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Kauno technologijos universiteto (KTU) studentų 
miestelio teritorija - reikšminga miesto dalis, čia susipina 
daug skirtingų interesų, kuriuos būtina išklausyti ir 
tinkamai moderuoti, o susisteminus integruoti į ateities 
planus. Todėl studentų miestelio vystymo strateginis 
planas yra rengiamas įtraukiant KTU bendruomenės 
atstovus, ekspertus ir potencialius investuotojus. 
Projektas yra vykdomas keturiais etapais: ambicijos 
formulavimo, scenarijų sukūrimo, bendros vizijos 
rengimo ir strateginio plano rengimo. Norint užtikrinti 
paties proceso lankstumą vadovaujamasi “research 
through design” principais, kur galimi teritorijos vystymo 
modeliai nuolat testuojami, o analitinė proceso dalis 
tęsiasi iki pat pabaigos taip užtikrinant sprendinių 
pagrįstumą ir argumentaciją.

Pirmame ambicijos formulavimo etape analizuojamos 
globalios tendencijos, bendra universitetų  
problematika, kurių pagrindu identifikuojamos ilgalaikės 
transformacijos ambicijos.

Antrame scenarijų rengimo etape susitikimų ir interviu 
metu išsiaiškinamos miestelio galimybės ir skirtingų 
teritorijos naudotojų poreikiai. Universiteto vadovai ir 
akademinė bendruomenė įsitraukia į planavimą ir kartu 
su urbanistais rengia kvartalo atnaujinimo scenarijus.

Trečiame vizijos rengimo etape suformuojama bendra 
miestelio vystymo vizija, apibrėžiamas teritorijos 
charakteris, kokybiniai kriterijai pastatams, viešosioms 
erdvėms, programai, transporto organizavimui. Vizija 
suformuoja gaires tolimesnei projekto tąsai.

Ketvirtame etape sudaromas strateginis (veiksmų) 
planas, kuriame suformuluojami teritorijos investicijų 
poreikiai ir prioritetai, apibrėžiami galimi vystymo 
modeliai, strateginiai partneriai, projektų etapiškumas. 
Pagrindinis strateginio plano tikslas - užtikrinti, kad 
vizija, atspindinti visų suinteresuotų poreikius, būtų 
įgyvendinta.

Vystymo scenarijaiAmbicija Bendra vizija Veiksmų planas
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PROCESO PLANAS

Susitikimų metu, kartu su 
KTU bendruomene kuriami 
miestelio vystymo scenarijai 
siekiant išsiaiškinti teritorijos 

galimybes ir naudotojų 
poreikius bei lūkesčius

Kartu su KTU vadovybe 
suformuota bendra 

ilgalaikės studentų miestelio 
transformacijos ambicija

Remiantis išvadomis 
fomuojama vystymo 
vizija, kuri tikslinama 

konsultuojantis su 
universiteto atstovais ir 

specialistais

Veiksmų planas nustato  
veiksmų etapiškumą, 

projektų prioritetus bei 
partnerius reikalingus vizijai 

įgyvendinti
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Universiteto aplinkos ir infrastruktūros transformacija 
yra glaudžiai susijusi ne tik su miesto ar universiteto 
bendruomenės poreikiais, bet ir yra neatsiejama 
ateities didaktinių metodų dalis. Todėl užuot analizavus 
konkrečių KTU padalinių tipologinius poreikius 
trumpuoju laikotarpiu, pradėjome diskusiją apie 
tolimą ateitį - 2036 metus. Ambicijos tikslas - įsigilinti į 
globalias bei lokalias universitetų miestelių tendencijas, 
išryškinti ateities iššūkius ir suformuoti bendrą fizinės 
infrastruktūros transformacijos kryptį, kuri sutaptų 
su šiandienine universiteto misija ir universiteto 
bendruomenės ambicijomis. 

KTU Universiteto misija – teikti moksliniais tyrimais 
grįstas tarptautinio lygio studijas; kurti ir perduoti žinias 
bei novatoriškas technologijas darniai valstybės raidai ir 
inovacijų plėtojimui; formuoti atvirą talentus ir lyderius 
įkvepiančią kūrybinę aplinką.

Universiteto misija - puiki, tačiau svarbu įvertinti, 
ar šie teiginiai nėra atitolę nuo realios situacijos, ar 
universiteto fizinė infrastruktūra atitinka misijos 
teiginius. Dėl to būtina analizuoti teritorijos urbanistinę 
situaciją - urbanistinę struktūrą, viešąją erdvę, 
susisiekimą, kraštovaizdį, funkcijas ir jų poreikį, kultūros 
paveldą ir taip susidaryti vaizdą apie dabartinę situaciją 
ir transformacijos potencialą.

Paprasti klausimai yra dažnai nuvertinami, dėl šios 
priežasties sprendimai gali tapti prastai argumentuoti 
ir nebeatitikti pirmapradės misijos teiginių. Aiškūs 
ir argumentuoti pasirinkimai - vertingi, nes vėliau 
taupomas laikas išvengiant mažiau reikšmingų diskusijų 
apie detales. Analizuojant KTU misijos teiginius išryškėja 
keletas raktažodžių: “tarptautinio lygio”, “novatoriškas”, 
“darniai raidai”, “inovacijų plėtojimui”, “įkvepiančią 
kūrybinę aplinką”.

Šių raktažodžių reikšmės gali būti interpretuojamos 
gan laisvai, tačiau būtina tikrinti, ar tai, kas atvirai 

deklaruojama popieriuje, sutampa su realybe. Šiuo 
pagrindu galima sudaryti kokybinę kriterijų sistemą, 
kurioje universiteto fizinės infrastruktūros transformacija 
sutaptų su universiteto misija. Nenuoseklumas yra 
dažniausiai pasitaikanti ilgalaikių procesų problema, 
nes vystymo kryptį dažnai diktuoja ne strateginiai 
pasirinkimai, bet konkretūs architektūros dizaino 
sprendimai. Keičiantis projektuotojams, keičiami ir 
pirmtako sprendiniai: taip nuolat kaitaliojant kryptį, 
tvari ir nuosekli plėtra tampa nebeįmanoma. Pasirinkta 
šios vizijos formulavimo motodika grindžiama 
strateginiais pasirinkimais. Visų pirma formuluojant 
scenarijus išplečiamas galimybių spektras – potencialios 
vystyo kryptys.  Tuomet, atmetimo pricipu siekiama 
išsiaiškinti kokios krypties tikrai nesirenkame. Tokiu 
būdu apsibrėžiame galimybių lauką, kuris sutampa 
su universiteto misijos teiginiais ir universiteto 
bendruomenės vizijomis.

Didaktikos pokyčiai ir dėstytojo vaidmuo

Didaktika ateityje keisis. Daugės individualaus ar net 
nuotolinio teorijos mokymosi, o paskaitų/susitikimų su 
dėstytoju laikas bus išnaudojamas konsultacijoms bei 
praktiniams įgūdžiams įgyti ir tobulinti, taip pat keisis 
ir dėstytojo reikšmė universitete. Bus svarbūs dėstytojo 
kaip moderatoriaus bei grupės lyderio įgūdžiai. Taip 
pat tikimasi, jog dėstytojas, greta studijų, aktyviau 
vykdys ir mokslinę veiklą. Svarbu sudaryti galimybes 
mokytis pagal kuo individualesnes programas. Tai 
reiškia: individualus studijų modulių pasirinkimas, 
tarpdiscipliniškumas, papildomos akademinės veiklos 
formalizavimas ir įtraukimas.

Kompetencijų ugdymas

Universiteto siūlomos studijos turėtų ugdyti ir asmeninį 
studento tobulėjimą, nes asmeninės kompetencijos - 
neatskiriama gero specialisto dalis. Tai - iniciatyvumas, 
gebėjimas komunikuoti, spręsti problemas bei kitos 
savybės. 

AMBICIJA 2036
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Mokslo universitetas

Mokslo universitetas - tai ne tik studentų rengimą, bet 
ir tiriamąją veiklą vykdantis universitetas. Svarbu kurti 
laboratorijas bei mokslo židinius, vienijančius skirtingas 
disciplinas ir įvairių sričių specialistus, kuriuose galėtų 
būti vykdomi moksliniai tyrimai, teorijos praktiniai 
pritaikymai ir kuriamos inovacijos.

Verslo įtraukimas

Glaudesnis verslo ir universiteto bendradarbiavimas 
dabartinėmis sąlygomis vyksta gana lėtai, tad būtų 
naudinga pritraukti tikslines įmones arčiau universiteto, 
leisti joms kurtis miestelio teritorijoje. Tai galėtų 
paskatinti aktyvesnius mainus tarp verslo ir mokslo, 
daryti aktualesnius mokslinius tyrimus. Glaudus 
bendradarbiavimas taip pat tai galėtų sumažinti kai 
kuriuos universiteto eksploatacinius kaštus, pavyzdžiui 
paslaugos studentams taptų prieinamesnės dėl 
išaugusio jų naudojimo.

Bendruomenės ir bendravimo svarba

Universiteto stiprybė - jo bendruomenė. Būtina 
investuoti į universiteto žmogiškuosius išteklius ne tik 
ieškant gerų specialistų, bet ir suteikiant jiems sąlygas 
bendrauti bei keistis nuomonėmis. Tam reikia neoficialių 
erdvių bendrauti, vietų ir renginių, skirtų susiburti ir 
megzti kontaktus. Taip pat svarbu pritraukti būsimus 
studentus, universitete siūlant pažintines veiklas 
moksleiviams.

Universiteto įvaizdis 

Svarbu paminėti universiteto prestižo kėlimo būtinybę. 
Tai KTU tarptautiškumo didinimas, moksliniai tyrimai bei 
inovacijos, kokybiškos ir aktualios studijų programos, 
verslo lūkesčius atitinkančių specialistų paruošimas. 
Bene svarbiausia - orientuotis į kokybinius, o ne 
kiekybinius kriterijus.

Miestelio identitetas ir patraukli aplinka

Universiteto teritorija turi būti lengvai identifikuojama 
miesto atžvilgiu, turėti aiškias vizualines ribas. Svarbu, 
kad miestelio teritorija būtų patraukli ir patogi joje būti. 
Tai reiškia, kad viešosios erdvės turi būti įrengiamos 
tikslingai, o judėjimo srautai - perorganizuojami 
skiriant prioritetą ne automobiliams, bet pėstiesiems ir 
dviratininkams. Stiprinant miestelio struktūrą svarbu, 
kad teritorijos planas būtų aiškus, pastatai lengvai 
randami ir pasiekiami.

Geros darbo sąlygos

Keičiantis didaktikai, atsiranda ir kitokių darbo vietų 
poreikis. Greta tradicinių auditorijų reikės įvairaus 
tipo, patogių darbo erdvių, vietų individualioms 
konsultacijoms. Taip pat didėja laboratorijų, praktiniams 

užsiėmimams pritaikytų vietų poreikis. Svarbu, kad 
darbo vietos būtų lanksčios, lengvai pritaikomos pagal 
poreikius, su visa reikiama infrastruktūra.

Kokybiško laisvalaikio užtikrinimas

Svarbu užtikrinti aktyvų bei kokybišką bendruomenės 
laisvalaikį studentų miestelyje. Miestelyje turėtų būti 
vietos išgerti kavos bei papietauti, vietos pabendrauti, 
žalios, rekreacinės erdvės poilsiui. Taip pat universitetui 
reikia geros sporto bazės, kuria galėtų naudotis ne tik 
studentai, bet ir darbuotojai, o gal net ir miestiečiai.

Patrauklus gyvenimas miestelyje

Siekiant kurti kokybišką darbo bei laisvalaikio aplinką 
už fakultetų ribų universitetas turėtų pasiūlyti 
šiuolaikiškus ir patogius bendrabučius su darbo ir 
bendromis erdvėmis, butus vizituojantiems dėstytojams. 
Universiteto ir jo miestelio patrauklumą taip pat galėtų 
gerinti papildomos funkcijos bei paslaugos dėstytojų 
ir kitų darbuotojų šeimoms, kaip vaikų dienos centras, 
laisvalaikio, kultūros centras ir panašios funkcijos.

Universitetų jungimasis

Susijungę universitetai galėtų lengviau konkuruoti 
tarptautinėje rinkoje, tačiau jų jungimasis - labai ilgas 
ir sudėtingas procesas, tad bent kol kas miestelio 
transformacijai įtakos nedaro.

Universitetų jungimasis

Analizuojant tampa akivaizdu, kad egzistuoja nemažas 
atotrūkis tarp universiteto bendruomenės vizijų ir 
šiandieninės universiteto infrastruktūros. Akivaizdu, kad 
naujų didaktikos metodų diegimas reikalauja nemažų 
investicijų į universiteto infrastruktūrą, kita vertus 
fizinė aplinka viena pati nėra ir negali būti universiteto 
transformacijos variklis. Besikeičianti universiteto fizinė 
infrastruktūra gali būti tik ramstis įgalinantis augimą. 
Todėl svarbu suprasti, jog universiteto turinys yra 
svarbiau išvaizda.  
 
Remiantis analizės rezultatais buvo suformuluoti šie 
ambicijos teiginiai:

1. Svarbu mažinti atotrūkį tarp esamos universiteto 
infrastruktūros ir ateities akademinių ambicijų.

2. Universiteto infrastruktūra turi palaikyti ir 
stimuliuoti ateities didaktikos pokyčius.

3. Universiteto aplinka turi įkvėpti studentus ir 
dėstytojus augimui.

4. Universiteto infrastruktūra turi prisidėti prie 
Kauno ir jo verslų augimo, bei stiprėjimo.
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STUDENTŲ
MIESTELIO
ANALIZĖ

KTU studentų miestelis miesto kontekste
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ISTORIJA
Studentų miestelis turi ne vieną unikalų kultūrinį 
sluoksnį. 19-ame amžiuje šioje vietoje buvo pastatytas 
Kauno tvirtovės rytinis įtvirtinimas, kurio struktūra 
su pylimais tęsėsi nuo dabartinės Tvirtovės alėjos per 
Studentų gatvę - kuri anksčiau ir vadinosi Tvirtovės 
alėja - iki tvirtovės reduto ir sandėlių kitoje K. Baršausko 
gatvės pusėje. Apie čia buvusi įtvirtinimą liudija 
ir kampuotumą išlaikiusi gatvių tinklo struktūra ir 
vingiuojanti Slėnio gatvė, kuri yra senasis tvirtovės 
aptarnavimo kelias. 

Pirmosios klasės Kauno tvirtovė buvo viena iš keturių 
stipriausių Rusijos imperijoje. 1896 m. iš 25 Rusijos 
imperijos teritorijoje pastatytų karinių tvirtovių, pirmos 
klasės tvirtovėms priklausė tik Varšuvos, Modlino 
(Novogeorgijevsko, ties Bugo intaku į Vyslą), Bresto 
(Brest-Litovsko) ir moderniausia – Kauno tvirtovė.

Mieste išlikusios didelės kareivinių, maisto produktų, 
drabužių, ginklų, sprogmenų sandėlių teritorijos, karinė 
geležinkelio stotis, telefono-telegrafo stotis, inžinerinės 
dirbtuvės, tvirtovės valdymo įstaigų pastatai miesto 
centre, atskiri įvairios paskirties pastatai: soboras, dvi 
cerkvės, elevatorius, malūnas, šaldytuvas, vandens 
bokštas, vandens nubėgimo įrenginiai. Mieste yra daug 
gatvių, kurios buvusios tvirtovės gynybinius įrenginius 
jungė tarpusavyje bei su miestu.

Kauno tvirtovė atspindi to meto inžinerijos meną bei 
statybos galimybes. Jos gynybiniai įrenginiai dar ir 
dabar stebina kraštovaizdžio pertvarkymo mastais, 
požeminiais statiniais, puikiai sutvarkyta vandens 
sistema.

Kauno karinis paveldas gali tapti puikiu atspirties tašku 
universiteto ateities identiteto formavimo procese.

Kauno miestas ir būsimo universiteto miestelio teritorija 1941m. Kauno miestas ir universiteto miestelio teritorija 1967m.
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Tarpukario Kaunas ↑  

1935m. Kauno miesto riba 
ėjo ties šiandieniniu studentų 
miesteliu, plane aiškiai matomi 
gynybiniai įtvirtinimai (Tvirtovės 
alėjoje) dabartinėje Studentų g.

Miestas-tvirtovė →

gynybinių įtvirtinimų sistema, 
pastatyta  Kaune ir jo apylinkėse 
1882-1915 metų laikotarpiu. Šios 
gynybinės sistemos dalių iki šių 
dienų dar galima rasti studentų 
miestelyje.
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KAUNO 
MODERNIZMO
PAVELDAS
Dabartinio Studentų miestelio istorija prasidėjo septinto 
dešimtmečio pradžioje, universitetui gavus 64 ha žemės 
sklypą prie vieno iš įspūdingiausių Kauno tarpukario 
architektūros pavyzdžių – buvusios Ginklavimo valdybos 
tyrimų laboratorijos su pagalbiniais pastatais, kurioje 
tuomet įsikūrė Cheminės technologijos fakultetas. 
Neilgai trukus tuo metu negausų universiteto pastatų 
ansamblį papildė sėkmingi jauno architekto Jurgio 
Dičiaus kurti moderniosios architektūros pavyzdžiai: 
Statybos ir Architektūros fakultetas, Informatikos, 
Elektros ir Elektronikos fakultetas bei naujas Cheminės 
technologijos fakulteto pastatas.  Šie pastatai atspindi 
pagrindines sovietmečio modernistinės architektūros 
tendencijas, statybos technologiją bei mokslo techninės 
bazės lygį.  

„Plastiniam sprendimui gaires nurodė pirmasis KPI 
miestelio statinys – V. Žemkalnio Tyrimų laboratorija, 
tuo keliu ėjau per visą KPI miestelį projektuodamas 
Radioelektronikos, Cheminės technologijos, Lengvosios 
pramonės (projekto nebaigiau, nes išvykau į Vilnių) 
fakultetus, kavinę „Kolegos“… - V. J. Dičius

Per ateinančius tris dešimtmečius iškilo likę miestelio 
pastatai, suformavę dabartinį, Studentų gatvės ašimi 
paremtą miestelio planą. Tai yra vienas ryškiausių 
akademinių kompleksų, įgyvendintų sovietmečiu 
Lietuvoje. Jame atsispindi tuo laikotarpiu vyravusi 

modernistinė ideologija: įkurtas miesto pakraštyje, 
laisvoje žemėje, su aiškiai atskirta, skirtinga nuo likusių 
miesto dalių funkcija, efektyvaus bei racionalaus plano. 
Miestelio planas, kaip būdinga modernistiniame 
planavime, sudarytas ignoruojant kontekstą ir 
planuojant vadovaujantis tabula rasa principu: pastatai 
išdėlioti laisvai, tiesi Studentų gatvė nutiesta vietoje 
organiškos formos Tvirtovės alėjos. Miestelio viešoji 
erdvė neapibrėžta. Remiantis modernistine ideologija, 
pastatai - tai vietos, kuriose vyksta visa veikla, tuo tarpu 
tai, kas juos supa, tėra abstrakti vientisa žalumos ir 
infrastruktūros erdvė. Studentų miestelio sprendiniams 
būdingas racionalumas, pastatų planai ir fasadai 
atspindi juose esančią funkciją (J. Dičius buvo aktyvus 
L. Sullivan‘o aforizmo „Forma seka funkciją“ sekėjas), 
pastatams puošti panaudoti nebent monumentaliosios 
dailės darbai. Visi šie miestelio bruožai kuria savitą 
miesto dalį, kuri nors ir per paskutinius dešimtmečius 
neišvengiamai transformavosi, išsaugojo didžiąją dalį 
savo identiteto.

Šie kultūros sluoksniai - vertinga universiteto miestelio 
identiteto dalis, kuri galėtų būti panaudojama savitam 
miestelio charakteriui kurti. Tvirtovės tema galėtų 
atsirasti ženkluose, žemėlapiuose ir naratyvuose, 
išryškindama išlikusius tvirtovės kraštovaizdžio 
elementus. Kokybiškai sutvarkius tarpukario pastatus 
ir jų aplinką bei kūrybiškai šios dienos poreikiams 
pritaikius vertingų septintojo dešimtmečio pastatų 
interjerus ir aplinką, universiteto miestelis taptų 
išskirtinis ir labiau pastebimas tarptautiniame kontekste.

Viena vertus, miestelio urbanistinis ir architektūros 
paveldas riboja tam tikrus rekonstrukcijos sprendinius, 
kita vertus - jis neužkerta kelio kūrybiškoms ir 
kokybiškoms intervencijoms, dar daugiau - jis įpareigoja 
ateityje statyti tokius pat kokybiškus, tvarius bei 
laikmečio technologijas ir idėjas atspindinčius pastatus.  
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Modernistinis 
kompleksas → 

Studentų miestelis pradėtas 
formuoti nuo Statybos fakulteto, 
pagal kurį vėliau derinti ir kiti 
projektai. Pastatuose dominuoja 
horizontalios langų linijos, 
fasado apdailai naudojamas 
baltas tinkas kontrastuojantis 
su juodais langų rėmais. 
Minimalistinės kompozicijos 
priemonės papildė lakoniškus 
pastatų tūrius didelėmis 
langų plokštumomis ir įėjimų 
stogeliais. 

Tarpukario 
modernizmas →

Krašto apsaugos ministerijos 
Ginklavimosi valdybos 
Tyrimų laboratorija (dab. 
KTU Cheminės technologijos 
fakultetas), 1935 m., architektas 
V. Landsbergis. Pastatas 
pasižymi laikmečiui būdinga 
funkcionalizmo architektūra, 
jis buvo konstruojamas iš 
gelžbetonio karkaso, kuris 
leido laisvai planuoti vidaus 
atitvaras bei projektuoti ištisinius 
langus fasaduose, kurie įrengti 
saugumui sprogimo atveju 
užtikrinti. 

Funkcionalus planas → 
Kauno politechnikos instituto 
miestelis (dab. KTU Studentų 
miestelis), 1960 - 1970 m., 
architektas V.J. Dičius. Tuo 
metu daugelyje Europos šalių 
universitetų miesteliai kūrėsi 
miestų pakraščiuose, tai buvo 
vienas didžiausių tokio pobūdžio 
kompleksų Baltijos šalyse. 
Kompleksas buvo statomas 
modernizmo principais, artimais 
funkcionalistinei Bauhaus 
estetikai.    
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STUDENTŲ 
MIESTELIS 
ŠIANDIEN
Šiandien Studentų miestelis jau ne be miesto pakraštyje, 
o veikiau miesto geografiniame centre. Per pusvalandį 
pėsčiomis galima pasiekti Laisvės alėją, o per 25 minutes 
- pagrindinę miesto arteriją - Savanorių prospektą. 
Miestelio teritorija įsiterpusi tarp privačių tarpukario 
vilų urbanistinės miesto-sodo struktūros ir tankiai 
apgyvendintų daugiabučių mikrorajonų. Vis dėlto 
miestelio aplinkos charakterį labiausiai formuoja gausiai 
apželdinta ir rami Žaliakalnio aplinka. Su miesteliu 
ribojasi istorinis Ąžuolyno parkas, zoologijos sodas, o per 

15 minučių galima nueiti iki Panemunės šilo su Nemuno  
pliažais.

Pagrindinė studentų miestelio dalis - nuo Radvilėnų pl. 
iki K. Baršausko pr. - driekiasi maždaug vieno kilometro 
atstumu. Fakultetų ir bendrabučių pastatai išdėstyti 
palei Studentų gatvę, atitraukti nuo jos ir vieni nuo 
kitų erdviomis žaliomis zonomis. Dalis universiteto 
pastatų taip pat yra atskirtoje miestelio dalyje, kitoje K. 
Baršausko prospekto pusėje. 

Universiteto miestelio pasiekiamumas

Rotušės aikštė

Laisvės alėja

Akropolis

Stotis

Savanorių pr.
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Žemės nuosavybė 
Universiteto teritorija susideda iš 7 skirtingo dydžio 
sklypų. Visus sklypus, išskyrus dabartinę Statoil 
degalinės teritoriją ir Kauno tvirtovės reduto teritoriją, 
universitetas valdo panaudos teise. Pagrindiniai 
universiteto pastatai, įskaitant sporto centrą su stadionu, 
išdėstyti didelėje beveik 20 hektarų teritorijoje. Studentų 
bendrabučiai turi priskirtą atskirą maždaug 3 hektarų 

sklypą. Šiuo metu beveik neįsisavintas yra tik tarp Kauno 
tvirtovės sandėlių ir reduto įsiterpęs maždaug 2 hektarų 
sklypas. Pastatų kompleksui Tunelio g. 60  ir „Kolegų“ 
bei KTU gimnazijos bendram sklypui pertvarkyti yra 
parengti detalieji planai.    

K.Baršausko g.

Breslaujos g.

Įvairios įmonės 7.023m2→

Leidykla XV Rūmai 3.630m2→

KTU IF MGMG XI 20.032m2→

KTU CTF A korpusas 3.700m2→

KTU MI B korpusas 988 m2→

KTU CTF IV Rūmai C 9843m2→

←KTU ASI 1.532m2

←Santakos slėnis 13229m2

←MIDF XII Rūmai 15.454m2

←IV Bendrabutis 4.287m2

←III Bendrabutis 4.256m2

←II Bendrabutis 4.256m2

←KTU gimnazija 3.913m2

←Studentų ugdymo centras 3.778m2
←Sporto centras E 1087m2

←KTU CTF D 302m2

←KTU CTF F 235m2 ←KTU EEF X Rūmai 6.734m2

←KTU SAF IX Rūmai 14.824m2

Prancūzų g.

Gričiupio g.

B.Sruogos g.

A.Baranausko g.

Radvilėnų pl.

Rytų g.

1
2

3

5

4

6

7

Sklypai
1. KTU miestelis   19,0416 ha 
2. KTU gimnazija ir “Kolegos” 0,7555 ha
3. Studentų bendrabučiai   2,7169 ha 
4. Statoil degalinė    0,3383 ha 
5. Prancūzų g. 145    2,1502 ha
6. Tunelio g. 60    1,6536 ha
7. Kauno tvirtovės redutas  7,8000 ha
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Tyrimų laboratorija (kompleksas) (IV) - 5224 m2(be nr. 3)

1933-1935, arch.: V. Landsbergis - Žemkalnis
Dabar įsikūręs Cheminės technologijos fakultetas
Saugoma: 1 - Tyrimų laboratorija (dab. A korpusas); ; 3 - 
sargo namas (dab. nepriklauso CTF); 4 - ūkinis pastatas 
(dab. D korpusas); 
Nesaugoma: 2 - raštinė (dab. B korpusas); 5 - ūkinis 
pastatas (dab. F korpusas)

1. Cheminės technologijos fakulteto rūmai (IV)- 9 843 m2

1970, arch.: V.J. Dičius
Saugoma. Dabar įsikūręs Cheminės technologijos 
fakulteto (CTF) C korpusas
2. Angaras - 1087 m2

Nesaugoma. Dabar įsikūręs sporto centras
3. CTF G Korpusas - 11 m2. Nesaugoma

Elektronikos rūmai (XI) - 20 032 m2

1969, arch.: V.J. Dičius
Saugoma
Dabar įsikūręs Informatikos fakultetas, Matematikos ir 
gamtos mokslų fakultetas bei Metrologijos institutas

Statybos rūmai (IX)- 14 824 m2

1965, arch.: V.J. Dičius
Saugoma
Dabar įsikūręs Statybos ir architektūros fakultetas

1

2

4 5

3

STUDENTŲ
MIESTELIO 
PASTATAI

1

2

3
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1. Kavinė „Kolegos“ - 3 778 m2

1973, arch.: V.J. Dičius 
Nesaugoma. Dabar įsikūrę studentų veiklos 
2.Eksperimentinės dirbtuvės (XV) - 3 630 m2

1975, arch.: V.J. Dičius
Nesaugoma. Dabar įsikūrusi leidykla „Technologija“

1

2

Skaičiavimo centras (X) - 6 734 m2

1989, arch.: -
Nesaugoma: 1 - Skaičiavimo centras; 2 - 
Transformatorinė - aušintuvas
Dabar įsikūręs Elektros ir elektronikos fakultetas

Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas (XII) - 
15 454 m2

1983, arch.: D. Petkelienė
Nesaugoma
Dabar įsikūręs Mechanikos inžinerijos ir dizaino 
fakultetas bei Mechatronikos institutas

KTU Gimnazija - 3 913 m2

Bendrabučiai  (2 - 4256 m2; 3 - 4256 m2; 4- 4287 m2)
1960-1990, arch.: -
Nesaugoma
Pastatuose taip pat įsikūręs Kauno mokslo ir 
technologijų parkas, nuomuojama

KTU Mokslo, studijų ir verslo centras „Santakos slėnis“ 
- 13 229 m2

2013, arch.:  G. Janulytė - Bernotienė
Nesaugoma
Įsikūrę 6  institutai ir centrai bei dalis nuomuojama

Architektūros ir statybos institutas - 8 456 m2

2065, arch.: -
Nesaugoma
Dabar įsikūręs Architektūros ir statybos institutas bei 
~7000 m2 nuomuojama

1

2
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Universiteto miestelio teritorijos planavimą 
reglamentuoja Kauno miesto bendrasis planas 
ir galiojantys detalieji planai parengti atskiroms 
nedidelėms teritorijos dalims.

Didžiajai daliai universiteto miestelio teritorijos 
galioja „Visuomeninės reikšmės teritorijų“ funkcinės 
zonos reglamentas. Šiai zonai nustatomi žemės 
naudojimo būdo ir pobūdžio reglamentai leidžia statyti 
administracinius, mokslo ir mokymo, kultūros ir sporto, 
sveikatos apsaugos pastatus bei statinius.

Didžioji dalis miestelio teritorijos patenka į Kultūros 
paveldo teritoriją - tai visa šiaurinė miestelio dalis su 

kultūros paveldo statiniais - pirmaisiais universiteto 
pastatais ir Kauno tvirtovės redutas bei sandėliai 
pietinėje teritorijos dalyje kitapus K. Baršausko 
prospekto.

Svarbu paminėti, kad miestelio teritorijos dalyje tarp K. 
Baršausko pr, Slėnio g. ir Studentų g. , leidžiama statyti 
aukštybinius pastatus iki 50m aukščio.

Studentų gatvę plane numatoma sujungti su K. 
Baršausko pr. Čia numatoma C2 kategorijos gatvė.

Kauno miesto bendrasis planas

PLANAVIMO 
DOKUMENTAI 
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Kultūros paveldo objektai

1. Cheminės technologijos fakulteto rūmai 
2. Sargo namas 

3. Tyrimų laboratorija 
4. Ūkinis pastatas 
5. Statybos rūmai 

6. Elektronikos rūmai 
7. Skaičiavimo centro pastatas 

 
8. Transformatorinė - aušintuvas 

9. Stadionas 
10. Koplytstulpis 

11. Baseinas 
12. Prof. K. Naršausko biustas 

13. Kauno tvirtovės redutas

Zonos

KTU sklypai 

Kultūros paveldo teritorijų ribos 

Kultūros paveldo teritorijos 

Nekilnojamo kultūros paveldo statiniai 

Kultūros paveldo vertingosios savybės 

Kultūros paveldo objektai 

Kiti statiniai 

Visuomeninės reikšmės teritorijos 

Infrastruktūros teritorijos 

Planuojamos infrastruktūros teritorijos 

Kauno gynybinio paveldo teritorijos 

Kitos mišraus užstatymo teritorijos 

Aukštybinių pastatų zona (50m)
Galiojančių planavimo dokumentų schema



22

Kauno miesto visuomeninio transporto trasos

Studentų miestelis yra gerai pasiekiamas įvairiomis 
transporto rūšimis. Šalia šiaurinės ir pietinės miestelio 
teritorijos ribų eina intensyvios miesto gatvės - A. 
Baranausko g. ir K. Baršausko pr. Tačiau pagrindinėje 
Studentų miestelio teritorijos dalyje gatvių tinklas nėra 
pilnai išvystytas, teritorija labiau panaši į didelį kvartalą 
tankiame aplinkinių gatvelių tinkle.   
 
Automobilių statymas studentų miestelyje vyksta 
gana chaotiškai. Tik dalis automobilių aikštelių bent 
iš dalies atitinka šiandieninius automobilių saugyklų 
reikalavimus, o daugelyje vietų automobilių statymas 
vyksta tam nepritaikytuose įvažiavimuose ir erdvėse. 

Neišvystytas gatvių tinklas riboja atskirų miestelio dalių 
pasiekiamumą viešuoju transportu. Nors A. Baranausko 
g. ir K. Baršausko pr. eina daug viešojo transporto 
maršrutų, tačiau stotelių pasiekiamumas iš miestelio 
centrinės dalies ar labiau nutolusių fakultetų kur kas 
prastesnis. Taigi, pavyzdžiui keliaujant nuo Elektronikos 
fakulteto iki senamiesčio miesto autobusu, kelionė 
užtruks apie 25 min, iš kurių beveik trečdalį laiko užims 
ėjimas pėsčiomis iki stotelės. 

Kauno miesto visuomeninio transporto trasos

TRANSPORTAS
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Transporto judėjimo schemaTransporto judėjimo schema
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P

*

Pasiekiamumas 
Esanti viešo transporto trasa
Atvykimo į studentų miestelį vietos
Pagrindinės miesto gatvės
Aptarnaujančios Studentų miestelio gatvelės
Automobilių stovėjimo aikštelės
T.p. lygiagretus automobilių statymas gatvėse 
(kai tai įmanoma)
Autobusų stotelėB
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ATSPIRTIES 
TAŠKAI
•	 Egzistuoja atotrūkis tarp esamos universiteto 

infrastruktūros ir ateities akademinių ambicijų.

•	 Daugelio pastatų išplanavimas yra nelankstus, 
neatitinka ateities didaktikos poreikių, neskatina 
kūrybiškumo. 

•	 Pastatuose jaučiamas lanksčių darbo, bendravimo ir 
poilsio vietų trūkumas.

•	 Miestelyje jaučiama paslaugų įvairovės stoka, 
kuri neskatina studentų leisti dieną universiteto 
miestelyje.

•	 Nors statytas miesto pakraštyje, universitetas 
šiandien yra geografiniame miesto centre.

•	 Miestelis apsuptas parkų ir slėnių.

•	 Miestelio charakterį labiausiai formuoja gausiai 
apželdinta ir rami Žaliakalnio aplinka ir slėniai.

•	 Miestelis turi stiprų identitetą miesto masteliu 
- tai vienas ryškiausių akademinių kompleksų, 
įgyvendintų Sovietmečiu Lietuvoje.

•	 Miestelis pastatytas ant buvusios tvirtovės pylimo, 
čia vis dar galima rasti jo fragmentų.

•	 Dalis miestelio teritorijos patenka į Kultūros paveldo 
teritoriją, dalis čia esančių modernistinių pastatų 
saugoma.

•	 Miestelyje gausu atviros erdvės, didžioji jos dalis - 
neapibrėžtos paskirties.

•	 Universiteto programa gali plėstis - čia galima statyti 
administracinius, mokslo ir mokymo, kultūros ir 
sporto, sveikatos apsaugos pastatus bei statinius.

•	 Universiteto teritorijoje yra daug potencialo 
pritraukti tikslinių verslo iniciatyvų.

•	 Esamos automobilių stovėjimo vietos kai kuriose 
miestelio dalyse neatitinka šių dienų poreikių, be to 
yra neformalios bei chaotiškos.

•	 Viešuoju transportu pasiekiami tik miestelio 
pakraščiai.
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UNIVERSITETO
MIESTELIO
VYSTYMO 

SCENARIJAI
Tvarios KTU miestelio aplinkos transformacijos 

galimybės
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Kas yra scenarijai? 
Scenarijai - tai priemonė iliustruoti principinius vystymo 
galimybių pasirinkimus ir jų erdvines implikacijas. 
Sprendimai scenarijuose gali būti hiperbolizuoti ar 
net sušaržuoti, kita vertus, tai leidžia aiškiau parodyti 
erdvinius skirtumus, kylančius dėl skirtingų sprendimų. 
Kiekvienas scenarijus aiškumo dėlei kuriamas vystant 
tam tikrą, pasirinktą temą.

Pagrindinis scenarijų tikslas – struktūrizuotai parodyti 
vystymo galimybių spektrą ir padėti vystyti diskusiją 
apie jų įtaką aplinkos transformacijai. Trys scenarijai 
atskleidžia skirtingas erdvines implikacijas, o trys 
skirtingi kontekstai leidžia jas pamatyti aiškiau.

Taigi scenarijų negalima prilyginti vystymo modeliams 
iš kurių reikėtų pasirinkti vieną labiausiai priimtiną. Tai 
yra tarpinis žingsnis formuojant KTU studentų miestelio 
vystymo viziją.  

Studentų miestelio vystymo aspektai

KTU studentų miestelio ambicijos dokumente aptarta 
daug temų, kurios svarbios universiteto vystymuisi 
artimiausiais dešimtmečiais. Dalis išdėstytų siekių 
neturi tiesioginių sąsajų su fizine aplinka, tačiau 
išryškėja ir keli svarbūs aspektai, turintys reikšmingas 
erdvines implikacijas ir galintys lemti tolesnį studentų 
miestelio vystymo modelį. Kiekviename iš šių aspektų 
glūdi skirtingi principiniai pasirinkimai, kurių pagrindu 
parengti ir šiame dokumente pristatomi 3 plėtros 
scenarijai.

Pirmasis aspektas – visų pagrindinių universiteto pastatų 
mieste konsolidacija studentų miestelyje. Tai didelė 
transformacija, užtruksianti ne vieną dešimtmetį, tačiau 
pirmieji žingsniai jau žengti ir tai suteikia prielaidą kur 
kas aiškiau modeliuoti studentų miestelio ateitį. 

Pasirinkus konsolidaciją miesto masteliu, toliau galime 
analizuoti koncentraciją teritorijos lygiu. Kaip toli 

galima eiti fakultetų koncentracijos keliu ir kokią naudą 
galėtų duoti tvarus ir efektyvus žemės panaudojimas? 
Scenarijuose testuojamos tiek kompaktiškos (scenarijai 
Kompaktiška plėtra ir Slėniai), tiek ir ekstensyvios 
studentų miestelio plėtros galimybės.

Antrasis iš pagrindinių aspektų – tai studijų, mokslo 
ir verslo integracija. Iš tiesų pastaraisiais metais 
universitetas ne tik užmezgė daug produktyvių 
partnerysčių su mokslo, tyrimų ir verslo organizacijomis, 
bet ir pastatė fizinės infrastruktūros elementus, 
realizuojančius šią universiteto strateginę kryptį. Tokie 
projektai, kaip Santakos slėnis, galėtų tapti ženklia 
universiteto ateities plėtros dalimi. 

Teritorijos vystymo prasme, studijų, mokslo ir verslo 
integracija gali turėti skirtingas erdvines konfigūracijas.  
Scenarijų studijoje testuojami du integracijos lygiai: 
integracija visos teritorijos mastu (scenarijuose 
Kompaktiška plėtra ir KTU parkas) ir integracija pastatų 
lygiu (scenarijus Slėniai). Scenarijai labai aiškiai parodo, 
kad kiekvienas integracijos modelis turi labai skirtingas 
erdvines implikacijas, ypatingai eismo organizavimo 
prasme.

Kitas svarbus aspektas – studentų miestelio 
daugiafunkciškumas. Švietimo, mokslo ir verslo bei 
gyvenimo funkcijos yra pagrindiniai studentų miestelio 
funkciniai dėmenys, prie kurių plėtojamos papildomos 
funkcijos (sporto kompleksas, kultūros centras, 
rekreacijos ir laisvalaikio, bendruomenės neformalių 
susibūrimų erdvės, vaikų dienos centrai, kavinės, 
valgyklos ir t.t.), dėl kurių miestelio aplinka taptų 
patogesnė jos gyventojams, svečiams ir kasdieniams 
naudotojams. Tokiu būdu studentų miestelis taptų 
visaverte miesto ląstele. 

Studentų miestelio daugiafunkciškumas yra visų 
scenarijų programos pagrindas, o papildomos 
funkcijos numatomos, kaip integruota pagrindinės 

SCENARIJAI
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programos dalis. Vis dėl to pagrindinių funkcijų skirtumu 
scenarijuose tampa gyvenamoji programa, kurios 
strateginis planavimas galėtų lemti ištisų teritorijos 
dalių vystymą ateityje. Scenarijai analizuoja 3 galimybes: 
esamos gyvenamosios programos išlaikymas jos 
neplečiant (scenarijus Slėniai), esamo bendrabučių 
komplekso Studentų miestelyje plėtra (scenarijus KTU 
parkas) ir viso būsto fondo pertvarkymas, kuriant naują 
gyvenamąją zoną (scenarijus Kompaktiška plėtra). 

Ketvirtasis aspektas – pastatų fondas: nauja statyba, 
rekonstrukcija ir atnaujinimas. Ambicijos dokumente 
pažymima, kad didaktikos pokyčiams reikalingos 
kitokios pastatų vidaus struktūros nei dabartiniuose 
senuose pastatuose, reikia mažiau tipinių auditorijų 
ir daugiau lanksčių darbo vietų ir kur kas daugiau 
specializuotų mokymo patalpų, laboratorijų. Taigi iškyla 
klausimai – ar tikslinga pertvarkyti, rekonstruoti esamus 
pastatus, ar reikėtų koncentruotis į naujų pastatų 
statybą?

Scenarijuose modeliuojamos naujos statybos, 
rekonstrukcijos ir atnaujinimo galimybės. KTU parko 
scenarijuje didesnis dėmesys skiriamas naujai statybai, o 
Slėnių ir Kompaktiškos plėtros scenarijuose testuojamos 
galimybės panaudoti naujų pastatų statybą senų 
pastatų kompleksų išplėtimui ir tuo pačiu atnaujinimui. 

Išanalizavus keturis anksčiau minėtus studentų miestelio 
vystymo aspektus, kurie turi didžiausią reikšmę 
erdviniam planavimui, kiekviename išryškėja kelios 
pasirinkimo alternatyvos. Šios alternatyvos scenarijuose 
sugrupuotos taip, kad kuo nuosekliau plėtotų vieną 
pasirinktą pagrindinę temą. Naudojant „research by 
design“ metodiką scenarijai įgauna erdvinę formą, 
kuri toliau tikslinama pagal užduotą temą ir konkrečią 
užduoties programą.

3 scenarijai 

 
Pirmasis scenarijus - „Kompaktiška plėtra“ - sprendžia 
kaip vystosi visa teritorija, jei studentų miestelis tampa 
ypač kompaktiškas ir užima pusę visos teritorijos.

Mokslas

Mokslas + gyvenimas

GyvenimasVerslas

Verslas

Verslas

Verslas

Verslas

Gyvenimas

Verslas
Mokslas

Mokslas

Mokslas

Antrasis scenarijus - „Slėniai“ - analizuoja kaip galėtų 
atrodyti miestelis, jei studijų, mokslo ir verslo integracija 
vyksta intensyviausiu - pastatų lygiu.

Mokslas

Mokslas + gyvenimas

GyvenimasVerslas

Verslas

Verslas

Verslas

Verslas

Gyvenimas

Verslas
Mokslas

Mokslas

Mokslas
 

Trečiasis scenarijus - „KTU parkas“ - sprendžia kaip 
nuosaiki plėtra ir didelis dėmesys viešajai erdvei gali 
pagerinti miestelio kokybę.

Mokslas

Mokslas + gyvenimas

GyvenimasVerslas

Verslas

Verslas

Verslas

Verslas

Gyvenimas

Verslas
Mokslas

Mokslas

Mokslas
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KOMPAKTI ŠKAS 
KTU STUDENTŲ 

MIESTELIS

MOKSLO IR 
VERSLO PARKAS

GYVENAMOJI 
ZONA

1 SCENARIJUS:
KOMPAKTIŠKA PLĖTRA
Koncepcija

Formuojamos 3 skirtingos zonos:  
1) Uždaras studentų miestelis, kuriame vyksta tik 
edukacija ir sportas. Į teritoriją tarp Radvilėnų pl., 
Studentų g. ir Gričiupio g, galų gale sukeliami visi 
fakultetai.    
2) Mokslo ir verslo parkas – tai atvira verslo zona tarp 
Gričiupio g. ir K. Baršausko g., kurioje vystomi savo 
programa į „Santakos slėnį“ panašūs nauji pastatai. 
3) Studentų kvartalas, kur perkeliami visi studentų 
bendrabučiai ir kur statomas būstas jaunimui.    

Analogai

Harward Business School

Statybos tipas

Studentų miestelio dalyje – esamų pastatų struktūrinės 
rekonstrukcijos, nauji korpusai ir atskiri nauji pastatai.
Mokslo ir verslo parko dalyje – nauja statyba, pastatų 
griovimas ir perstatymas. 
Studentų kvartale - nauja statyba, pastatų griovimas ir 
perstatymas.

Urbanistinė struktūra

Visose zonose formuojamas intensyvus, kompaktiškas 
užstatymas. Studentų miestelis – intravertiškas kvartalas,  
mokslo ir verslo parkas bei Studentų kvartalas – atviros 
struktūros su užstatymu palei gatves. 

Transportas

Studentų miestelis - uždaras, jo nekerta gatvės, todėl jis 
tampa uždara pėsčiųjų zona.  
Verslo parko teritorija integruojama į esamų gatvių 
tinklą, Studentų g. sujungiama su K. Baršausko g.  Naujos 
gatvės sujungia Slėnio ir Studentų gatves, dalindamos 
teritoriją į mažesnius, patogiai pasiekiamus sklypus.

Automobilių statymas 

Kadangi studentų miestelis - pėsčiųjų zona, automobiliai 
statomi jo prieigose, požeminėse automobilių stovėjimo 
aikštelėse bei daugiaaukščiuose garažuose.  
Likusioje teritorijos dalyje automobilių statymo vietos 
įrengiamos požeminiuose garažuose po naujais 
pastatais.

Viešoji erdvė

Studentų miestelio viešųjų erdvių plotas sumažėja kelis 
kartus, taigi atsiranda galimybė jas tvarkyti ir prižiūrėti 
kokybiškiau. 
Mokslo ir verslo parko dalyje - žemė dalinama sklypais, 
erdvės tarp pastatų viešai prieinamos, tačiau pusiau 
privačios, taigi jomis rūpinasi sklypo naudotojai, 
o gatves prižiūri ir tvarko savivaldybė. Studentų 
kvartale viešoji erdvė prižiūrima būsto valdytojo ir 
bendruomenės.
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MediaLab

Sporto kompleksas Kultūros centras

Centriniai rūmai 

KTU SHMMF

Dizaino 
fakultetas

KTU EVF

KTU Mokslo ir verslo parkas

Studentų kvartalas
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Media LAB
4230 m2

Centriniai rūmai
4200 m2

Expozicijų
paviljonas

1500 m2

Automobilių
stovėjimo 

aikštelė 3550 m2

Dizaino fakultetas
6540 m2

Biurai
5300 m2

Biurai
7980 m2

Biurai
5940 m2

Biurai
7000 m2

Socialinių mokslų ir ekono-
mikos dakultetai 

14560 m2

Sporto centras
2630 m2

KTU gimnazija
4160 m2

Papildomos funk-
cijos

1800 m2

Sporto centras
2630 m2

Biurai
9950 m2

Biurai
4700 m2

Biurai
6250 m2

I SCENARIJAUS MAKSIMALAUS TEORINIO UŽSTATYMO GALIMYBĖS
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Automobilių
stovėjimo 

aikštelė 3550 m2

Biurai
7000 m2

Biurai
4700 m2

Biurai
5700 m2

Biurai
4550 m2

Biurai
6250 m2

Biurai
10190 m2

Būstai
5655 m2

Būstai
5655 m2m2

Būstai
3900 m2

Biurai
1640 m2

Būstai
15000 m

Būstai
3300 m2

Būstai
8740 m2

Būstai
6600 m2
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Koncepcija

Siekiama kuo geresnės mokslo ir praktikos integracijos 
(pvz. LSMU klinikos). Šiuo atveju KTU miestelyje mokslas 
ir praktika vykdoma dideliuose pastatų kompleksuose – 
klasteriuose, pastatuose-miestuose. Čia taip pat telkiasi 
specializuotos mokslo, tyrimų ir vystymo bazės. 

Analogai

Silicio slėnis, Amsterdamo universitetas ir Mokslo parkas

Statybos tipas

Esami pastatai rekonstruojami, prie jų pristatomi 
nauji korpusai. Nauji pastatai statomi tik grupėmis – 
formuojant ir papildant esamus klasterius ar kuriant 
naujus.

Urbanistinė struktūra

Formuojami dideli uždari pastatų kompleksai, 
savarankiški kvartalai, kurie vystomi ant esamos pastatų 
kompleksų bazės, papildant ją naujais pastatais. 

Transportas

Svarbu, kad kiekvienas kvartalas turėtų gerą 
privažiavimą bent iš kelių pusių. Taigi Studentų g. 
pratęsiama iki K. Baršausko g., ji tampa neintensyvaus 
eismo jaukia miesto gatve su pėsčiųjų ir dviračių takais 
bei vietomis automobiliams statyti. 

Automobilių statymas

Automobilių statymas sprendžiamas kiekvienam 
kvartalui atskirai: aikštelėse prie kvartalo prieigų, 
antžeminiuose garažuose ir požeminėse automobilių 
aikštelėse po naujais pastatais.

Viešoji erdvė

Kiekvienas klasteris turi savo vidines kvartalo erdves, 
kuriomis rūpinasi kiekvieno klasterio partnerių grupė. 
Studentų g. tampa miesto viešąja erdve, kurią prižiūri 
miesto savivaldybė.

CHEMIJOS 
MOKSLŲ SLĖNIS

SPORTO 
KLASTERIS

STATYBOS IR 
ARCHITEKTŪROS 

SLĖNIS

INFORMATIKOS IR 
MATEMATIKOS 

MOKSLŲ SLĖNIS

TARPDISCIPLININIŲ 
MOKSLŲ SLĖNIS

GYVENAMASIS 
KLASTERIS

SOCIALINIŲ IR 
EKONOMIKOS 

MOKSLŲ SLĖNIS

ADMINISTRACINIS 
KLASTERIS

INŽINERIJOS IR 
DIZAINO SLĖNIS

MOKSLO, STUDIJŲ 
IR VERSLO SLĖNIS

2 SCENARIJUS:
SLĖNIAI
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MediaLab

PARDUODAMA

Sporto kompleksas

Kultūros centras

Centriniai rūmai, 
Leidykla

Biurai
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Požeminė aikštelė 
3A

180 vietų

Sporto centras
2210 m2

Biurai
4200 m2

Biurai
4375 m2

Tyrimų 
laboratorija

1500 m2

Media LAB
3000 m2

Dirbtuvės
2150 m2

KTU Gimnazija ir 
kultūros centras

5700 m2

Biurai
3840 m2

Tyrimų laboratorija
2700 m2

Centriniai rūmai
4700 m2

Biurai 
7980 m2

Ekonomikos ir 
verslo fakultetas

7000 m2

Automobilių
stovėjimo 

aikštelė 180 vt.

II SCENARIJAUS MAKSIMALAUS TEORINIO UŽSTATYMO GALIMYBĖS
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Mokslo ir verlo 
centras

10190 m2

SHMMF + biurai
6250 m2
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Koncepcija

Visa dabartinė studentų miestelio teritorija 
transformuojama į universiteto parką. Čia 
rekonstruojami esami ir statomi nauji universiteto 
pastatai studijoms, administracijai ir gyvenimui. 
Teritorijose abipus K. Baršausko gatvės (Statoil, Prancūzų 
g. ir Tunelio g. sklypuose) kuriasi Mokslo ir verslo parkas, 
kurio programa panaši į Santakos slėnio.

Analogai 
TU Delft

Statybos tipas

Statomi nauji pastatai, seni pastatai rekonstruojami, 
perstatomi arba renovuojami įprastine tvarka.

Urbanistinė struktūra

Studentų miestelio viešųjų erdvių struktūra 
organizuojama pagal 2 ašis: tarp Radvilėnų pl. ir 
Studentų g. ir tarp B. Sruogos ir K. Baršausko g. Prie 
šių ašių šliejasi atskiros pastatų grupės su savo aiškiai 
apibrėžtais kiemais.  

Transportas 

Studentų miestelis tampa didele pėsčiųjų zona. 
Eismas studentų gatve uždaromas, taip pat uždaromas 
Gričiupio g. segmentas, kertantis miestelį. Pagrindinės 
ašys skirtos intensyviam pėsčiųjų ir dviratininkų eismui, 
jos pritaikytos ir aptarnaujančiam transportui. 

Mokslo ir verslo parke automobilių statymas 
sprendžiamas kiekvienam sklypui (pastatų grupei) 
atskirai.  

Automobilių statymas

Sprendžiamas šalia prieigų antžeminėse ir požeminėse 
aikštelėse.

Viešoji erdvė

Prie kiekvieno fakulteto pastatų komplekso atsirastų 
viešoji erdvė, kurioje atsispindėtų veikla vykstanti ir 
pastatų viduje.  Šios erdvės - tai intensyvaus naudojimo 
zonos bendrame gamtinio karkaso masyve, kurio 
natūralus charakteris dar labiau sustiprinamas medžių 
gausa ir natūraliomis pievomis.

KTU STUDENTŲ 
MIESTELIS

MOKSLO IR 
VERSLO PARKAS

MOKSLO IR 
VERSLO PARKAS

3 SCENARIJUS:
KTU PARKAS
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MediaLab

Mokslo ir verslo parkas Mokslo ir verslo parkas

Sporto kompleksas

Kultūros centras +
KTU Gimnazija

Centriniai rūmai,
biurai 

KTU SHMMF

KTU EVF
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Centriniai rūmai; 
Ofisai

7000 m2

Bendrabučiai
7340 m2

Bendrabučiai
3720 m2

Media LAB
3000 m2

KTUG;
Kultūros centras

8560 m2

Sporto centras
2210 m2

Ekonomikos ir verslo fakultetas;
Socialinių, humanitarinių mokslų ir 

menų fakultetas;
11780 m2

III SCENARIJAUS MAKSIMALAUS TEORINIO UŽSTATYMO GALIMYBĖS
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MV Parkas
6400m2

MV Parkas
3750m2

MV Parkas
5340 m2

Mokslo ir verslo parkas
14060 m2 MV Parkas

(rekonstrukcija)
2850 m2

MV Parkas
4450 m2

MV Parkas
4060 m2
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1. Programos koncentracija atveria naujas galimybes 
Programos koncentracija vienoje dalyje – atveria 
daugiau įvairių transformacijos galimybių kitose dalyse. 
Tai geriausiai iliustruoja Kompaktiškos plėtros scenarijus, 
kuris parodo, kad efektyviai išnaudojant plotą, atsiveria 
galimybės radikaliai pakeisti visos teritorijos charakterį.  
Nors pats transformacijos procesas gali būti labiau 
komplikuotas, tačiau ilgalaikėje perspektyvoje jo 
atsiperkamumas labiausiai tikėtinas. To iliustracija - 
bandymas sukelti visus fakultetus į mažiau nei pusę 
teritorijos, gali kilti keblumų dėl paveldo reikalavimų, 
naujų sklypų formavimo, tačiau tai keleriopai sumažintų 
viešosios erdvės išlaikymo kaštus. 

2. Studijų, mokslo ir verslo integracija – pagrindinis 
plėtros variklis 
Kaip paaiškėjo iš scenarijuose pateikiamos analizės, net 
ir vystant ekstensyviai, KTU turi labai dideles teritorinės 
plėtros galimybes. Žiūrint visos miesto nekilnojamojo 
turto rinkos mastu, realizavus visą plėtros potencialą, 
tai galėtų padidinti dabartinį modernių biuro patalpų 
plotą mieste (90 800 m2) apie 2-3 kartus. Tuo tarpu KTU 
bazinės infrastruktūros poreikis artimiausiu metu yra 
nedidelis. Taigi pilnas plėtros potencialo išnaudojimas 
daugiausiai priklauso būtent nuo universiteto pastangų 
inicijuoti studijų, mokslo ir verslo partnerysčių kūrimą ir 
tikslinių, universitetą stiprinančių veiklų pritraukimą. 

3. Studijų, mokslo ir verslo integracija – įtaka 
viešosios erdvės charakteriui 
Scenarijuose iliustruojamos kelios galimybės integruoti 
studijų, mokslo ir verslo funkcijas, kiekviena jų turi labai 
skirtingas implikacijas viešosios erdvės formavimui. Tai 
atsiranda dėl iš esmės skirtingų poreikių edukacinei 
ir verslo aplinkai. Fakultetų aplinkoje siekiama turėti 
uždarą pėsčiųjų zoną, tuo tarpu verslo pastatams geras 
pasiekiamumas automobiliu yra būtinas. Konflikto 
lengviau išvengti atskyrus šias funkcijas į atskiras 
zonas, tačiau, kaip iliustruoja, „Slėnių“ scenarijus, riboto 

greičio tinkamai apželdinta Žaliakalnio tipo gatvė, 
gali ne tik pagerinti pastatų pasiekiamumą ar padėti 
spręsti automobilių statymo problemas, bet ir sukurti 
kokybišką, aiškiai artikuliuotą ir gyvybingą viešąją erdvę. 

4. Gyvenamoji programa – reikšminga universiteto 
dalis? 
Scenarijuose išryškėjo kelios galimybės tvarkyti, vystyti ir 
transformuoti KTU laikinojo būsto fondą. Kompaktiškos 
plėtros scenarijus iliustruoja, kad būsto plėtra galėtų 
būti itin patraukli teritorijos dalyje Prancūzų g. KTU 
parko scenarijus parodo, kad taip pat galima išplėsti ir 
Studentų g. esančią gyvenamąją zoną taip atsveriant 
monofunkcinę mokslo ir verslo funkcijų plėtrą ir 
užtikrinant miestelio gyvybingumą po darbo valandų. 
Konkrečios krypties pasirinkimui svarbu apsispręsti, ar 
universitetas ateityje apskritai sieks išlaikyti bendrabučių 
vystymą ir valdymą savo žinioje.

5. Naujų pastatų statyba kaip infrastruktūros 
transformacijos katalizatorius 
Nauji ir modernūs pastatai yra ne tik įvaizdžio 
formavimo priemonė, jie taip pat gali sukurti naujos 
kokybės infrastruktūrą, leidžiančią neatsilikti nuo 
naujausių studijų ir mokslo technologijų. Tačiau, kaip 
iliustruoja scenarijai, nuo to, kur ir kaip statomi nauji 
pastatai, gali priklausyti ir esamos infrastruktūros 
likimas. Iš esmės galimi 3 pasirinkimai, kur statyti 
naujus pastatus:  1- naujuose sklypuose, atskirai nuo 
esamų pastatų, 2- esamų nusidėvėjusių ir nevertingų 
pastatų vietoje arba iš pagrindų rekonstruojant esamus 
pastatus, 3 - naujus pastatus integruoti į esamus pastatų 
kompleksus, fiziškai prijungiant juos į esamą struktūrą.  
Statyba esamų pastatų vietoje (pvz. Leidyklos pastatas) 
gali padėti atnaujinti nusidėvėjusius pastatus. Tuo tarpu 
esamų kompleksų išplėtimas, gali būti komplikuotas 
paveldosaugos požiūriu, tačiau tokiu būdu galima būtų 
konsoliduoti investicijas ir iš esmės pakeisti ne tik senų 
pastatų funkcionalumą, bet ir įvaizdį.

IŠVADOS
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KTU studentų miestelio fizinės 
transformacijos kryptį galima 
vertinti analizuojant jo erdvines 
charakteristikas ir funkcijas: 
1. Jo fizinės integracijos lygį miesto 
ir aplinkinių teritorijų atžvilgiu 
(Integruota - atskirta). 
2. Jo funkcijų ir paslaugų teikimo 
būdus. (Virtualius-Fizinius)
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Universiteto erdvinė struktūra skatina studentų miestelio ir aplinkinės 
bendruomenės sanglaudą 

Universiteto erdvinė struktūra atspindi nepriklausomų nuo aplinkos 
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Scenarijų aptarime dalyvavo universiteto, MMAP ir 
Strategijos miestui atstovai bei nepriklausomi ekspertai: 
V. Varžinskas (Kauno m tarybos narys), M.Katkus (KTTI 
saugaus eismo skyriaus viršininkas), S. Umbrasas (Ober 
Haus Kauno biuro vadovas), A. Selemonaitė (urbanistė- 
investicijų ekspertė, Vilniaus m. mero patarėja). 

Pirmoji diskusijos tema: „Studentų miestelis - tai“. Jos 
pagrindinis klausimas - KTU studentų miestelio ir 
Kauno miesto integracijos lygis. Universiteto atstovai 
pabrėžė, jog vienas iš universiteto tikslų - ilgainiui 
iškelti visą programą iš miesto centro. Siekiamybė - 
vientisas,neuždaras, aiškiai identifikuojamas universiteto 
studentų miestelis, kuriame vyksta visa su studijomis 
susijusi veikla (mokomasi, gyvenama, ilsimasi, dirbama 
ir t.t.). Miestelis turėtų būt suvokiamas kaip išskirtinė 
miesto dalis, tačiau reikia užtikrinti gerą integraciją su 
aplinkinėmis teritorijomis. Teritorijos už K. Baršausko 
gatvės galėtų būti skirtos vystyti tikslinį verslą, tačiau 
neturėtų būti traktuojamos kaip studentų miestelio 
dalis.

Temos „Verslo, mokslo ir studijų integracija“ tikslas - 
aptarti, kokią vietą turėtų ar galėtų užimti tiksliniai 
verslai miestelyje ir kur jie turėtų atsirasti. Dalyvių 
nuomone, KTU studentų miestelio teritorija yra sąlyginai 
nedidelė, todėl net ir pasirinkus labiau tradicinį miestelio 
funkcijų išdėstymą (tikslinis verslas kuriamas daugiausia 
atskirose, tam skirtose miestelio zonose), gali būti 
užtikrintas glaudus ryšys tarp studijų, mokslo ir verslo.  
Esant specifiniams poreikiams, verslo pastatai galėtų 
atsirasti ir labiau akademinėje miestelio dalyje, tačiau 
sutarta, jog verslo, mokslo ir studijų integracija pastatų 
lygyje nėra reikalinga.

Viena iš didžiausias diskusijas kėlusių temų - 
„Automobilių srautas studentų miestelyje“. Dalyviai 
diskutavo, kokiame lygyje turėtų būti užtikrinamas 
pastatų pasiekiamumas automobiliu. Visi sutarė, jog 
reikėtų vengti ypač tankaus gatvių tinklo. Kita vertus, 

nuomonės išsiskyrė bandant atsakyti, koks tinklas 
būtų optimaliausias. Kviesti ekspertai, vertindami 
teritorijos potencialą, teigė, jog norint pritraukti verslą, 
būtina užtikrinti patogius privažiavimus ir automobilių 
stovėjimo vietas prie pastatų. Universiteto atstovai, kita 
vertus, mano, jog miestelis turėtų būti labiau pėsčiųjų 
teritorija. Apibendrinant, pasiekiamumo automobiliu 
sprendiniai turės būti pritaikomi kiekvienai miestelio 
zonai individualiai, vadovaujantis ten esančios 
programos poreikiais. Studentų miestelis, tikėtina, 
galėtų tapti pėsčiųjų zona su geru privažiavimu ir 
automobilių statymo vietomis jo prieigose, tuo tarpu, 
verslui kurtis skirtoje erdvėje būtų užtikrinamas geras 
pastatų pasiekiamumas automobiliu.

Pastebėta, kad transporto atžvilgiu, labai svarbu sukurti 
geresnį viešojo transporto pasiekiamumą ir kurti 
kokybišką dviračių takų tinklą.

Kita, miestelio pasiekiamumą papildanti tema - 
„Miestelio pagrindinė ašis“. Diskusijos metu kalbėta 
apie Studentų g. ir K. Baršausko pr. galimo sujungimo 
implikacijas. Atlikus pirminę Studentų gatvės analizę 
SpaceSyntax programa, paaiškėjo keletas svarbių 
aspektų: Studentų gatvės atidarymas padidintų jos 
tranzitinę reikšmę tris kartus, o jos reikšmę kitų gatvių 
atžvilgiu - septynis kartus, kita vertus, atkarpos tarp Rytų 
g. ir Gričiupio g. uždarymas ženklios įtakos aplinkiniams 
transporto srautams nepadarytų. 

Kadangi Studentų gatvės likimas - tiek miestui, tiek 
universitetui svarbi tema, diskusijos metu buvo ieškoma 
abiejų šalių interesus galinčių atitikti sprendimų. 
Apibendrinant dalyvavusiųjų pasisakymus galima teigti, 
jog Studentų gatvės atidarymas miestui ypač didelės 
svarbos neturėtų, tačiau miestelį apkrautų gana dideliu 
tranzitinio transporto srautu. Gatvės uždarymas (arba 
automobilių srauto ribojimas) miestui didelės reikšmės 
taip pat neturėtų, kita vertus, galėtų smarkiai pagerinti 
aplinkos kokybę miestelyje. 

SCENARIJŲ
APTARIMAS
2016 M. VASARIO 1D.
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Scenarijų aptarimo metu išgryninti pasirinkimai

Nutarta, jog kuriant pagrindinės miestelio ašies 
charakterį prioritetas turėtų būti skiriamas patraukliai, 
žaliai, į pėsčiuosius orientuotai jungčiai formuoti.

„Viešosios erdvės charakteris bei mastas“, kita diskusijų 
tema, iš dalies priklauso nuo miestelio ir miesto 
integracijos lygio bei pasirinkto plėtros modelio.  
Dalyviai sutarė, jog miestelio teritorija turėtų turėti 
vienijančią viešosios erdvės struktūrą, kuri jungtų 
mažesnes, su pastatais labiau susijusias, viešąsias erdves 
- kiemus, skverelius, aikšteles ir pan. Taip sukuriamas 
teritorijos lankstumas, užtikrinamas vientisumas ir 
stiprinamas identitetas, o kartu išvengiama didelių 
aplinkos išlaikymo kaštų, įprastai atsirandančių 
įgyvendinant viešosios erdvės projektą visai teritorijai.

Susitikimo metu taip pat diskutuota „Universiteto 
bendrabučių“ tema, kalbėta apie jų kokybę bei plėtros 
perspektyvas. Buvo klausiama, ar universitetas turėtų 
teikti apgyvendinimo paslaugas, ar tuo turėtų užsiimti  
trečioji šalis, pavyzdžiui studentiško būsto asociacija; 
kokios perspektyvos būtų tai įgyvendinti ir koks 
bendrabučių atnaujinimo scenarijus yra realiausias. 
Vertinant trumpojo laikotarpio perspektyvas, 
bendrabučių fondas galėtų padidėti apie 15-20 proc. 
(apytikriai 500 vietų), todėl realiausias atnaujinimo 
scenarijus - nuosaiki plėtra. Didėjant universiteto 
studentų skaičiui, ilgalaikėje perspektyvoje vietų 
skaičius galėtų būti padidintas 2000 vietų, t.y. nuo 
3000 iki 5000 vietų. Nepaisant to, ar bus poreikis plėsti 
bendrabučius, ar ne, esamas bendrabučių fondas bus 

nuolat atnaujinamas vykdant įprastinę bendrabučių 
renovaciją ir remontą. Universitetas jau atnaujino apie 
40 proc. bendrabučių, toliau planuojama per metus 
atnaujinti apie 100-150 vietų, arba 1 bendrabutį kas 
du metus. Kalbėdami apie galimybę kada nors ateityje 
perkelti bendrabučius į vieną vietą, dalyviai svarstė 
universitetui priklausančią teritoriją už K. Baršausko 
gatvės, tačiau sutarė, jog tai netinkama tam vieta.

Susitikime taip pat aptarta tema „Naujai numatoma 
programa miestelyje“, diskutuota koks plėtros modelis 
labiausiai atitinka universiteto ambicijas bei galimybes.  
Šiuo metu yra 4-6 objektai, kurie turėtų ar galėtų atsirasti 
KTU studentų miestelyje artimoje ateityje: MediaLab, 
Sporto centras, Centriniai rūmai, biurų pastatas, ir galbūt 
Sveikatos Technologijos centras bei naujas bendrabučių 
pastatas/kompleksas). Kadangi miestelio teritorijoje 
gana daug tinkamos vietos naujai programai, diskusijos 
dalyviai sutarė, jog tikslingiau vystyti naujus projektus 
naujuose sklypuose, nei bandyti tankiau užstatyti artimą 
esamų pastatų aplinką (kiemus, prieigas, aikšteles). 
Tuo pačiu turėtų būti vykdoma esamos infrastruktūros 
renovacija bei optimizavimas.

Trumpai aptarta ir „Pastatų atnaujinimo“ tema. Dalyvių 
nuomone, esamos infrastruktūros kokybė turi būti 
gerinama, tačiau ne visa esama infrastruktūra privalo 
būti įkvepianti ir reprezentatyvi. Renovuojant esamus 
ir statant  naujus pastatus tikslinga ieškoti balanso tarp 
paprastos ir įkvepiančios aplinkos. 
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UNIVERSITETO
MIESTELIO

VIZIJA
Kaip tvari KTU miestelio aplinkos transformacija 

gali pakeisti universiteto ateitį
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UNIVERSITETO 
MIESTELIS
Vizijos objektas - fizinės miesto erdvių charakteristikos, 
viešųjų erdvių gyvybingumą lemiantys plano 
sprendiniai, pasiekiamumas ir transportas, erdvinė 
integracija ir vietos identitetą lemiantys faktoriai. Tikslas 
- sukurti ilgalaikę ir nuoseklią universiteto miestelio 
vystymosi viziją atitinkančią KTU bendruomenės ir kitų 
suinteresuotų grupių poreikius, apibrėžti teritorijos 
charakterį, suformuluoti teritorijos kokybę nustatančius 
kriterijus bei pasiūlyti naują miestelio programą. Vizijos 
pasiūlymas pateikia rekomendacinius sprendimus 
skirtingais sluoksniais, paremtus viso proceso metu 
surinkta informacija, įžvalgomis ir KTU bendruomenės 
lūkesčių analizėmis. Vizija analizuoja transporto 
ir pasiekiamumo, viešosios erdvės ir jos įvairovės, 
funkcinės įvairovės, istorijos ir identiteto problematiką, 
pateikia gaires ir rekomendacijas tolimesniam teritorijos 
vystymuisi.

Apsisprendimas koncentruoti universitetą vienoje 
miesto vietoje numato ilgą ir sudėtingą procesą – visų 
miesto centre esančių funkcijų perkėlimą į universiteto 
kompleksą Žaliakalnyje. Atsitraukdamas iš miesto centro 
universitetas gali pradėti telkti investicijas studentų 
miestelyje: optimizuoti ir modernizuoti infrastruktūrą, 

pritraukti tikslines investicijas, kurti ir plėtoti  
tarpsektorinius ir tarpdisciplinius ryšius. Tai ambicingas ir 
ilgalaikis planas, kurio pirmieji žingsniai jau žengti. 

Konsolidacijos strategija leidžia ne tik strategiškai 
planuoti studentų miestelio teritoriją, bet ir iš naujo 
apibrėžia universiteto ir miesto santykį. Universitetas 
tampa ne išskaidyta ir miesto urbanistiniame audinyje 
išnykstanti funkcinė jo dalis, bet aiškiai identifikuojama 
miesto zona su nuosekliai suformuotomis, tačiau 
visiems miestiečiams atviromis ribomis. Taigi  „Studentų 
miestelis“ transformuojamas į „Universiteto miestelį“. 

Universitetas grįžta prie dar 6-ajame dešimtmetyje 
pradėtų darbų – modernaus inovacijų centro kūrimo. 
Naujoji vizija pabrėžia, kad transformuodamas studentų 
miestelį, universitetas ir toliau sieks šių tikslų ir bus 
vystomas kaip atvira, gyvybinga ir daugiafunkcinė 
miesto dalis, pasižyminti išskirtiniu identitetu ir 
savitu erdvės ir pastatų charakteriu. Tai akademinės 
bendruomenės, miesto ir verslo partnerystės kuriama 
sociali erdvė mokslui, kūrybai ir komunikacijai.  

STUDENTŲ
MIESTELIS

UNIVERSITETO
MIESTELIS
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Eksplikacija
1. Sporto centras
2. Kultūros centras arba kitos paskirties patalpos*
3. Tribūna
4. Statybos ir architektūros fakulteto kiemelis
5. Statybos ir architektūros fakulteto terasa - podiumas
6. Elektros ir elektronikos fakulteto terasa
7. “Kiss&ride” trumpo sustojimo vieta
8. Matematikos ir gamtos mokslų kiemas
9. MediaLab aikštė su amfiteatru
10. KTU Gimnazijos kiemas
11. KTU Bendrabutis
12. Dviračių saugykla
13. Biurių pastatas  
14. KTU administracinis pastatas
15. KTU Bendrabutis arba kitos paskirties patalpos*
16. Galima papildomos programos vieta (biurai)
17. Dviračių takai
18. Skulptūrų parkas
19. Galima vieta išorės investicijoms
20. Galima vieta išorės investicijoms
*  Šiose vietose gali įsikurti ir kita programa, pavyzdžiui perkeliami iš 
centro fakultetai.

K.Baršausko g.

Breslaujos g.

Prancūzų g.

Slėnio g.

Gričiupio g.

B.Sruogos g.

A.Baranausko g.

Radvilėnų pl.

Rytų g.

20

19

18

17

16

15

14

13 12
11

10

98

7

6

5

3
4

2

1
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VIEŠŲJŲ ERDVIŲ
GYVYBINGUMAS
Natūralios aplinkos kokybė

Studentų miestelis įsikūrė charakteringoje miesto 
gamtinio kraštovaizdžio dalyje. Šioje vietoje susijungia 
Girstupio ir Gričiupio upeliai, suformavę miestelį 
gaubiančius slėnius. Didžioji šių upelių dalis mieste 
buvo paslėpta po žeme, tačiau universiteto miestelyje 
ir gretimose teritorijose yra išlikę tiek patys upeliai, tiek 
jų natūralūs šlaitai (tiesa, tikėtina, kad 19 a. pabaigoje 
Girstupio upelio vaga buvo šiek tiek pakeista derinant 
ją prie Kauno tvirtovės pylimų). Universiteto vakarinėje 
dalyje, greta zoologijos sodo yra Adomo Mickevičiaus 
pamėgta ir aprašyta Girstupio slėnio dalis, o Studentų 
gatvė ribojasi su Gričiupio parku, kuriame dar ir dabar 
matyti atviras Gričiupio upelio vingis - jo laužyta vagos 
linija atkartoja šioje vietoje buvusios tvirtovės pylimų 
kontūrą. 

Miestelio karkasas

Rengiant universiteto viziją, gamtinis miesto karkasas, 
kurį sudaro pievos, medžiais apželdinti slėniai ir jų šlaitai, 
želdinių grupės ir parkai - pagrindinė vertybė, kurios 
pagrindu kuriamas universiteto miestelio karkasas. 
Miestelio struktūrą formuoja dvi susikertančios ašys, 
prie kurių išsidėstę universiteto pastatai. Studentų gatvė 
išlieka pagrindine judėjimo miestelyje ašimi, tačiau, 
pakeitus jos profilį, ji tampa panašesnė į parko alėją. 
Ši ašis susikerta su kita, labiau rekreacinio pobūdžio 
ašimi, einančia nuo Ąžuolyno parko, pro universiteto 
sporto kompleksą ir Gričiupio parką. Šiose miestelio 
ašyse numatyti pagrindiniai pėsčiųjų ir dviračių takai, 
jos jungia abipus miestelio esančius žalius upių slėnius, 
formuodamos nenutrūkstamą, natūralų universiteto 
parko karkasą.  

Viešosios erdvės ties pastatais 
skirtos jų naudotojų saviraiškai

Viešųjų erdvių tęstinumas ir 
integracija

Viešųjų erdvių įvairovė

PAGRINDINIAI RODIKLIAI

>18
NAUJŲ, INDIVIDUALIŲ  
IR SUJUNGTŲ VIEŠŲJŲ 

ERDVIŲ

>8700 1,3 52 000
KV.M.

„SHARED SPACE“
KM BUVUSIŲ  

GATVIŲ  
PRITAIKYTA 

PĖSTIESIEMS

KV.M VIEŠOSIOS 
ERDVĖS, SKIRTOS 
BENDRUOMENĖS 

EKSPERIMENTAMS
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CENTRINIŲ 
RŪMŲ AIKŠTĖ

MOKSLO IR 
VERSLO PARKAS

BENDRABUČIŲ 
KIEMAI

MOKSLO IR 
VERSLO PARKAS

INŽINERIJOS IR 
DIZAINO KIEMAI

CHEMIJOS 
MOKSLŲ 
PARKAS

STATYBOS IR 
ARCHITEKTŪROS 

KIEMAI

ELEKTRONIKŲ
 KIEMAI

MEDIALAB
AIKŠTĖ SU AMFITEATRU

GIMNAZIJOS 
KIEMELIS

SPORTO KOMPLEKSO
KIEMAI

KTU miestelio salos
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Sutvarkius želdinius ir upelio krantus, Gričiupio parkas 
galėtų tapti patrauklia poilsiui erdve, o sutvarkius šlaitus 
palei zoologijos sodą ir Slėnio g., rytinė pastatų pusė 
galėtų tapti labiau panaudojama rekreacijai. Stengiantis 
išlaikyti kuo didesnį gamtinių elementų natūralumą, 
juose atliekami tik būtini tvarkymo darbai, kurie 
užtikrintų šių želdynų prieinamumą ir saugumą. Taip pat 
juose numatyta tik būtina infrastruktūra - rekreaciniai 
pasivaikščiojimo takeliai.

Miestelio funkcinės salos

Viešosios erdvės aplink pastatus - urbanizuoto 
kraštovaizdžio salos - tai intensyvaus naudojimo zonos 
bendrame gamtinio karkaso masyve. Jų naudojimo 
būdas yra betarpiškai susijęs su jų pastatų vykdoma 
veikla. Didžioji dalis miesteliui reikalingos infrastruktūros 
ir funkcijų koncentruojama būtent šiose miestelio 
dalyse. Aktyviai naudojamose viešosiose erdvėse prie 
pastatų įrengiami pėsčiųjų takai, dviračių takai, dviračių 
saugojimo aikštelės, automobilių stovėjimo aikštelės, 
poilsio ir susitikimų zonos. 

Prioritetai

Diferencijuojant teritorijų naudojimo intensyvumą 

ir tvarkymo laipsnį, kuriamas laipsniškas perėjimas 
nuo visiškai natūralios iki žmogaus kurtos aplinkos. 
Universiteto miestelį supančios viešosios erdvės 
dalys, kurios nėra intensyviai naudojamos, gali būti 
paverčiamos natūralesnėmis. Tokiu būdu daugiau 
investicijų galima skirti koncentruotoms ir aiškiai 
suformuotoms aktyvaus naudojimo viešosioms erdvėms 
- taip užtikrinama geresnė aplinkos priežiūra ir tuo pačiu 
didinama miestelio ekologinė vertė.

Atviri fakultetai užtikrins gyvybę viešosiose erdvėse

Studentų miestelis suplanuotas ir pastatytas remiantis 
modernistiniais principais. Tai reiškia, kad universiteto 
bendruomenės gyvenimas teoriškai turėjo vykti 
pastatuose, tuo tarpu viešoji erdvė tarp pastatų iš 
esmės niekada nebuvo pritaikyta aktyviam naudojimui. 
Šios erdvės niekada neturėjo nei aiškios paskirties nei 
konkretaus šeimininko. 

Norint universiteto miestelyje turėti gyvybingas 
viešąsias erdves, būtina aiškiai pažymėti jų ribas, 
nustatyti, kam šios erdvės priklauso, sukurti miestelio 
bendruomenei priimtinus erdvių naudojimo scenarijus, 
užtikrinti žmonių srautą ir sukurti visuomeninius traukos 
taškus. 

Ryšys tarp vidaus 
ir išorės
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Funkcijos pirmuosiuose 
aukštuose skatina erdvių 
gyvybingumą.

Viešoji erdvė turi leisti joje 
pristatyti savo darbus ar 
iniciatyvas
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Vizija numato skirtingą prie fakultetų esančių 
viešųjų erdvių panaudojimą pagal jų pasiekiamumą, 
naudojimo patrauklumą, galimą naudojimo būdą ir 
kitus parametrus. Didžioji dalis šių erdvių naudojama 
susisiekimo infrastruktūrai ir rekreacijai: automobiliu 
pasiekiami galiniai kiemai talpina stovėjimo aikšteles, 
tuo tarpu pastatų šoniniai ir priekiniai kiemai - terasos, 
skirtos pėstiesiems ir dviratininkams, jose vyksta 
pagrindinės miestelio bendruomenės veiklos.

Pastatų pirmuosiuose aukštuose numatoma įkurdinti 
kuo daugiau visuomeninių funkcijų taip didinant 
pastatų ir viešųjų erdvių integraciją bei jų naudojimo 
intensyvumą. Ten, kur įmanoma transformuoti fasadus, 
tikslinga įrengti daugiau naujų įėjimų į valgyklas, 
kavines, parduotuves, spaustuves ir kitas visuomenines 
funkcijas. Prie šių įėjimų numatytos terasos su staliukais, 
pikniko stalais,  lauko žaidimais bei kitos poilsiui ir 
bendravimui skirtos vietos. 

Vizijoje numatoma, kad prie kiekvieno fakulteto būtų 
priskiriamos erdvės, kurias fakulteto bendruomenė 
galėtų įsisavinti savo poreikiams - išplėsti naudojamą 
funkcinę erdvę ir tuo pačiu pristatyti vykdomą veiklą 
platesnei universiteto ir miesto bendruomenei. Čia 
galėtų vykti paskaitos, dirbtuvės, įvairūs renginiai, taip 
pat galėtų būti eksponuojami fakultete sukurti objektai. 
Kiekvienas fakultetas galėtų turėti atskirus, unikalaus 
dizaino lauko baldus, sporto ir laisvalaikio įrenginius ir 
netgi savo želdinius. Universiteto miestelyje tokiu būdu 
gali būti sukurta dinamiškų viešųjų erdvių įvairovė, 
kurioje kiekvienas gali atrasti ar sukurti sau patrauklią 
vietą. Toks viešųjų erdvių kūrimo principas ne tik padeda 
stiprinti universiteto bendruomenę, bet ir gali užtikrinti 
tikslingą investicijų panaudojimą.

Konkrečių vietų 
identitetas 
stiprinamas 
ženklais
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Viešoji erdvė poilsiui ir 
bendravimui
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Miesto ar jo dalies gyvybingumui užtikrinti reikalingos 
tam tikros sąlygos: pakankamas užstatymo tankumas, 
aktyvi ir įvairiapusiška bendruomenė bei funkcinė 
įvairovė.  Universiteto miestelio daugiafunkciškumas 
numatytas dar pirmuose miestelio kūrimo brėžiniuose, 
kuriuose studentų akademinė veikla, gyvenimas ir 
laisvalaikis (sportas) planuojami kaip neatsiejama 
universiteto miestelio dalis. 

Naujoji universiteto vizija didina miestelio gyvybingumą 
numatydama keliakryptę plėtros strategiją: gerinti 
gyvenimo bei  aktyvaus laisvalaikio leidimo miestelyje 
sąlygas, didinti paslaugų įvairovę akademinei 
bendruomenei ir miestiečiams bei plėsti universiteto 
veiklą ir programą.

Studentų būsto plėtra

Vizijoje numatoma išplėsti būsto pasiūlos įvairovę, ne 
tik gerinant būsto kokybę studentams, bet ir teikiant 
apgyvendinimo paslaugas universiteto darbuotojams 
bei svečiams. Be esamų pastatų renovacijos, numatyta 
galimybė padidinti universiteto būsto fondą 500 vietų, 
statant du naujus pastatus, kurių bendras plotas apie 
17.300 m2.

Sporto infrastruktūros plėtra

Taip pat numatoma atnaujinti ir plėsti KTU sporto 
infrastruktūrą: naujas sporto centras rengiamas tarp 
Cheminės technologijos fakulteto ir stadiono, jau 
esančios sporto infrastruktūros apsupty. Numatomas 

NAUJOS
FUNKCIJOS

Erdvių  
daugiafunkciškumas

Daugiau paslaugų KTU 
bendruomenei

Bendradarbiavimas  
su verslu

PAGRINDINIAI RODIKLIAI

500
PAPILDOMŲ 

APGYVENDINIMO 
VIETŲ

8400 7000 44 000
KV.M NAUJAI 
PROGRAMAI 

KV.M  NAUJOMS 
PASLAUGOMS KURTIS

KV.M  
REKONSTRUOJAMA 

PRITAIKANT  NAUJOMS 
FUNKCIJOMS
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Naujos funkcijos miestelyje

KTU administracija arba kitos paskirties pastatai  
Sporto centras arba kitos paskirties pastatai  
MediaLab 
Studentų darbų ekspozicija 
Biurai 
Galima papildoma programa 
Mokslo ir verslo centras 
Tribūnos 
Dviračių saugykla 
Bendrabučiai arba kitos paskirties pastatai 
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jo plotas -  apie 3.000 m2, iš kurių pusę užimtų 
sveikatingumo centras su SPA ir vandens procedūromis. 
Šis sporto centras bus atviras ne tik universiteto 
bendruomenei, bet ir miestiečiams.  
Lauko sporto aikštelės rekonstruojamos ir plečiamos. 
Numatomos naujos tribūnos prie stadiono, kuriose 
įrengiami persirengimo kambariai, dušai ir kita reikalinga 
infrastruktūra sportuojantiems. 

Mokslo ir verslo bendradarbiavimas

Pastaraisiais metais žengti svarbūs žingsniai didinant 
universiteto ir verslo bendradarbiavimą: pietinėje 
miestelio dalyje, greta K.Baršausko prospekto įkurtas 
Santakos slėnis. Vizijoje numatoma ir toliau aktyviai 
skatinti šią sintezę kuriant verslo partneriams palankias 
sąlygas įsikurti ir veikti miestelyje. Tam numatyta 
teritorija abipus K. Baršausko gatvės -  Statoil degalinės 
sklype bei Tunelio gatvėje esančio pastatų komplekso 
vietoje. Ši miestelio dalis gerai pasiekiama tiek viešuoju 
transportu, tiek automobiliais, todėl gali būti ypatingai 
patraukli verslui.

Esant papildomos erdvės poreikiui verslui plėtoti,  
galima vystysti Prancūzų gatvėje, šalia istorinių 
miesto fortifikacijų esantį sklypą. Su mokslu 
bendradarbiaujančiam verslui plėtoti miestelyje 
numatoma apie 5000 m2 ploto. Kitoje K.Baršausko 
gatvės pusėje galima išvystyti dar apie 24000 m2 (iš jų - 
8400 m2 - rekonstruojami pastatai Tunelio gatvėje).

Infrastruktūros pritaikymas naujoms funkcijoms

Universitetas, siekdamas būti geriausiu bendruoju 
universitetu (angl. comprehensive university) Rytų 
Europos regione, nuolat stiprina bei plečia mokymuisi 
skirtą infrastruktūrą, todėl artimiausioje ateityje 
planuojama kurti tarpdisciplininėms veiklos skirtą 
erdvę - MediaLab daugiafunkcinį centrą. Šis centras bus 
kuriamas rekonstruojant buvusį „Kolegų“ pastatą. 

Greta Dizaino ir technologijos fakulteto esantis gana 
neefektyvus KTU Leidyklos pastatas ir jo aplinka yra labai 
gerai pasiekiama, tačiau neišnaudojanti viso potencialo. 
Tai ypač tinkama vieta perkelti dalį universiteto funkcijų 
iš miesto centro į miestelį, todėl joje numatomas pastatų 
kompleksas, kuriame įsikurs biurai bei universiteto 
administracija.

Ilgalaikėje perspektyvoje į universiteto miestelį 
numatoma perkelti visus šiuo metu miesto centre 
esančius fakultetus bei kultūros centrą.  Kadangi vizijos 
tikslas - universiteto poreikius atitinkantys sprendiniai, 
vizija numato lankstų miestelio planą, kuris gali būti 
keičiamas ir adaptuojamas pagal ateities poreikius. 
Tai reiškia, jog miestelis gali puikiai funkcionuoti tiek 
su dabartine numatyta programa, tiek nusprendus 
plėsti universiteto miestelyje esančias funkcijas. Norint 

neužkirsti kelio ateities plėtrai, miestelyje jau dabar 
numatytos galimos naujos programos vietos: sklype 
tarp Cheminės technologijos fakulteto bei būsimo 
sporto centro, taip pat prie bendrabučių ar dabartinio 
spaustuvės pastato vietoje.

Svarbu pastebėti, kad perkeliant universiteto funkcijas 
iš miesto centro, kur gausu įvairių paslaugų, atsiranda 
didesnis poreikis plėtoti paslaugų infrastruktūrą 
pačiame universiteto miestelyje. Kavinės, valgyklos, 
restoranai, parduotuvėlės, kanceliarinės paslaugos, 
spaustuvės galėtų ne tik padaryti universiteto miestelio 
bendruomenės kasdienį gyvenimą kur kas patogesnį, 
bet ir tapti miestelio bendruomenės susibūrimo traukos 
taškais. 

Norint užtikrinti šių paslaugų gyvybingumą, būtina jas 
daryti prieinamas ne tik studentams, bet ir miestiečiams. 
Todėl  vizija numato dviejų žingsnių paslaugų 
infrastruktūros gerinimo miestelyje strategiją: 

1. Pirmi aukštai naujai statomuose pastatuose turi būti 
skirti  komercinei arba visuomeninei veiklai (ten, kur tai 
įmanoma ir gali būti poreikis). 

2. Rekonstruojant esamus pastatus, juose esančios 
maitinimo įstaigos ir kitos paslaugos turi tapti viešai 
prieinamos. Tai reiškia, kad įėjimai numatomi ne tik iš 
fakultetų vidaus, bet ir tiesiogiai iš viešosios erdvės, ten 
kur pertvarka įmanoma nedarkant saugomų fakultetų 
pastatų fasadų. Taip pat svarbu užtikrinti paslaugoms 
skirto ploto didinimą pirmuose aukštuose, jo geresnį 
pasiekiamumą ir matomumą.

Naujos programos plotas universiteto miestelyje: 
MediaLab   5000 m2; 
KTU administracija  4872 m2; 
Sporto centras   3140 m2; 
Biurių pastatas   5712 m2; 
Biurių pastatas (vietoje Statoil) 5175 m2; 
Studentų bendrabutis  4225 m2; 
Studentų bendrabutis  13110 m2;* 
Kultūros centras   2714 m2.*

Viso:    43948 m2

*  Šiose vietose gali įsikurti ir kita programa, pavyzdžiui iš 
centro perkeliami fakultetai.
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KTU „Santakos slėnis“
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Jau daugelį metų universiteto bendruomenė yra aktyvi 
aplinką tausojančių tradicijų kūrėja ir puoselėtoja. 
Pažangus požiūris į energijos taupymą, atliekų 
rūšiavimą, ekologinę kultūrą, išteklių naudojimą bei 
aplinkos kokybės gerinimą - tai tik dalis KTU kaip 
Žaliojo universiteto veiklos prioritetų. Ne mažiau svarbi 
ambicija - sveikesnės aplinkos bendruomenei aplinkos 
kūrimas. Universiteto miestelis gali tapti pavyzdžiu, 
kaip neatsisakant visuomenei įprasto komforto, 
tvarūs kompleksiniai sprendimai gali žymiai pagerinti 
gyvenimo kokybę. 
Vienas iš svarbiausių žingsnių kuriant sveikesnę 
žmonėms aplinką - sąmoningas prioriteto pėstiesiems 
teritorijoje skyrimas. Tam reikalingas nuoseklus ir 

kompleksiškas požiūris į visos teritorijos planavimą ir 
organizavimą. Visų pirma, svarbu užtikrinti gerą vietos 
pasiekiamumą viešuoju transportu. Ne mažiau svarbu 
kurti vientisą, gerai į aplinkines teritorijas integruotą 
pėstiesiems bei dviratininkams skirtą infrastruktūros 
tinklą, kuris būtų ne tik saugus, bet ir patrauklus 
naudotis.

Rengdama Universiteto nekilnojamojo turto 
atnaujinimo ir plėtros planą, universiteto bendruomenė 
jau žengė pirmuosius žingsnius, kurdama sveikesnę 
aplinką universiteto miestelio teritorijoje. Plėtros plane, 
per ateinančius 5 metus (2015-2020 metų laikotarpiu) 
numatomi pastatų energetinį efektyvumą bei teritorijos 
viešosios erdvės kokybę gerinantys sprendiniai. 

TVARUS  
MOBILUMAS 
MIESTELYJE

Patogiai pasiekiamas  
miestelis

Vidinė miestelio dalis - pėstiesiems
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Patogus transporto keitimas

2
NAUJOS VIEŠO 
TRANSPORTO 

STOTELĖS MIESTELYJE

15 3,6 1810
KM DVIRAČIŲ TAKŲMINUČIŲ VIEŠUOJU 

TRANSPORTU IKI 
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IŠ JŲ BENT 40 - 
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Taip pat dėmesys skiriamas pėsčiųjų ir dviračių srautų 
didinimui gerinant takų kokybę, jų tinklą bei diegiant 
aptarnaujančią infrastruktūrą.

Vienas iš numatytų žingsnių šioje plėtros programoje 
- Studentų gatvės pritaikymas pėsčiųjų ir dviračių 
srautams, ribojant automobilių eismą. Apie šį sprendimą 
diskutuojama jau daug metų, tačiau iki šiol nėra atlikti 
transporto modeliavimo tyrimai. Todėl regiant šią viziją, 
Studentų gatvės uždarymo ir su tuo susijusių pasekmių 
klausimas nagrinėjamas pasitelkiant Space Syntax 
modeliavimo metodą. 

Space Syntax tyrimas

Space Syntax - tai metodas bei įrankis, skirtas analizuoti 
miesto erdves, ir susisiekimo tinklus bei modeliuoti 
jų perorganizavimo galimybes. Metodika remiasi 
matuojamu gatvių integracijos lygiu bendrame gatvių 
tinkle.  

Nagrinėjant Studentų gatvės uždarymo ir galimų 
implikacijų klausimą buvo naudojama DepthmapX 
programa, yrimą atliko prof. K. Zaleckis. Pilną tyrimo 
versiją galima rasti mmap.lt, o žemiau pateikiami gauti 
rezultatai.

Esama situacija:

1. Įvertinus esamą situaciją, šiuo metu Studentų gatvę 
galima apibūdinti kaip antraeilę (pagalbinę, skirtą 
daliai srautų) miesto rajono - Dainavos dalies tranzitinio 
pobūdžio gatvę, naudojamą tranzitui iki 4 kilometrų 
spinduliu.

2. Pėsčiųjų prioritetas šioje rajono dalyje - Pašilės gatvė 
- tai rodo salyginai prastesnę Studentų gatvės, kaip 
pėsčiųjų tinklo dalies integraciją su miestu.

Gatvių integracijos/pasiekiamumo lygis tam tikru atstumu į miesto 
tinklą (metric reach). Mėlyna - žema vertė, raudona - didelė vertė. Šios 
vertės iliustracijose - reliatyvios

Pasirinkimas Nr. 1: gatvės atvėrimas

1. Sujungus Studentų gatvę su K. Baršausko prospektu, 
jos tranzitinė reikšmė padidėja 3 kartus. Gatvės reikšmė 
aplinkinių gatvių atžvilgiu padidėja 7 kartus. Dainavos 
kontekste padidėjimas yra žymus, be to jis turėtų įtakos 
srautams ir viso miesto mastu.

2. Šis sprendimas galėtų suteikti potencialo Studentų 
gatvei tapti tam tikru vietiniu centru. Kita vertus 
šią galimybę  riboja tiek esama specifinė šios vietos 
funkcija (akademinis miestelis), kuriai reikia tam tikros 
autonomijos, tiek „palaikymo iš gatvių tinklo pėsčiomis 
pasiekiamu spinduliu“ silpnumas (šiam variante 
Studentų g. ir toliau rodoma kaip pėsčiųjų pasirinkimo 
riba, o ne kaip centras).

Pasirinkimo spindulys r=3600metrų. Šioje iliustracijoje matosi didėjanti 
Studentų gatvės svarba. 

 
Pasirinkimas Nr 2: gatvės uždarymas

1. Panaikinus automobilių eismą Studentų gatvės 
segmente tarp Rytų g. ir Gričiupio g. , 1,3 karto padidėja 
Baranausko gatvės vertė. Tai reiškia, kad transporto 
srautas joje gali šiek tiek padidėti.

2. Pašilės gatvės (bei kitų artimų gatvių) pasirenkamumo 
vertės iš esmės nesikeičia. Tai reiškia, jog Studentų 
gatvės uždarymas šios miesto dalies automobilių 
srautams įtakos neturi. 

Pasirinkimo spindulys r=3600metrų 
Pašilės gatvės vertė (iliustracijoje matoma kaip pagrindinė 
pasirenkama gatvė šioje Dainavos rajono dalyje) nesikeičia
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7,85 m. “Shared space” zona

7,85 m. “Shared space” zona

Siūlomas studentų g. profilis

Tyrimo išvados 
Studentų gatvės atidarymas miesto tinklo integracijos 
atžvilgiu - teigiamas žingsnis, tačiau jis padarytų 
daug žalos studentų miesteliui - smarkiai padidintų 
automobilių srautus, kurie dar labiau fragmentuotų 
teritoriją. Kita vertus, Studentų gatvės uždarymas nei 
miesto tinklo integracijai, nei galimoms automobilių 
spūstims įtakos beveik neturi, tačiau šis žingsnis 
teigiamai paveiktų universiteto miestelio, kaip vientisos 
universiteto bendruomenei pritaikytos aplinkos 
vystymąsi.

Tyrimo metu gautos įžvalgos taip pat susijusios su 
pėsčiųjų tinklo gerinimu šioje Dainavos rajono dalyje. 
Nagrinėjant skirtingas galimybes, matyti, jog Studentų 
gatvės kaip miestelio ašies potencialą didinti galėtų 
pėsčiųjų jungčių su gretimomis teritorijomis didinimas. 
Taip pat miestelio pasiekiamumui pėsčiomis ypač 
didelę įtaką daro pėsčiųjų takų jungtys vakarinėje bei 
rytinėje miestelio dalyse - ties Cheminės technologijos 
fakultetu bei Gričiupio parku. Gerinant šias jungtis 
galima užtikrinti didesnį Studentų ašies pasirenkamumą 
kelionėms pėsčiomis šiame rajone.  

Naujas studentų gatvės profilis

Įvertinus visas studentų miestelio transporto sistemos 
išvadas, vizija numato automobilių eismo uždarymą 
Studentų gatvės atkarpoje nuo Rytų g. iki Gričiupio g. 
ir gatvės pertvarkymą į pėstiesiems, dviratininkams ir 
viešajam transportui pritaikytą multifunkcinę ašį. 

7,85m SHARED SPACE
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Uždarius automobilių eismą Studentų gatvės dalyje, 
motorizuoto transporto eismas toliau gali vykti 
aplinkinėmis miestelio gatvėmis - Baranausko g., B. 
Sruogos g., Rytų g., Slėnio g., Gričiupio g., K.Baršausko 
pr. Universiteto miestelyje taip pat numatyti keli nauji 
aptarnaujantys įvažiavimai prie Statybos ir Architektūros, 
Informatikos bei Elektros ir Elektronikos  fakultetų, prie 
KTU gimnazijos ir būsimo MediaLAB pastato bei prie 
dabartinės spaustuvės pastato, kur įsikurs naujas pastatų 
kompleksas su centriniais rūmais. Nauji privažiavimai 
leidžia pasiekti visus pastatus tiesiogiai bei patekti į 
automobilių stovėjimo aikšteles. 

Automobilių statymas numatytas studentų miestelio 
prieigose bei prie fakultetų. Automobilių saugojimo 
vietų skaičius, reikalingas dabartinėms miestelio 
funkcijoms, numatomas, atsižvelgiant į konkrečioje 
vietoje esantį poreikį ir paskirstomas po visą miestelį 
įrengiant didesnes aikšteles arčiau miestelio prieigų. 
Pertvarkant viešąsias erdves kartu numatoma 
pertvarkyti ir visas esamas automobilių aikšteles taip, 
kad jos būtų patogios ir saugios naudoti, estetiškai 

patrauklios, tvarkingos ir apželdintos. Naujai statomiems 
pastatams reikalingos automobilių vietos išdėstomos tų 
pastatų sklypuose numatomose antžeminėse aikštelėse 
ir/ar požeminiuose garažuose.

Esamas automobilių statymo vietas prie esamų 
pastatų vizijoje numatoma perorganizuoti taip, kad 
jos atitiktų šiuolaikiškus kokybės standartus, tačiau 
sukurti naujas vietas automobiliams prie jau esamų 
pastatų be neigiamų pasekmių viešųjų erdvių kokybei 
– neįmanoma. Viešosios erdvės panaudojimas naujoms 
automobilių aikštelėms yra strategiškai nenuoseklus 
ir netikslingas, ypač turint omenyje, kad miestelis 
siekia įgyvendinti Žaliojo universiteto prioritetus. Todėl 
vizijoje naujos automobilių aikštelės prie esamų pastatų 
numatomos tik tuo atveju, jei jos yra perkeliamos iš 
strategiškai žmonėms patrauklesnių vietų (pavyzdžiui 
naikinamas automobilių statymas Statybos ir 
architektūros fakulteto kiemelyje perkeliant vietas į prie 
B.Sruogos gatvės esančią aikštelę).

Automobilių aikštelės - patrauklios, 
estetiškos ir apželdintos, o jų danga 
- pralaidi vandeniui
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Studentų gatvė tampa bendra pėsčiųjų, 
dviratininkų ir viešojo transporto zona, kurioje 
šias grupes atskiria  skirtingi dangos sprendiniai

Autobusai kerta universiteto  
miestelį per shared space  
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Pertvarkyta Studentų gatvė ir pagrindinis takas, 
vedantis nuo Radvilėnų plento iki Gričiupio parko tampa 
pagrindinėmis judėjimo miestelyje ašimis. Šiuo atveju 
svarbu užtikrinti miestelio ir miesto jungčių vientisumą 
- patogiai sujungti šias ašis su vystomu miesto dviračių 
infrastruktūros tinklu. Pritaikant miestelį dviratininkams, 
visos prieigos prie pastatų ir aptarnaujantys įvažiavimai 
įrengiami taip, kad dviračių judėjimas būtų efektyvus, 
patogus ir nevaržomas, be aukščių perkirtimo tarp 
skirtingų eismo ir viešosios erdvės zonų. Tokiu būdu taip 
pat užtikrinamas ir patogus neįgaliųjų judėjimas.

Nukreipus automobilių eismą iš miestelio centrinės 
ašies į teritorijos periferiją, galima žymiai pagerinti 

universiteto aplinkos kokybę, užtikrinti geresnes sąlygas 
pėstiesiems ir dviratininkams tuo pačiu neapribojant 
automobilių patekimo prie pastatų bei nepabloginant 
bendro teritorijos pasiekiamumo.

Prie KTU gimnazijos įrengiama Kiss & Ride automobilių 
aikštelė, kurioje bus galima saugiai, nesudarant spūsčių 
Gričiupio gatvėje, sustoti prie mokyklos. Joje taip pat 
numatoma vieta, pritaikyta ekskursijų autobusui sustoti 
- tai šiuo metu trūkstama funkcija tiek gimnazistams, tiek 
studentams.

Nuosekliai siekiant transformuoti universiteto miestelį į 
miesto zoną be automobilių, svarbu riboti ir palaipsniui 
mažinti kelionių į universitetą automobiliais skaičių. 

PĖSČIŲJŲ 
MIESTELIS

PAGRINDINIAI RODIKLIAI

<5
TREČDALIS VISŲ 

STUDENTŲ GYVENS  
<5MIN KELIO DVIRAČIU 

IKI UNIVERSITETO

<30 6,28 960
MIN PĖSČIOMIS IKI 

MIESTO CENTRO
KM NAUJŲ BEI 

REKONSTRUOTŲ 
PĖSČIŲJŲ TAKŲ 

MIESTELYJE

DVIRAČIŲ STATYMO IR 
SAUGOJIMO VIETŲ

Prioritetas pėstiesiems Vientisas miesto ir universiteto 
miestelio takų tinklas

PRIORITETAS PESTIEMS VIENTISAS MIESTO IR 
MIESTELIO TINKLAS

Daugiau vietos pėstiesiems ir 
dviratininkams

PRIORITETAS PESTIEMS VIENTISAS MIESTO IR 
MIESTELIO TINKLAS
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KISS&RIDE

Dviračių takai
Pagrindiniai pėsčiųjų takai
Dviračių saugojimo vietos
Autobusų stotelė
„Kiss&ride“ - trumpo sustojimo aikštelė

B



68

Vienas iš veiksmingiausių būdų tai pasiekti – palaipsniui 
mažinti automobilių stovėjimo vietų skaičių.  Šiuo metu 
galiojantis statybos techninis reglamentas nustato 
minimalų privalomų įrengti automobilių stovėjimo vietų 
skaičių prie naujų pastatų. Pagal tą patį reglamentą 
miesto administracija turi teisę nustatyti ir mažesnius 
automobilių statymo reikalavimus atskirose miesto 
zonose, universiteto miestelio atveju rodikliai galėtų būti 
sumažinti ketvirtadaliu. 

Atsisakius automobilių eismo ir apribojus automobilių 
statymo galimybes, svarbu sukurti adekvačias 
alternatyvas, užtikrinančias gerą universiteto 
miestelio ir atskirų jo dalių pasiekiamumą ne tik 
dviračiais, bet ir miesto viešuoju transportu. Kartu su 
miesto administracija, viešojo transporto planavimo 
specialistais ir paslaugų tiekėjais tikslinga svarstyti 

galimybę į viešojo transporto maršrutus įtraukti vieną ar 
kelias stoteles pačioje Studentų gatvėje, prie fakultetų. 
Šiuo tikslu vizijoje numatoma galimybė pagrindinėje 
miestelio gatvėje integruoti ir viešojo transporto juostą, 
kurioje įdiegtu Shared space principu, pirmumą turėtų 
pėstieji kertantys gatvę bet kurioje jos dalyje.   

Pėsčiųjų takai - lengvai prižiūrimi bei pritaikyti 
ir aptarnaujančiam transportui
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Universiteto šlaitai pritaikomi 
rekreaciniam poilsiui, tamdami 

Ažuolyno parko tąsa

Gamtinio karkaso stiprinimas 
ne tik kuria sveiką aplinką bet ir 

gerina jos kokybę
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Ši preliminari vizija yra tik priemonė pradėti diskutuoti 
apie konkrečius ilgalaikės Kauno technologijos 
universiteto miestelio transformacijos aspektus ir 
sprendinius. Tik išklausius ir įsigilinus į visų suinteresuotų 
teritorijos naudotojų poreikius galima suformuoti 
galutinę teritorijos vystymo viziją ir pasiūlyti konkrečius 
tvarios transformacijos sprendinius.

Artimiausiu metu vyks susitikimai su KTU bendruomenės 
ir Kauno miesto savivaldybės atstovais siekiant pristatyti 
ir išgryninti struktūrinius vizijos sprendinius.

Visa šių susitikimų metu gauta informacija bus 
integruojama į galutinį vizijos dokumentą, kurio 
pagrindu bus pradėtas rengti strateginis veiksmų planas.

Strateginis veiksmų planas konkrečiai nusakys erdvinius 
kriterijus, viešosios erdvės charakterį ir jos elementus, 

investicijų poreikį bei galimą viešojo ir privataus 
sektoriaus bendradarbiavimo modelį.
To bus siekiama dirbant kartu su KTU ir Kauno miesto 
savivaldybės atstovais, NT specialistais ir teisininkais. 
Numatomi keturi strateginio plano rengimo etapai:

1. Erdvinių kriterijų formavimo etapas, kuriame bus 
detalizuojamas urbanistinis planas, bei viešosios erdvės 
charakterių formavimo gairės, numatoma preliminari 
atskirų studento miestelio dalių ir pastatų programa, 
detalizuojamos transporto ir automobilių statymo 
schemos ir pristatomi galimi vystymo modeliai.
2. Investicijų poreikio suformulavimo etapas, kuriame 
nustatomi investicijų prioritetai, apžvelgiamos 
preliminarių vystymo scenarijų finansinės implikacijos, 

Susitikimų metu, kartu su 
KTU bendruomene yra 

kuriami miestelio vystymo 
scenarijai siekiant išsiaiškinti 

teritorijos galimybes ir 
naudotojų poreikius bei 

lūkesčius

Kartu su KTU vadovybe 
suformuluota bendra 

ilgalaikės studentų miestelio 
transformacijos ambicija

Vystymo scenarijaiAmbicija

Išvados apibendrinamos į 
bendrą miestelio vystymo 
viziją, kuri yra tikslinama 

konsultuojantis su 
specialistais

Vizija pristatoma visoms 
suinteresuotoms grupėms,  

jų pasiūlymai susisteminami

Bendra vizija Diskusijos ir derinimai

STUDENTŲ
MIESTELIS
2036
Kauno technologijos universiteto studentų miestelio ilgalaikės transformacijos ambicija

UNIVERSITETO
MIESTELIO
VYSTYMO 

SCENARIJAI
Tvarios KTU studentų miestelio aplinkos 

transformacijos galimybės.

UNIVERSITETOMIESTELIOVIZIJAKaip tvari KTU studentų miestelio aplinkos 

transformacija gali pakeisti universiteto ateitį.

DRAFT

KAS  
LAUKIA 
KITAME ETAPE?
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Pasiūlymai ir komentarai 
integruojami į galutinę viziją, 

formuluojamos kokybinės 
gairės ir reikalavimai 

pilotiniams projektams

Galutinė bendra vizija

Veiksmų planas nustato  
veiksmų etapiškumą, 

projektų prioritetus bei 
partnerius reikalingus vizijai 

įgyvendinti

Veiksmų planas

Teritorijos
naudotojai 

Kūrybinės
dirbtuvės 

Bendra
vizija 

Strateginis planas Veiksmai

UNIVERSITETOMIESTELIOVIZIJAKaip tvari KTU studentų miestelio aplinkos 

transformacija gali pakeisti universiteto ateitį.

FINAL

panašių projektų vystymo praktika bei plėtros valdymo 
būdo teisinė apžvalga.
3. Strateginio plano detalizavimo etape išryškinamas 
„long-term“ (ilgojo laikotarpio) veiksmų plano 
etapiškumas, kietosios ir minkštosios priemonės ir  
investicijų poreikiai; „Short term“ (trumpojo laikotarpio) 
veiksmų planas, etapiškumas ir jo investicijų poreikis; 
„Kick-off“ (projekto pradžios) strategijos bei universiteto, 
savivaldybės, ES ir tarptautinių fondų resursų 
panaudojimo galimybės.
4. Galutinio strateginio plano etape galutinai 
apsisprendžiama dėl erdvinių kriterijų, apibrėžiami 
trumpalaikiai ir ilgalaikiai veiksmai, jų etapiškumas 
bei investicijų poreikis. Suformuojamas turto 
vystymo ir valdymo modelis, , techniniai ir erdviniai 

reikalavimai. Esant poreikiui, atskiroms teritorijos 
dalims suformuojama NT komplekso sudėtis, finansinis 
pagrindimas, investicijų paskirstymas ir atsiperkamumas. 
Strateginį planą tvirtina KTU ir kitos suinteresuotos 
institucijos.
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UNIVERSITETO
MIESTELIO 

VIZIJOS PRIEDAI
Atskirų teritorijos dalių savybės
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NAUJO BIURŲ
PASTATO GALIMYBIŲ 
APŽVALGA
Šiuo metu galiojantys dokumentai KTU studentų 
miestelio pietinėje dalyje leidžia statyti iki 50m aukščio 
visuomeninės paskirties statinius.  
Teritorijoje prie Studentų g.,  vietoje esamos KTU 
leidyklos pastatų įmanoma išvystyti apie 10.000 m2 
naudingo ploto biurų pastatų kompleksą. Pastatas 
puikiai pasiekimas iš Slėnio ir K. Baršausko gatvių. 

Sklype yra įmanomos įvairios pastatų orientacijos 
ir konfigūracijos, kurias įmanoma detalizuoti pagal 
investuotojo poreikius ar pageidavimus.

Sklypo plotas: 

Biurų pastato rodikliai:
Pastato užimto sklypo plotas:
Pastato aukštų sk.:
Pastato plotas bruto:
Pastato bendrasis plotas (neto):
Pastato naudingas plotas:
Naudingo ploto proc.:
Reikalingas automobilių vietų sk:

Centrinių rūmų pastato rodikliai:
Pastato užimto sklypo plotas:
Pastato aukštų sk.:
Pastato plotas bruto:
Pastato bendrasis plotas (neto):
Pastato naudingas plotas:
Naudingo ploto proc.:
Reikalingas automobilių vietų sk:

Požeminės automobilių saugojimo 
aikštelės vietų sk.:

6200 m2

476 m2

12
5712 m2

5140 m2

3600 m2

70%
144

1890 m2

4
4872 m2

4385m2

3070 m2

70%
123

268

Komercinės patalpos

Biurai

Požeminė automobilių 
saugojimo aikštelė

Administracija
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Studentų g.

Bendrabutis

Dviračių takas

Aikštė

Aikštė

Dizaino fakultetas

AdministracijaBiurai

Parkingas

Slėnio g.

Slėnio g.
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KTU sporto centras – tai daugiafunkcinis sporto ir 
sveikatingumo kompleksas. 
Sporto centre planuojama sporto salė krepšiniui, padelio 
tenisui, tinkliniui, rankiniui ir kitoms sporto šakoms. 
Čia vykstančias varžybas galės stebėti per 500 žiūrovų. 
Šiame pastate taip pat numatytos treniruoklių erdvės, 
laipiojimo siena, poilsio zona: kelios skirtingos pirtys, 
sveiko maisto valgykla, medicinos, fizioterapijos erdvė, 
sporto inventoriaus parduotuvė.
KTU sporto centras siekia diegti naujos kartos 
sporto įrengimus, interaktyvias išmanias programas 
skatinančias sveiką gyvenseną.  Tokiu būdu galima 
būti stebėti savo pasiekimus, jais dalintis su kitais 
sportuojančiais, o duomenys būtų prieinami treneriams 
ir medicinos specialistams, kurie galėtų dar tiksliau 
suformuoti treniruočių, reabilitacijos bei sveikos 
gyvensenos programas.

Sporto centras - puiki vieta viešojo ir privataus 
sektoriaus partnerystei, kurios sėkmę užtikrins jau esami 
srautai ir nuolat didėjantis dėmesys sveikai gyvensenai.

Sklypo plotas: 

Sporto centro pastato rodikliai:
Pastato užimto sklypo plotas:
Pastato aukštų sk.:
Pastato plotas brutto:
Pastato bendrasis plotas (netto):
Pastato naudingas plotas:
Naudingo ploto proc.:

4090 m2

2190 m2

2
3140 m2

3010 m2

2540m2

84%

Treniruoklių salė

Aerobikos salės
Holas, info, persirengimo kamb.
Kavinė

Laipiojimo siena
imtynių zona

Padelio tenisas
Multifunkcinė salė

Medicinos kambarys
Mini SPA zona, pirtys

Automobilių 
saugojimo aikštelėAdministracinės patalpos

NAUJO SPORTO
CENTRO GALIMYBIŲ
APŽVALGA
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Aikštynai

Sodas

Dviračių takas

Sporto centras

Aikštė

Aikštė

Cheminės technologijos f.

Kultūros centras

Parkingas

Tribūnos

Sporto salės pavyzdys. Nuotrauka: 11h45, Courtesy of Tectoniques Architects
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PAGRINDINIAI
SKAIČIAI
Esamos programos plotas universiteto miestelyje:

IV Rūmai:    16.165 m2 
Cheminės technologijos fakultetas  
Maisto institutas
Sporto centras

IX Rūmai:    14.824 m2 
Statybos ir architektūros fakultetas 

X Rūmai:    6.734 m2

Elektros ir elektronikos fakultetas

XI Rūmai:    20.032 m2

Informatikos fakultetas 
Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas 
Metrologijos institutas

XII Rūmai:    15.454 m2 
Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas 
Mechatronikos institutas

XV Rūmai:    3.630 m2 
Leidykla Technologija

Kolegos     3.778 m2

Santakos slėnis    13.229 m2

KTU Gimnazija    3.913 m2

2 Bendrabutis    4.256 m2

3 Bendrabutis    4.256 m2

4 Bendrabutis    4.287 m2

Architektūros ir statybos institutas    8.456 m2

Naujos programos plotas universiteto miestelyje

MediaLab    5.000  m2 
KTU administracija   4.872 m2 
Sporto centras    3.140 m2 
Biurų pastatas    5.712 m2 
Biurų pastatas (vietoje Statoil)  5.175 m2 
Studentų bendrabutis   4.225 m2 
Studentų bendrabutis   13.110 m2* 
Kultūros centras    2.714 m2* 
Viso:     43.948 m2

*  Šiose vietose gali įsikurti ir kita programa, pavyzdžiui perkeliami iš 

centro fakultetai.

Naujų gyvenamų vietų bendrabučiuose 500 

Automobiliams pritaikyti keliai:

Rekonstruojama:    0,9 km 
Panaikinama:    1,2 km 
Viso transformuojama   18.300 m2

Stovėjimo aikštelės

Vietų skaičius be naujos programos:  1.331 
Naujos programos vietų skaičius:  479 
Viso:      1.810 
Automobilių aikštelių plotas:  24.850 m2

Dviračių takai

Ilgis     3,6 km 
Plotas     9.200 m2 
Dviračių saugojimo vietų skaičius  960

Pėsčiųjų takai 

Ilgis     6,28 km 
Plotas     12.560 m2

Viešoji erdvė

„Shared space“ plotas   8.770  m2 
Transformuojama viešoji erdvė  52.000 m2



PADĖKA
Dėkojame prisidėjusiems prie proceso išorės 
ekspertams: 
V. Varžinskui (Kauno miesto tarybos nariui), 
M. Katkui (KTTI saugaus eismo skyriaus viršininkui),  
S. Umbrasui (Ober Haus Kauno biuro vadovui),  
A. Selemonaitei (urbanistei - investicijų ekspertei, 
Vilniaus m. mero patarėjai), 
K. Zaleckiui (KTU Statybos ir architektūros fakulteto, 
Architektūros ir urbanistikos katedros vedėjui), 
Johan de Wachter (KTU Statybos ir architektūros 
fakulteto docentui, JDWA direktoriui). 
 
 




