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ARCHITEKTŪRINĖ VIZIJA

Projektuojamas kompleksas yra turtingą geologinę, gamtinę ir
antropogeninę istoriją turinčioje teritorijoje. Ledyno suformuotoje terasoje
savo laiku tekėjo priešistorinė Neries vaga, todėl teritorija vis dar turi mažų
kalvelių, vandens lęšių ir, deja, labai nedaug žalių plotų. Todėl vystant
gyvenamąsias zonas išskirtinai svarbu pasiūlyti esamos aplinkos kokybę
praturtinančias ir semantiškai derančias kokybes. Vienu iš kertinių postulatų
buvo pasirinktas saugios kvartalo bendruomenės žalios erdvės sukūrimas
bei jos integravimas į platesnę jau viešųjų erdvių sistemą (pėsčiųjų gatvelės,
skveras, parkas) - ŽALIO KALNO KIEMO kompleksas.

Pastato architektūrinę viziją nulėmė esminė idėja integruoti pastarąjį į
naująją Šnipiškių, kaip miesto centro dalies, aplinką. Bendra komplekso
tūrinė sąranga buvo nulemta urbanistinių aspektų bei funkcinių gyvenamojo
komplekso formavimo postulatų.
Svarbiausi architektūrinę išraišką formuojantys tūriai ir veiksmai:
kompleksas kuriamas kaip uždaro tipo erdvė, kurios viduje formuojamas
žalias kiemas ir jo tęsinys pastatas-kalnas, pagrindiniai gyvenamųjų
pastatų formuojančių sklypo perimetrą tūriai yra „L“ formos, pastarųjų tūrių
prasukimas vienas kito atžvilgiu ir kuria pagrindinę architektūrinę-erdvinę
kompoziciją bei formuoja skirtingų tipų erdves (kiemo erdvė sudalijama į
tris atskiras, sukuriama viešosios plazos erdvė prieš aukštuminį pastatą
rytuose), pastato kalno vakarinis fasadas kuriamas kaip vidinės kvartalo
erdvės formantas, todėl jis maksimaliai susmulkinamas, kuriant perėjimą
prie gretimuose sklypuose galimų smulkesnio mastelio statinių, gyventojų
kiemai yra pakelti nuo gatvės lygio per vieną aukštą ir yra apželdinami (į juos
patenkama per laiptinių holus), bendro naudojimo holai projektuojami taip,
kad net ir iš gatvės būtų matomas vidinis kiemas- taip išsaugomas erdvės
tęstinumas). Pabrėžiant išorės ir vidaus skirtumus pastatų fasadai kuriami
skirtingi: gatvės fasadai dengiami medžiu, juose projektuojami siauresni
langai, o kiemo fasadus formuoja balkonai ir lodžijos iš kurių matosi kiemo
kalnas bei Šeškinės šlaitai.
Pastatų tūriai išdėstyti taip, kad būtų maksimalizuotas kiemo apšviestumas.
Bent viename iš trijų kiemų visada bus saulėta.
Kiemo viduryje išsaugomi esami medžiai- taip pabrėžiamas tam tikras
istorinis perimamumas ir aplinkos tausojimo principas.
Komplekso funkcinė sąranga remiasi racionalumo principais. Siekiant
sumažinti požeminių konstrukcijų kiekį, dalį automobilių numatoma saugoti
antžeminėse saugyklose, virš kurių ir įrengiami žalieji gyventojų kiemai.
Tai leidžia ne tik sumažinti požeminę automobilių saugyklą, bet ir išsaugoti
esamus medžius. Be to, kiemų pakėlimas leidžia jų aklinai neuždaryti nuo
naujai kuriamos plazos, nors saugumas ir privatumas išlieka.
Pasirinktas sekcijinis pastatų komponavimo principas, taip sudarant
galimybes daugumoje butų turėti dvipusį apšvietimą. Tačiau ir „L“ formos
tūriai turi kiek kitokios sandaros korpusus: šiaurės-pietų fasadus turinčiuose
numatomi dvipusiai butai ir tik į pietus galimi vienpusiai, Rytų-vakarų
fasadus turinčiuose korpusuose dominuoja vienpusiai butai.
Siūloma planinė struktūra be pagrindinių laikančių sienų- taip galima
pakankamai laisvai perplanuoti butus (juos apjungti ar pridėti atskirus
kambarius) pagal poreikius, tik išlaikant esmines šachtų vietas.
Rytinėje dalyje esantis atskirai stovintis pastatas projektuojamas kaip
sudėtinė, bendros kompozicijos su kitame sklype esančiu tūriu, dalis.
Pirmi trys aukštai skirti biurams ir formuojami su nuolydžiu, taip sukuriant
papildomą erdvinį ryšį su Kernavės gatvės žaliąja zona. Viršutiniai pastato
aukštai skiriami butams.
Siūloma pastatų kompozicija ir funkcinė organizacija leidžia kompleksą
vystyti etapais, neapribojant kiekvieno iš korpusų gyvybingumo.

URBANISTINĖ STRUKTŪRA IR KONCEPCIJA
Sklypas yra dviejuose kvartaluose, todėl svarbu, puoselėjant skersinių ryšių
tinklą, aiškiai atskirti rytinę ir vakarinę sklypo dalis, jas priskiriant skirtingiems
kvartalams. Kompleksas skiriamas viešąja erdve-pėsčiųjų zona bei
architektūriniais tūrių sprendiniais (skiriasi fasadų ir tūrių logika). Vakarinį
kvartalą sudaro nagrinėjamo sklypo pagrindinė dalis ir trys kaimyniniai
sklypai iš vakarų. Pabrėžiant kvartalo vientisumą ir būdingą (būsimą)
šiai teritorijos daliai perimetrinį užstatymo principą, siūlomas ištisinio
perimetrinio užstatymo tūris (stengiantis kuo aiškiau ir monumentaliau
suformuoti išklotines). Rytinė (mažoji) sklypo dalis priskiriama kitam
kvartalui ir traktuojama kaip atskirai stovinčio pastato morfotipas. Vertinant
minėtą urbanistinių ašių fiksavimo principą, siūloma svarbiausius pastato
tūrius-dominantes išdėstyti būtent ant esamų ar būsimų gatvių ašių: kiemo
„kalno“ tūris ant naujai iš vakarų pusės atsirasiančios ašies, rytiniame
kvartale esantis tūris ant Kernavės, Daugėliškio g. ašių. Viešųjų erdvių
sistema papildoma nauju elementu-plaza prieš naujai projektuojamą
auktuminį pastatą-dominantę rytinėje dalyje. Pastaroji yra naujo pėsčiųjų
tako tęsinys. Minėta plaza apjungia vidinę žaliąją kiemo erdvę su prie
Kernavės gatvės formuojama nauja viešąja erdve-parku. Taip tarpusavyje
apjungiami esminiai projekto struktūriniai elementai- žalias kiemo kalnas,
plaza, vertikaliosios dominantės, miesto parkas ir skersinių ryšių tinklas.
KONTEKSTUALUMAS
Pastato tūris ir artimiausios erdvinės aplinkos elementai buvo kuriami
atsižvelgiant į jau minėtą urbanistinės aplinkos fenomeną, kuomet
tarpusavyje integruotai sąveikauja teritorijoje ir jos prieigose susiformavusi
topologinė struktūra (kalvos, žali masyvai), susiklostęs linijinis kvartalinis
užstatymo principas, istoriniams pastatams būdingas medžiagiškumas
ir elementų masteliškumas. Komplekso kieme projektuojamas pastataskalnas primena aplinkines kalvas. Išoriniai pastatų fasadai dengiami
medžiu, kaip tai buvo būdinga senajam Šnipiškių užstatymui. Komplekse
saugoti esamus vertingus medžius, apie juos koncentruojant vidinio kiemo
sprendinius. Vidiniai kiemai yra nedidelio mastelio.
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