdoor art gallery, is in conjunction
with adjacent Contemporary Art Centre. Four new inner courtyards are introduced,
where exposition of outdoor sculpture is located. There is dedicated place for currently
existing outdoor sculpture ‘Barbora Radvilaitė’ by artist Vladas Vildžiūnas. We also
introduce new trees and more extensive planting in this area of the Street.

Architektūriniai sprendiniai ir medžiagiškumas / Architectural solutions and use
Manome, kad vienas iš pagrindinių mūsų architektūrinės idėjos atspirties
taškų turėtų būti archeologiniai tyrimai, kuriuos atlikus ir nustačius tikslias buvusio
užstatymo (didelių pastatų, rūmų, šventyklų ir kitų svarbių objektų) vietas galėtume dar
užtikrinčiau apginti savo sumanymą.
Mūsų projektiniais sprendiniai, o būtent planuojamas užstatymas tik buvusio
užstatymo vietoje, archeologinių sluoksnių eksponavimas, tam tikrų želdynų parinkimas
ir kt. leistų užtikrinti Vokiečių gatvės kultūros paveldo išsaugojimą ir atskleidimą bei
pritaikymą konkurso sąlygose numatytoms veikloms.

VOKIEČIŲ G., VILNIUJE, REKONSTRAVIMO PROJEKTO KONKURSAS

A RC

Atsižvelgiant į istoriškai susiklosčiusią svarbią ir vertingą gatvių struktūrą bei
Vilniaus senamiesčio erdvių mastelį, planuojamą teritoriją skaidome ir smulkiname į
nevienodo dydžio ir intensyvumo erdves – kiemus. Pagrindinis prioritetas teikiamas
pėstiesiems. Projektuojama pagrindinė kompozicinė ašis – siena, plane yra nereguliariai
sudalinta ir fragmentuota, taip pat ji projektuojama nevienodo aukščio,
tačiau
perspektyvoje puikiai suvokiama kaip naujas užstatymas, formuojantis gatvės išklotinę.
Pagrindinis architektūrinis elementas vartai – paviljonai siekiant sukurti erdvių
daugiaplaniškumą suplanuoti nevienodo ilgio ir aukščio.
Būtent sovietmečiu brutaliai sunaikinti ir į žemę užkasti ištisi senieji Vokiečių
gatvės kvartalai mus inspiravo pasirinkti ne tik architektūrines formas, tūrius, vietą plane
bet ir jų medžiagiškumą. Dėl to pagrindinė architektūrinė ašis - siena su vartais
suprojektuota iš plūktos žemės. Plūktos žemės (rammed earth) panaudojimas, mūsų
manymu, yra labai simboliškas „prikeliant“ naujai formuojamą užstatymą iš žemės,
griuvėsių .
Priklausomai nuo žemės frakcijos, birumo, drėgmės ir iš kur paimta pati
žemė, statybos metu galima išgauti labai įvairius projektuojamos sienos paviršius, raštą,
tekstūrą ir spalvą. Mums svarbu, kad pati medžiaga ir spalvos yra visiškai natūralios.
Plūktos žemės konstrukcija gaminama iš žemės be organinių priemaišų,
žvyro, smėlio, o molį arba cementą naudojant kaip rišamąją medžiagą, viską
sluoksniuojant kas 100mm ir sutankinant. Sutankintos ir paruoštos sienos laikantysis
stipris svyruoja nuo 5 iki 20 MPa.

8 pav. plūktos žemės sienos įrengimo schema / Example of Rammed Earth walls installation.

We consider archaeological research to be one of the main grounding
points of our new design concept and architectural proposals. Extensive and detailed
archaeological research would provide with even more evidence and support for
former historic housing perimeter (of larger buildings, mansions, temples and other
important objects), and that would support our idea and proposal for restauration of
Vokiečių Street even more strongly.
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Our design proposals, i.e. new build echoing former building perimeter,
exposition of archaeological layers, certain landscape solutions and new planting
design will positively preserve and display historic echo of former life on Vokiečių
Street. They will also accommodate and arrange various activities for visitors, as it is
indicated in the Brief.
Considering historical network of old town streets, as well as the distinct
scale of Vilnius old town spaces, we carefully divide currently insufficiently defined
Vokiečių Street into sequence of courtyards of varying size and different intensity of
designated activities. Overall, the priority is assigned to pedestrian traffic. New design
axis, the feature wall, is irregularly fragmented and punctuated in plan view. It is also of
varying height, but is perceived from eye-level perspective as new continuous building
perimeter. The main architectural element (unit) are gates, arcs or pavilions; they are
also designed of varying height and length, thus enriching new Masterplan with variety
of forms.
The mere fact that historic housing was brutally demolished during soviet
times, inspired us to look for a certain material, as another means of expression, in
conjunction with its architectural form, volume, and plan footprint. Hence the main
architectural axis – the punctuating wall – is designed using Rammed Earth technology.
In our opinion, using new freestanding wall structures from Rammed Earth is truly
symbolical design choice, as this material is exceptionally meaningful to be used in
order to ‘revive’ historic remains.
Depending on soil fraction, its tenacity, humidity, and original location –
many variants of colour, texture, and pattern can be applied to Rammed Earth walls. It is
important to note that the material itself, as well as its colour is completely natural.
Structures of Rammed Earth are made of inorganic earth, also from gravel,
sand; clay, silt or cement is used as binding materials. All of these materials are rammed
and consolidated every 100 mm. The bearing weight of final product ranges from 5 to
20 MPa.
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9 pav. plūktos žemės sienos pavyzdys / Example of Rammed Earth walls.

Šiuo projektu suplanavome 15 pusiau atvirų kiemelių, juos dalina 12 arkų paviljonų. Visus kiemelius numatome „atverti“ į rytinę gatvės pusę, vakarinėje dalyje jie
planuojami uždaresni, bet taip pat praeinami.
Planuojamos šios paviljonuose įsikursiančių patalpų funkcijos: miesto
svečiams skirtas informacinis centras, viešieji WC, suvenyrų kioskai, kavinės ir restoranai,
kita smulkioji komercija, pagalbinės patalpos. Paviljonų plotai planuojami iki 60m²
naudingo ploto. Projektuojamos sienos ir paviljonų aukštis suplanuotos nevienodas,
vietomis siekia 5.50m.

With our design proposal we introduce 15 semi-enclosed courtyards, which
are divided and defined by 12 arcs-pavilions. All of the courtyards are open towards
Eastern part of the Street; they are more enclosed from the Western side, yet are
accessible nevertheless.
Supposedly, these new arcs-pavilions can accommodate several functions,
such as Tourist Information Centre, public WC, small shops and gift-souvenir kiosks,
restaurants and coffee shops, room for utilities. Estimated new pavilion area is up to 60
square meters. The height of pavilions and the punctuating Rammed Earth wall is
varying, reaching up to 5.50 m.

Želdynų strategija ir nauda / Landscape Strategy and Benefits for Public Space
Rengiant Vokiečių gatvės rekonstrukcijos projektinius pasiūlymus labai
didelę svarbą teikėme esamiems ir naujai projektuojamiems želdiniams.
Rekonstruojamoje viešojoje erdvėje projektuojame kraštovaizdžio elementų sistemą –
želdinius ir vandenį – kaip svarbų viešos erdvės kokybę gerinantį faktorių. Kraštovaizdžio
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elementai miesto aplinkoje padeda kurti ir apibrėžti projektuojamą erdvę, suteikdami jai
unikalų vietos jausmą (lot. Genius loci); suteikia galimybę žmogui patirti aplinką patogiai
ir komfortiškai, praturtina žmogiškąjį patyrimą; padeda įgyvendinti tvarumo principus
urbanizuotoje aplinkoje; yra estetiškas, dekoratyvus elementas.
1. Erdvių formavimas. Mūsų naudojami skirtingi augalų ir vandens tipai kuria
unikalią, tik konkrečiam gatvės segmentui būdingą aplinką, taip atskleisdami erdvių
individualumą ir jų savitą vietos jausmą (lot. Genius loci). Atvirų ir uždarų erdvių
kontrastas suteikia malonią patyrimo įvairovę – gatvėje galima rasti vietų ir su atviru
dangumi, ir su dengiančiomis medžių lajomis. Naudojamas vertikalus apželdinimas
pabrėžia aukščio dimensiją, taip suteikdamas erdvumo jausmą. Daugiamečių žolinių
augalų masyvai tarnauja kaip buferio zona nuo gatvės, apsaugodami pėsčiuosius nuo
eismo triukšmo ir taršos.
2. Kokybiškas žmogaus patyrimas. Augalų visuma kuria natūralią oazę
urbanistiniame kontekste, taip naudojimąsi viešąja erdve paversdami maloniu,
atpalaiduojančiu žmogiškuoju patyrimu. Atnaujintos Vokiečių gatvės lankytojų
patogumui, apgalvojome tokius niuansus, kaip tiek saulėtos, tiek šešėliuotos vietos, oro
drėkinimas fontanais, daugybė įvairių sėdėjimo vietų. Skirtingi apželdinimo elementai
kuria įvairovę, įtraukia ir skatina patirti, domėtis, stebėti supančią aplinką. Kadangi Vilnius
yra šiaurės miestas, projektuodami vadovavomės gerąja šiaurės miestų praktika ir jų
Kanadoje suformuluotais viešųjų erdvių formavimo principais (angl. Winter City Design
Guidelines, Winterscape Design). Ši mintis pabrėžia siekį naudotis viešąja erdve kuo
ilgesnį laiką, įskaitant ir šaltąjį sezoną. Tam savo projekte apgalvojome tokius faktorius
kaip maksimalus natūralios šviesos panaudojimas, pakankama užuovėja nuo kritulių,
apsauga nuo stipraus vėjo, pakankamas dirbtinis apšvietimas ir lauko šildymas (pvz.
lauko kavinių), ilgas augalų dekoratyvumas ir pan.
3. Tvarumo principai, inovatyvumas, bioįvairovė urbanizuotoje aplinkoje.
Miesto žalinimas (angl. Urban Greening) yra viena esminių šios Vilniaus miesto erdvės
teikiamų naudų. Medžiai, vijokliai ir žoliniai augalai sudaro sistemą, kuri mažina miesto
karščio salos efektą, regeneruoja dirvožemį, mažina CO2, gerina oro ir apskritai aplinkos
kokybę. Taip pat, tyrimai rodo, kad žaliosios viešos erdvės gerina gyventojų psichinę
sveikatą ir prisideda prie geros savijautos.
Projekte yra numatyta galimybė įvesti šiuolaikišką ir tvarią paviršinių lietaus
vandens nuotekų tvarkymo sistemą. Rytinėje gatvės dalyje, šalia numatytų daugiamečių
žolinių augalų masyvų, galima įrengti ir atitinkamais augalais apželdinti lietaus vandens
infiltracines zonas (angl. Raingarden management system, rainwater swales), kurios
„surinktų“ vandenį nuo šalia esančios gatvės ir kitų kietųjų dangų, taigi, tarnautų kaip
buferis, laikina infiltracinė zona, iškritus dideliam kiekiui kritulių. Tokiu būdu vanduo į
gruntą susigeria vietoje, apsaugodamas miesto nuotekų sistemą nuo persipildymo ir
užtvindymo. Taip pat, siūlome apsvarstyti galimybę panaudoti lietaus vandenį,
surenkamą nuo aplinkinių pastatų stogų, projektuojamiems dekoratyviniams vandens
elementams.
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4. Estetika, dekoratyvumas, augalų dizainas. Parinkdami konkrečias augalų
rūšis įkvėpimo sėmėmės iš natūralių augimviečių. Apgalvoti įvairūs augalų
dekoratyvumo faktoriai, tokie kaip forma, tekstūrų įvairovė ir spalva. Projektuojamas
augalų asortimentas užtikrina ilgą želdinių dekoratyvumą: ankstyvos smulkiosios
svogūninės gėlės, ir rudenį išliekantys dekoratyvūs daugiamečių žolinių augalų masyvai,
taisyklingos, raiškios formos miesto medžių siluetai, šviesūs, akį traukiantys
projektuojamų beržų kamienai. Visi parinkti želdiniai yra atsparūs šalčiui mūsų klimato
sąlygomis, patvarūs ir praktiški, lengvos priežiūros, tinkami naudoti viešosiose erdvėje.
When designing the reconstruction of Vokiečių Street, we carefully
considered existing and new landscape layer of this public space. The system of
landscape elements, such as various types of planting and water features, is introduced
to the new design. Landscape elements provide with benefits which are of high
importance to public space design. They help to define and design space with distinct
character; make the site usable, comfortable and rich for human experience; provide
with natural layer embodying principles of sustainability; and serve as attractive visual
element.
1.

Composition of the Space

Different types of natural elements correspond to overall spatial division of
the site with its distinct character and style, hence create unique feel of the place
(Genius loci) in different segments of the street. Sequence of open and enclosed spaces
is employed to create pleasant contrast of denser canopy and open skies. Much
needed vertical element of planting helps to accentuate height of the space and draws
eye movement upwards. Herbaceous planting serves as a buffer from the street,
screening from traffic noise and pollution.

2.

Enhanced Human Experience

Planting system creates a natural oasis in urban context, making human
experience pleasant, refreshing and regenerating. Nuances such as plenty of shade as
well as sunshine, air irrigation with fountains, and various seating places were
considered for visitor convenience. Various planting styles in different segments of the
street create interest and provide a variety of experiences. As Vilnius is a Northern city,
Winter City Design Guidelines were considered. These include effort to make the public
space usable and attractive year-round, not excluding colder months of the year, hence
considering maximising natural light, protection from rain, snow and strong winds,
providing with ample artificial light, extending the season of interest of plants, etc.
3.

Sustainability, Benefits for Climate and Biodiversity in Urban Environment

Urban greening is the one of the main benefits of this new public space with
its new natural elements. Trees and herbaceous planting serve as infrastructure,
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reducing heat island effect, regenerating soil quality, reducing CO2, improving air
quality and overall quality of the place, as well as improving mental health and
wellbeing.
System of rainwater swales (complementing blocks of perennial planting)
can be introduced as a stormwater management solution, providing with areas to
locally infiltrate stormwater, hence reducing load for the city sewage system and risk of
flooding. Rainwater can be harvested from building roofs and used for decorative water
features.
4.

Aesthetics and Planting Design

When selecting plant species, inspiration was drawn from natural habitats.
Decorative features of plants such as form, variety of textures, and colour were
considered. Proposed planting design provides a long season of interest. All planting
choices are distinct and bold in design terms, yet practical, resilient, robust, of law
maintenance, and suitable for urban environment.

Augmenijos tipai ir vandens elementai / Types of Planting and Water Features

Formalus medžių kiemelis su atsispindinčio vandens baseinais. Šiaurinė
gatvės dalis skirta ramesniam poilsiui miesto aplinkoje įvairaus amžiaus lankytojams.
Pirmoji iš projektuojamų kiemų sekos, šiaurinėje pusėje projektuojama erdvė pažymi
atnaujintos Vokiečių gatvės pradžią. Tai paprasta ir elegantiška erdvė su linijomis
susodintais miesto medžiais (Carpinus betulus 'Pyramidalis' arba Acer tataricum subsp.
ginnala 'Flame'), suteikiančiais lengvą pavėsį, ir atsispindinčio vandens baseinais – visa
tai kuria ramią atmosferą, puikiai tinkančią pauzei mieste.
Vertikalios konstrukcijos ir grindinio fontanai. Toliau į pietus projektuojamas
įvairiam bendravimui, susitikimams skirtas kiemas. Jis praturtintas vertikaliomis
struktūromis, apželdintomis atspariais, miesto aplinkai tinkančiais vijokliais (Hydrangea
petiolaris, Hedera helix 'Baltica'). Šios struktūros išdėstytos tarp projektuojamų stalų
formuoja kamerinę, bendravimui palankią aplinką. Vertikalę atkartojantys grindinio
fontanai įneša dinamiškumo, žaismės, jie taip pat maloniai drėkina orą šioje miesto
aplinkoje.
Veja. Aiškiai apibrėžtos, įrėmintos vejos zona išdėstyta sekančiuose
„kiemuose“. Nusprendėme koncentruoti rekonstruojamoje gatvėje naudojamą veją
vienoje zonoje, taip padidindami jos vizualinę ir biologinę vertę, padidindami naudojimo
patogumą (ko nebūtų efektyviai pasiekta, naudojant nedidelius vejos lopinėlius,
išbarstytus visoje teritorijoje). Apskritai, veja yra didesnio priežiūros intensyvumo
reikalaujantis kraštovaizdžio elementas, ne itin padidinantis želdyno biologinę vertę ir
įvairovę. Daugiamečių žolinių augalų masyvai tarnauja kaip užtvara nuo gatvės,
skatindami aktyviau naudotis veja. Netoliese projektuojame perkeltą esamą Vokiečių
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gatvės baseiną, kuris išlieka kaip vizualinis anksčiau buvusios gatvės simbolis, tuo
pačiu papildo naujai projektuojamų vandens elementų visumą.
Pergolės su vijokliais. Vidurinė gatvės dalis skirta lauko kavinėms,
socializacijai, miesto šurmuliui ir bendravimui. Čia naudojami tik paprasti, kompaktiški ir
praktiški kraštovaizdžio elementai. Vertikalios struktūros – lengvų konstrukcijų
pergolės – apželdinamos atspariais ir paviršių neteršiančiais vijokliais (Hydrangea
petiolaris, Clematis macropetala) . Daugiamečių žolinių augalų blokai ir lauko vazonai,
esant poreikiui, formuoja ir apibrėžia erdvę, lauko kavinių ribas.
Miesto beržynas. Kaimynystėje esantis Šiuolaikinio meno centras koduoja
menišką pietinio gatvės segmento atmosferą. Imdami tai kaip atspirties tašką,
projektuojame nedidelį daugiakamienių medžių beržyną. Parinktas kompaktiškas,
urbanizuotai aplinkai pritaikytas beržo variatetas (Betula utilis 'Doorenbos'), sodinamas į
pakeltas lysves. Šis medžių masyvas formuoja dar vieną uždarą erdvę su medžių
lajomis virš galvos, suteikia ažūrišką pavėsį ir vertikalių, šviesių kaminų ritmą. Pietinis
gatvės segmentas yra vieta lauko skulptūrų ekspozicijai, kurios pagrindinis akcentas
būtų šiuo metu esanti Vlado Vildžiūno skulptūra „Barbora Radvilaitė“.
Daugiamečiai žoliniai augalai. Rekonstruojamoje Vokiečių gatvėje
projektuojame dekoratyvinių žolių (Molinia, Deschampsia, Carex, Sesleria, etc. rūšys ir
veislės) ir daugiamečių gėlių (Achillea, Calaminta nepeta, Echinacea purpurea, Echinops
bannaticus, Phlomis tuberosa, Salvia nemorosa, etc. rūšys ir veislės) masyvus. Šios
augalų grupės, papildytos ankstyvomis smulkiasvogūnėmis gėlėmis ilgesniam
žydėjimui užtikrinti (Scilla, Galanthus, Crocus, Puschkinia rūšys), yra naudingos ir
praktiškos dėl savo ilgo dekoratyvumo, atitikimo tvarumo kriterijams, bioįvairovės.
Vizualine prasme, žolinių augalų blokai patraukliai kontrastuoja su griežtesnėmis
architektūrinėmis formomis (supančiais pastatais ir projektuojama nauja plūktos žemės
siena), miesto aplinkai suteikdami dinamiškumo, subtilios formų ir tekstūrų įvairovės,
natūralumo.
Išsaugome daugumą šiuo metu esančių gatvės medžių. Nauji želdiniai
integruojami į esančių medžių visumą, užpildydami atsirandančias spragas.
Atsižvelgiant į tai, kad rekonstruojama gatvė yra gausi požeminių inžinerinių
tinklų trasų, tiksli geriausia galima naujai sodinamų medžių vieta turėtų būti nustatoma
individualiai kiekvienu atveju, atsižvelgiant į taikomus Statybos techninius reglamentus
ir juose nurodomas inžinerinių tinklų apsaugos juostas. Visgi, siūlome pasitelkti
papildomas ir šiuolaikiškas priemones, tokias kaip specialūs miesto medžių šaknų
barjerai, atraminės sienutės, antžeminiai medžių vazonai ar kompaktiškesnės augalų
rūšys (didesni krūmai vietoje medžių), kad būtų sudarytos visos galimybės gauti
leidimus naujiems medžiams sodinti – tam, kad rekonstruota Vokiečių gatvė neliktų be
taip reikalingų miesto želdinių.
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10 pav. Skulptūrų parko vizualizacija / Visualization of sculpture park

11 pav. Ilgai dekoratyvūs išlieka projektuojami daugiamečiai žoliniai augalai/ Long season of interest,
ornamental grasses and perennials
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12 pav. Lietaus vandens infiltracinės zonos miesto aplinkoje/ Rainwater management swales in urban
environment

Formal tree grid and mirror pools. North segment of the street is dedicated to leisurely
activities of various age groups of visitors. Garden of reflection greets the visitors and
defines the entrance to the site. Simple and elegant grid of urban trees (Carpinus
betulus 'Pyramidalis' or Acer tataricum subsp. ginnala 'Flame') provides with light
canopy and dappled shade; rectangular infinity edge reflecting (mirror) pools create
tranquil atmosphere perfect for a pause in urban environment.
Vertical structures with climbers and paving fountains. Space for various
gatherings is filled with vertical structures and resilient climbers (Hydrangea petiolaris,
Hedera helix 'Baltica') conveniently placed among seating places. Sequence of paving
fountains provides with dynamic and playful water element which adds pleasant
humidity to this urban plot. Enclosed and vertical nature of landscape elements create
courtyard like atmosphere, where both private and group visitor interactions are
welcome.
Lawn. Segment of defined lawn is placed further south. The new street
masterplan includes this area of lawn only, maximising its visual impact and
convenience of use, thus avoiding dispersed patches of lawn elsewhere. Lawn is
considered to be of high maintenance, mono-species landscape element, hence of low
value for biodiversity. Blocks of ornamental grasses and perennials serve as buffer from
the street and encourages to use the lawns for relaxation in this segment of the public
space.
Pergolas with climbers. Middle part of the site is dedicated to lively and
dynamic social life with plenty of space for outdoor restaurants and bars. Here simple
and compact landscape elements are used. Vertical structures such as pergolas with
resilient climbers (Hydrangea petiolaris, Clematis macropetala), as well as blocks of
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ornamental grasses and perennials, and several seasonal planters if required, help
define the space.
Birch groove. Southern segment of the street has its unique art-like
atmosphere, echoing Contemporary Art Centre across the street. Bold multi-stem birch
(Betula utilis 'Doorenbos') groove is introduced, as another enclosed space with
overhead canopy, light shade, and vertical rhythm of fair tree stems. The segment
serves as perfect display for modern sculpture, main focal point being artwork ‘Barbora
Radvilaitė’, one of the existing landmarks of the street.
Ornamental grasses and perennials. Block of ornamental grasses (Molinia,
Deschampsia, Carex, Sesleria, etc. species and varieties) and perennials (Achillea,
Calaminta nepeta, Echinacea purpurea, Echinops bannaticus, Phlomis tuberosa, Salvia
nemorosa, etc. varieties) with addition of spring bulbs for extended season are used
here and throughout the site, help to define the new public space and serves as focal
point to southern entrance. This style of planting provides soft, naturalistic visual
contrast with existing architecture and new Rammed Earth walls. Sustainable,
contemporary, and easy maintenance perennial planting introduces biodiversity, and
aesthetically enriches urban environment with a subtle variety of forms and textures
and long season of interest.
Majority of existing trees are integrated in the new street design. New
planting complements existing trees and fills in void segments.
Considering existing underground services, new trees are positioned
individually, finding the best possible placement in accordance with regulations.
Additional measures such as protective root barriers, more compact specimens (larger
shrubs instead of trees), retaining walls, tree-planters, and legal permissions from city
and service authorities can be undertaken to ensure that the new public space is not
devoid of much needed planting.

Etapiškumas / Project stages

I etapas: atliekami visi reikalingi tyrimai, kurių pagrindu parengiama projektinė
dokumentacija;
II etapas: lauko inžinerinių sistemų įrengimas, rekonstravimas ir tvarkymas, visos
teritorijos parengiamieji darbai rekonstravimo darbams (nevertingų medžių šalinimas,
skulptūrų, fontano ir kitų architektūrinių elementų inventorizavimas ir sandėliavimas);
III etapas: istorinių dangų restauravimas bei naujų dangų įrengimas, esamų želdynų
sutvarkymas, naujų želdynų suformavimas bei apželdinimas, medžių atsodinimas,
skulptūrų parko formavimas bei mažosios architektūros įrengimas;
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IV etapas: sienos įrengimas pritaikant „rammed earth“ technologiją, paviljonų įrengimas.

I stage: effect all necessary studies and research on which basis design documentation
is prepared;
II stage: installation, reconstruction of engineering systems, territory preparatory work
for reconstruction (felling of worthless trees, sculpture, fountain and other architectural
elements inventory and storing);
III stage: historical paving restoration, new paving installation, existing trees clearing,
projected greenery forming and planting, trees replanting, landscape and urban design
element installation;
IV stage: sculptural wall installation using „rammed earth“ technology, pavilion
installation.
Susisiekimo schemos aprašymas / Traffic organisation strategy
Šiuo metu gatvėje veiksmas vyksta chaotiškai, kertasi pėsčiųjų, dviratininkų
bei automobilių srautai, kuriems visoje gatvėje teikiama pirmenybė. Didžiąją dalį
vakarinės Vokiečių gatvės užima automobilių stovėjimo vietos, rytinėje Vokiečių g.
dalyje automobiliai statomi neefektyviai, trūksta stovėjimo vietų neįgaliesiems.
Dvipusį eismą siūlome organizuoti rytinėje Vokiečių gatvės dalyje,
atsižvelgiant į kilpinio eismo organizavimo senamiestyje schemą, lygiagrečiai gatvės
numatytas 2,5 m . pločio dviračių takas. Dviračių takai nuo kitų eismo dalyvių atskirti
želdiniais bei reglamentuotomis apsaugos zonomis. Mažinant automobilių parkavimo
vietas ,buvo nuspręsta numatyti lygiagretų parkavimo būdą, įterpiant, augalų, šviestuvų,
dviračių laikiklių bei konteinerių vietas. Šiaurinėje Vokiečių g. dalyje esama viešojo
transporto stotelė perkeliama šalia, į rytinę gatvės dalį, kitų gatvėje esančių stotelių
padėtys nekinta.
Senoji Vokiečių g. dalis skiriama įšskirtinai pėstiesiems, taip pat
gyventojams bei aptarnaujančiam transportui, automobilių stovėjimo vietos šioje dalyje
naikinamos ir naujai neprojektuojamos. Prioritetas teikiamas pėsčiųjų srautui, atkuriant
istorinį ryšį tarp Vilniaus gatvės ir Rotušės aikštės. Į šią gatvę įsilieja pėsčiųjų srautai iš
istorinių Mėsinių ir Šv. Mikalojaus gatvių. Tokiu būdu pėstiesiems tenka didžioji gatvės
pločio dalis, tai užtikrina stabilius pėsčiųjų srautus, galimybę plėstis komercijai, bei
pėsčiųjų saugumą.
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13 pav. skersinis pjūvis / cross section

Vilniaus savivaldybės atliktų tyrimų duomenimis, iki šiol piko metu
senamiestyje net 40 proc. eismo sudarydavo tranzitinis srautas, kuris tik kerta
senamiestį, nesustoja jame ir jam nesuteikia jokios vertės. Įvedamas kilpinis eismas leis
atsikratyti nereikalingo tranzitinio srauto, judėjimo pirmenybė atitenka pėstiesiems.

At the current situation the action on the street is chaotic. Pedestrian,
cycling and automotive traffic flows cross each other throughout the whole street. Most
of the western side of Vokiečių street is occupied by parking spaces, cars are being
parked inefficiently also there is a lack of parking spaces for disabled. We offer to
organize automotive traffic only on the eastern side of Vokiečių street, taking into
account the newly proposed scheme of loop traffic in the Vilnius Old Town, parallel to
the street we organize cycling flow by creating 2,5 m. wide bike path. Bicycle path is
separated from automobile traffic by using greenery and regulated protection zones. In
order to reduce the number of parking spaces we decided to propose only a parallel
parking method with some plants, lamps or other urban design elements between
parking spaces. Existing northern bus stops moved nearby to the eastern part of the
street, whereas other bus stops remain the same.
Old part of Vokiečių street is used exclusively by pedestrians, resident and
service vehicles. There are no parking spaces in this part of the street. Priority is given to
pedestrian traffic, restoring the historical connection between Vilnius street and City
Hall square. Pedestrian zone covers most of the Vokiečių street space, which ensures
stable pedestrian flow, pedestrian safety and commercial success.
According to the research conducted by Vilnius municipality, during the
peak in the Old Town as much as 40 percent. The traffic consists of a transit flow that
only crosses the old town but does not stop there and does not give it any value. The
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introduction of loop traffic will allow to get rid of unnecessary transit traffic, the priority
of the movement goes to pedestrians.
Planuojamų dangų sprendiniai / Paving design solution
Vakarinėje (istorinėje) Vokiečių gatvės dalyje remontuojame ir
restauruojame esamą autentišką XX a. 4 dešimtmečio granito dangą. Centrinė Vokiečių
g. dalyje naudojama skirtingai skaldyto granito danga, vaikų žaidimų aikštelėse
naudojamas smulkios frakcijos plauta skalda ir smėlis. Istorinių kiemelių kontūrams
išreikšti naudojama plauta granito skalda. Dviračių takų danga – raudono atspalvio
asfalto danga. Mėsinių g. atkarpoje atkuriama istorinė skelto akmens danga. Rytinėje
Vokiečių g. dalies važiuojamojoje g. dalyje naudojama skaldyto granito danga.
In the western part of Vokiečių street we use restored existing authentic
granite paving. For the central part of the street we use cobblestone, sand and small
rubble is used for kids playgrounds. Washed granite chippings are used to mark the
contours of historical courtyards. Red asphalt is used for bicycle path. To mark historical
Mėsinių street we propose to restore authentical stone pavement. Pavement of easter
side of Vokiečių street is also made from cobblestone.

1.
2.
3.
4.

Techno ekonominiai rodikliai / Economic indicators
Pavadinimas / name
Mato vienetas/ units
Kiekis / quantity
Rekonstruojamos teritorijos plotas
Ha
1,7
/ projected area
Kietų dangų plotas / paving area
%
80
Želdynų plotas / greenery area
%
15
Projektuojami paviljonai
vnt. / bendras plotas
12 / 720m²
/ designed pavilions
piece / area
Hmax 5.50m

