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Anotacija
Šio straipsnio tikslas nustatyti industrinio paveldo objektų konversijos galimybes į gyvybingas viešąsias žaliąsias
erdves. Pažymėtina, kad ne visos konvertuotos erdvės vienodai susilaukia visuomenės pripažinimo ir yra gausiai
lankomos. Todėl straipsnyje aptariami reikalavimai socialiai gyvybingoms viešosioms erdvėms, pateikiamas šių erdvių
kūrimo hipotetinis modelis ir analizuojamas High Line parko atvejis Niujorke. Šios analizės rezultatai gali būti naudingi
planuojant Lietuvos miestų plėtrą ir numatant miestų konvertuotinų pramonės teritorijų konversijos kryptis bei
galimybes konvertuojamose teritorijose įrengti viešąsias žaliąsias erdves.
Reikšminiai žodžiai: pramonės paveldas, konversija, viešoji žalioji erdvė, socialinis gyvybingumas.
Abstract
This article aims to establish industrial heritage sites conversion possibilities into viable public green spaces. It
should be noted that not all of the converted spaces uniformly receive public recognition and are abundantly visited.
The article discusses the requirements for socially vibrant public spaces. The hypothetical model of such spaces creation
is established and the High Line Park in New York City is analyzed. The results of the analysis may be useful in
planning the development of Lithuanian cities and towns, providing conversion trends for convertible industrial areas
and foreseeing opportunities to create public green spaces in the converted areas.
Key words: industrial heritage, conversion, public green space, social viability.

Įvadas
Pagal visame pasaulyje vyraujančią darnaus vystymosi koncepciją pagrindinis miestų ir kitų
lygių geotechsistemų darnaus planavimo principas – perdirbant antrines žaliavas, mažinti
antropoekosistemų išteklių naudojimą (teritorinių, erdvinių, energetinių, medžiaginių) ir atliekų
kiekius (Turner, 1996, 2003). Šiandien miestai užima 2 % viso žemės paviršiaus ir sunaudoja 75 %
aplinkos išteklių (Atiqul Had, 2011).
Darnus miesto vystymasis labai sudėtingas procesas. Nei vienas pasaulio miestas nėra darnus
visais aspektais. Tačiau nepaisant šio reiškinio kompleksiškumo, miesto darnaus vystymosi procesą
apibrėžia daug Europos Sąjungos politinių dokumentų: Europos miestų tolydžios plėtros Aalborgo
chartija (1994), Europos urbanistikos chartija (1993), Europos Sąjungos Ministrų tarybos ministrų,
atsakingų už teritorijų planavimą, CEMAT 2000 m. priimti Europos žemyno darnaus vystymosi
pagrindiniai principai (2000), Leipcigo tvariųjų miestų chartija (2007) ir kt.
Remiantis nacionaliniais ir minėtais tarptautiniais politiniais dokumentais bei teoriniais
šaltiniais (Bučas, 2008, 2009; Haas, 2012; Communication towards..., 2004; Communication on
Thematic Strategy..., 2006; Europos urbanistikos..., 1993; Aalborgo..., 1994; Guiding Principles...,
2000; Leipcigo..., 2007; Nacionalinė darnaus..., 2009), galima išskirti šiuos pagrindinius
urbanistinių struktūrų darnaus vystymo(si) principus:
1) efektyvus miesto teritorijos ir kitų išteklių (medžiaginių, energetinių) naudojimas (miesto
teritorijos polifunkciškumo užtikrinimas ir kompaktiškumas – apstatymo tankinimas bei vertikalios
raiškos miesto formavimas natūralios aplinkos apsuptyje; apleistų teritorijų ir statinių konversija,
renovacija, vandens, energijos, medžiagų taupymas ir kt.);
2) gyvenamųjų rajonų erdvinės sąrangos ir apgyvendinimo formų įvairovė bei laidžios
viešosios ir pusiau viešosios erdvės;
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3) patraukli, individuali, vietos dvasią respektuojanti architektūra (miesto dvasia glūdi
šiuolaikinėje architektūroje ir architektūriniame palikime);
4) kultūros paveldo integruotas išsaugojimas (miestų architektūrinį paveldą saugoti jį
naudojant, nes miestas – ne muziejus po atviru dangumi);
5) atvirų (neužstatytų) erdvių (parkų, skverų, žaliųjų jungčių) išsaugojimas ir naujų kūrimas
(miesto žalumos didinimas aplinkosauginiu, estetiniu ir rekreaciniu požiūriais);
6) transporto įvairovės didinimas, ekologizavimas (privačių automobilių eismo mažinimas,
transporto priemonių koegzistavimas, gatvių grąžinimas visuomenei);
7) vietos bendruomenių ir gyvenamosios aplinkos ryšių stiprinimas (filotopinės teritorijos
vertės išsaugojimas, nes teritorija gyva, kol gyvi jos ryšiai su joje gyvenančiais žmonėmis);
socialinės sanglaudos ir įvairovės skatinimas;
8) planuojamos miesto plėtros socioekonominis efektyvumas bei pagrįstumas ir optimalus
santykis su realiais pokyčiais;
9) visuomenės dalyvavimo efektyvumo didinimas urbanistiniame valdyme, planavime ir
projektavime.
Galvojant apie gausų Lietuvos miestų pramonės paveldą ir jo konversijos galimybę į viešąsias
žaliąsias erdves, miestų plėtrai aktualūs tampa efektyvaus miesto teritorijos ir kitų išteklių
naudojimo (1), kultūros paveldo integruoto išsaugojimo (4), miestų želdynų sistemos vystymo (5),
bendruomeniškumo ir identiteto jausmo stiprinimo (7), planuojamos miesto plėtros
socioekonominio efektyvumo bei pagrįstumo (8) principai. Konvertuojant pramonės paveldą į
žaliąsias viešąsias erdves galima matyti šių principų sąveikos sinergetinį efektą: taupoma miesto
teritorija, naudojamas industrinis paveldas, plečiama želdynų sistema, kuri be kitų teigiamų aspektų
skatina socialinę integraciją ir kuria vietos tapatumą, kelia gretimų teritorijų ekonominę vertę,
gerina gyvenimo kokybę, prikelia naujam gyvenimui apleistas miesto teritorijas – urbanistines
dykras, taip didindama miesto patrauklumą gyventi ir spartindama miesto atsinaujinimo procesus, ir
kt. Visa tai pagrindžia nenaudojamų ir apleistų pramonės teritorijų konversijos į miestų žaliąsias
viešąsias erdves svarbą ir poreikį.
Kita dažnai iškylanti problema kuriant parkus ir kitas viešąsias žaliąsias erdves – jų socialinio
gyvybingumo klausimas. Daugelis autorių (Jacobs, 1992; Stauskis et al., 2011; Turner, 1996, 2003)
pastebi, kad vienos viešosios erdvės yra naudojamos, gausiai lankomos žmonių, o kitos –
atvirkščiai, nors ir sutvarkytos, atnaujintos, nėra patrauklios lankytojams. Kokios šio reiškinio
priežastys ir problemos sprendimo būdai – turėtų padėti nustatyti straipsnyje formuluojamas
socialiai gyvybingos viešosios erdvės teorinis hipotetinis modelis ir jo principinių nuostatų
realizacijos analizė High Line parko atveju.
Straipsnio tikslas – apžvelgti pramonės paveldo konversijos galimybes į viešąsias žaliąsias
erdves, suformuluoti socialiai gyvybingos viešosios erdvės teorinį modelį ir nustatyti High Line
parko, kaip socialiai gyvybingos konvertuotos viešosios žaliosios erdvės, optimalaus
funkcionavimo priežastis. Šios analizės rezultatai būtų naudingi planuojant Lietuvos miestų plėtrą ir
numatant miestų konvertuotinų pramonės teritorijų konversijos kryptis bei galimybes
konvertuojamose teritorijose įrengti viešąsias žaliąsias erdves.
Tyrimų metodai
Darbe taikyti šie tyrimų metodai: Lietuvos ir užsienio literatūros šaltinių apleistų pramonės
teritorijų konversijos tema ir viešųjų žaliųjų erdvių formavimo klausimais analizė ir apibendrinimas,
siekiant nustatyti pramonės paveldo konversijos į viešąsias žaliąsias erdves galimybes ir
suformuluoti reikalavimus socialiai gyvybingai viešajai erdvei; High Line parko, kaip socialiai
gyvybingos konvertuotos viešosios žaliosios erdvės pavyzdžio, analizė, siekiant patikrinti
hipotetinius socialiai gyvybingos viešosios erdvės formavimo principus ir nustatyti parko
optimalaus funkcionavimo priežastis.
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Tyrimų rezultatai
1. Pramonės paveldo konversijos galimybės į viešąsias žaliąsias erdves.
Lietuvos miestai turi nemažai pramonės paveldo objektų. Šie objektai, esantys greta upių,
svarbių transporto magistralių, yra gyvi mūsų industrinės praeities ir ekonominės raidos liudytojai.
Industrializacijos laikotarpiu (1950–1970 m.) nemažai miestų išaugo iš pramoninių miestelių, o
esamų miestų centruose, jų upių pakrantėse buvo telkiami gamyklų kompleksai iš esmės keičiantys
jų urbanistinę struktūrą ir miestovaizdį. XX a. pabaigoje, ekonominės krizės metais, daugelis šių
didžiųjų fabrikų užsidarė, kai kuriuose jų masinę gamybą keitė kita, dažniausiai neracionaliai
pramonės įmonės teritoriją bei pastatus naudojanti veikla, pramoniniai miestų rajonai ištuštėjo, dalis
statinių buvo apleista. Pakitus ekonominei situacijai, sumažėjus gamybos apimtims, tobulėjant
technologijoms ir keičiantis žmonių poreikiams šios pramoninės teritorijos miesto urbanistiniame
audinyje tapo urbanistinėmis dykromis, kurios kelia socialines, aplinkosaugines, estetines,
ekonomines problemas, mažina aplinkinių teritorijų patrauklumą (Matulevičius et al., 2011;
Leitanaitė, 2007; Siikamaki et al., 2008).
Šiandien prioritetinė miestų urbanistinės struktūros vystymo kryptis – kompaktiško miesto
kūrimas. Tai reiškia ne tik užstatymo intensyvumo ir tankumo didinimą, bet ir esamų užstatytų
teritorijų renovaciją bei konversiją. Rengiant miestų bendruosius planus visuomet sprendžiamas
klausimas, į ką konvertuoti apleistas pramonines teritorijas, griauti ar išsaugoti ten esančius
pramoninius statinius (Matulevičius et al., 2011; Leitanaitė, 2007). Paskutiniais dešimtmečiais
darnaus vystymosi idėjų miestų plėtroje taikymas paskatino intensyvią šių apleistų, neracionaliai
naudojamų ar vis dar pagal paskirtį veikiančių pramonės teritorijų, kadaise reiškusių miesto
ekonominę galią, konversiją į kitos paskirties teritorijas (komercines, visuomenines, gyvenamąsias,
rekreacines ir kt.), užtikrinančias kokybišką viso miesto plėtrą.
Žodis konversija, išvertus iš lotynų kalbos, reiškia pakeitimas, pakitimas, (pa)virtimas,
per(si)tvarkymas (Tarptautinių žodžių..., 1985). Teritorijų konversija – tai teritorijų įsisavinimo
būdas, kai pertvarkomos ir pritaikomos naujai funkcijai buvusios kitų, dabar nebeaktualių paskirčių,
miesto teritorijos, suteikiant joms naują kokybę, arba vykdomi esminiai teritorijos struktūros,
užstatymo morfologijos pokyčiai. Konvertuotina teritorija – tai teritorija, nebeatitinkanti miesto
plėtros planų, jo struktūros ir prioritetų tam tikrose zonose ar kenkianti aplinkai (ekologine,
įvaizdžio, ekonomine, socialine prasmėmis). Ji gali būti ir funkcionuojanti, neapleista (Leitanaitė,
2007).
Siekiant konvertuoti pramonės teritoriją reikalingas konversijos vietos ir krypties
pagrindimas. Remiantis Vilniaus miesto bendruoju planu iki 2015 m. (Leitanaitė, 2007; Tebelškis,
2011; Vilniaus miesto..., 2007), konvertuotinoms teritorijoms nustatyti yra taikoma atrankos
kriterijų sistema. Prioritetiniai kriterijai: vietos, poveikio aplinkai ir miesto struktūrai kriterijai.
Remiantis vietos kriterijumi atrenkamos prioritetinės konvertuojamos teritorijos, kurios užima
svarbią vietą mieste – centrinėje miesto dalyje, jautriose gamtosauginiu požiūriu vietose (prie
vandens telkinių, rezervatuose, saugomo kraštovaizdžio zonose ir pan.). Konvertuojant pramonės
teritorijas prie vandens telkinių jų pakrantės gali tapti viešosiomis žaliosiomis erdvėmis – linijiniais
parkais, saugomo kraštovaizdžio zonose – gali būti kuriamos ekokompensaciniu požiūriu svarbios
žaliosios erdvės ir pan. Remiantis poveikio aplinkai kriterijumi atrenkami kompleksai, kuriuose
vykdoma tarši, triukšminga ar kitaip kenksminga veikla aplinkai. Pagal šį kriterijų taip pat
išskiriamos dykros, kaip socialinės įtampos šaltiniai. Poveikio miesto struktūrai kriterijus padeda
nustatyti konvertuotinas teritorijas, kuriose neracionaliai naudojami teritoriniai ištekliai, bei
teritorijas, kurių dėl funkcijos, parametrų ar struktūros nebūtų įmanoma integruoti į planuojamą
urbanistinį tinklą. Vykdomos veiklos racionalumo kriterijus teigia, kad teritorija yra konvertuotina,
jei joje nebevykdoma buvusi veikla arba jos vietoje vykdomos kitų rūšių veiklos, neracionaliai
naudojančios teritorinius išteklius (pvz.: pramonės įmonės suskaidomos į nedidelius sandėlius,
dirbtuves ir pan.) ar neatitinkančios miesto vystymo planų. Sklypo investicinio patrauklumo
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kriterijus lemia tų teritorijų konversiją, kurios patraukliausiai atrodo privatiems investuotojams
(Vilniaus bendrajame plane šis kriterijus nėra prioritetinis, prioritetas suteikiamas miesto
interesams).
Nustačius konvertuotinas teritorijas ir siekiant parinkti tinkamą tolimesnę teritorijos tvarkymo
kryptį, atliekamas prioritetų nustatymas, rodantis, kas teritorijoje yra vertingiausia, ir diktuojantis
poreikių tenkinimo būdus (bendruomenė ir jos poreikiai, pastatų būklė, infrastruktūra,
pasiekiamumas, pėsčiųjų srautai, gamtinė aplinka ir kt.). Šie prioritetai išaiškėja atliekant specialią
architektūrinę bei urbanistinę analizę ir sociologinę gyventojų apklausą (Benkutė, 2002).
Bendrai pramonės objektų (teritorijų) konversija, paskirties keitimas, gali vykti keliomis
kryptimis (Matulevičius et al., 2011; Saghin et al., 2012):
• kai paskirtis yra atnaujinama;
• kai paskirtis keičiama išsaugant nepakitusią architektūrinę-urbanistinę išraišką. Tai tinka
tuo atveju, kai objektas yra pripažintas saugomu industriniu paveldu;
• kai konversija vykdoma iš esmės keičiant situaciją – tai kompleksinė teritorijos
regeneracija. Vykdoma tais atvejais, kai industrinis objektas yra pripažintas visiškai neveiksniu ir
neatitinkančiu naujų poreikių, todėl yra rengiama nauja urbanistinė koncepcija.
Pramonės teritorijos konvertuojamos į gyvenamąsias teritorijas, komercines zonas,
visuomeninius kompleksus, parkus; jei tai saugomi paveldo objektai – į muziejus, švietimo įstaigas,
viešbučius, gyvenamuosius rajonus, parkus ir kt. (Matulevičius et al., 2011; Saghin et al., 2012).
Reikia pažymėti, kad visų šių minėtų konvertuojamų pramonės teritorijų integrali dalis yra žaliosios
viešosios erdvės arba visa konvertuojama pramonės teritorija tampa žaliąja viešąja erdve. Tai rodo
gausi užsienio šalių patirtis: Šiaurės Reino Vestfalijos poindustriniame Rūro regione įkurtas
Šiaurinio Duisburgo kraštovaizdžio parkas (Vokietija), Hamburge HafenCity uosto sandėlių
teritorijos konversija į komercines, gyvenamąsias, visuomenines teritorijas su išvystyta viešųjų
erdvių sistema (Vokietija), Andre Citroen parkas, įkurtas buvusioje „Citroen“ automobilių
gamyklos teritorijoje (Prancūzija), „Bercy“ parko konversijos su žaliosiomis zonomis pavyzdys
(Prancūzija), Pyrmont pusiasalio uosto sandėliavimo ir fabrikų teritorijos konversija į
gyvenamuosius, komercinius, rekreacinius objektus, atviras viešąsias erdves bei parkus (Sidnėjus,
Australija), Waverton pusiasalyje buvusių kuro saugyklų teritorijos konversija į viešąjį parką
(Sidnėjus, Australija), Senojo Paryžiaus – Strasbūro geležinkelio 4,7 km ruožo konversija į pėsčiųjų
alėją (Paryžius, Prancūzija) ir kt. (Jakovlevas-Mateckis, 2008; Matulevičius et al., 2011; Urbonaitė,
2012; Ultimate landscape..., 2005; 1000 X Landscape..., 2010; Start with the park..., 2005; The birth
of a city..., 2009).
Konvertuojamose teritorijose gali atsirasti rekreaciniai želdynai, žaliosios jungtys,
renatūralizuotos gamtinės teritorijos, svarbios ekokompensaciniu požiūriu, taip pat kaimynysčių
sodai, svarbūs darnių bendruomenių kūrimui. Tokios konvertuotos žaliosios viešosios erdvės
padeda gausinti gamtinius, kultūrinius ir vizualinius-estetinius miesto aplinkos išteklius, turi didelę
rekreacinę reikšmę, gerina kaimynysčių gyvenimo kokybę ir teritorijų įvaizdį, kuria teritorijos
filotopines vertes, didina miesto aplinkos turistinį patrauklumą bei turi teigiamą poveikį ekonominei
aplinkinių teritorijų vertei ir ekonominiam vystymuisi apskritai. Tarptautinės ekonominio vystymosi
tarybos duomenimis, apleistas teritorijas konvertavus į žaliąsias erdves, gretimų teritorijų vertė
padidėja daugiau kaip du kartus (Siikamaki et al., 2008).
Nors apleistų pramonės teritorijų konversija sprendžia ekologines, socialines ir netgi
ekonomines problemas, toliau nagrinėjant pramoninių teritorijų konversijos į viešąsias žaliąsias
erdves galimybes, galima išskirti pagrindinius šią konversijos kryptį limituojančius veiksnius:
finansiniai suvaržymai (išlaidos užterštos pramoninės teritorijos valymui ir ekosistemų atkūrimui,
įkurtų parkų priežiūrai, pajamų iš rekreacinio naudojimo nebuvimas ir kt.), objekto vieta ir gretimų
teritorijų naudojimo būdai (pvz.: miestų centrinėse dalyse visada greičiau atsiras investuotojas
komerciniam objektui statyti, o ne parkui kurti, kuris neatneš akivaizdžios ir „greitos“ finansinės
naudos; kad parkas būtų gyvybingas, reikalingas gretimų teritorijų daugiafunkcis naudojimas ir
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optimalus užstatymo tankumas, ir pan.). Tačiau nepaisant šių neigiamų veiksnių visgi visuomenė
teigiamai vertina tokią konversijos kryptį, pvz.: 2000 m. atliktų Greenberg ir Lewis sociologinių
tyrimų duomenimis (Greenberg et al, 2000; Siikamaki et al, 2008) net 90 % respondentų iš Niu
Džersio savivaldybės (JAV) labiau pasisako už apleistų teritorijų konversiją į viešąsias žaliąsias
erdves negu komercines ar pramonines (naudojimo atnaujinimas, rekonversija) zonas. Visuomenės
palaikymas ir būtinybė šiandien taikyti darnaus vystymosi principus miestų plėtrai (Juškevičius,
2007) leidžia teigti, kad ši industrinių teritorijų konversijos kryptis šiandien yra labai svarbi. Ne
mažiau svarbus klausimas – naujai sukurtų miestų žaliųjų viešųjų erdvių patrauklumas ir socialinis
gyvybingumas, nes tik socialiai gyvybinga viešoji žalioji erdvė visiškai atlieka savo esminę žmonių
rekreacinių poreikių tenkinimo funkciją.
2. Reikalavimai socialiai gyvybingai viešajai erdvei.
Kaip teigia Architektūros ir urbanizuotos aplinkos komisija (nežinybinė viešoji institucija,
įkurta Jungtinės Karalystės vyriausybės 1999 metais), gerai suprojektuota viešoji erdvė turi tenkinti
vietos gyventojų poreikius ir atitikti vietos pobūdį. Išskiriamos aštuonios kokybinės tokios erdvės
charakteristikos: darnumas, charakteris ir išskirtinumas, aiškios ribos, ryšiai ir pasiekiamumas,
skaitomumas, adaptyvumas (gebėjimas prisitaikyti), įtrauktis ir biologinė įvairovė (Start with the
park..., 2005). Darnumo kriterijus suprantamas kaip apsaugos nuo potvynių užtikrinimas, vandens
surinkimo ir natūralaus valymo sistemų naudojimas, oro valymas, mikroklimato kūrimas,
bioįvairovės didinimas ir kitų urboekologinių funkcijų atlikimas. Kalbant apie erdvės išskirtinumą,
K. Worpole žaliąsias erdves vadina kolektyvinės atminties saugyklomis (Green Spaces..., 2002).
Parkai, skverai ir sodai yra svarbūs vietos identiteto komponentai, atspindintys vietos
kraštovaizdžio, gamtos ir kultūros paveldo kompleksiškumą. Tokios erdvės gali tapti vietos
simboliais, jos stiprina ir atspindi vietos bendruomenės identitetą ir kultūrą. Tai pasiekti padeda
vietinių gyventojų dalyvavimas projektavimo procese. Aiškios viešosios erdvės ribos atskiria
viešąją ir privačiąją erdvę, nurodo lankytojams erdvės naudojimo būdus. Ribas gali žymėti tvoros,
pastatų sienos, vandens telkiniai, dangos pasikeitimai, želdiniai, pastatų orientacijos pasikeitimas ir
pan. Siekiant užtikrinti pasiekiamumą erdvės turi būti integruotos į miesto gatvių paterną, o erdvių
prieigos – sutapti su gatvių sankirtos vietomis. Jos turi būti naudojamos žmonių kasdienėms
kelionėms ir skatinti ekologiškų transporto rūšių naudojimą bei užtikrinti augalų ir gyvūnų
migraciją. Skaitomumo kriterijus teigia, kad miestų viešosios erdvės turi sukelti skirtingus potyrius:
jos gali būti atviros ir slaptos, šiukščios ir lygios, garsios ir tylios, turi būti erdvės, kuriose žmonės
prisimena, patiria, konkuruoja, išsigąsta, kuria ir apskritai išgyvena pačius save (Start with the
park..., 2005). Skirtingi žmonės skirtingai interpretuoja žaliąsias erdves. Erdvės turi būti
suprojektuotos taip, kad leistų pasirinkti, ką jose būtų galima veikti ir kaip jas patirti. Jos turi leisti
žmonėms elgtis įvairiai ir tenkinti įvairius poreikius. Takai viešosiose erdvėse turi būti išdėstyti
taip, kad leistų žmonėms grožėtis įvairiais vaizdais ir taip sukeltų malonų erdvės aplinkos įvairovės
potyrį. Adaptyvumo kriterijų tenkinančios žaliosios viešosios erdvės turi gebėti prisitaikyti prie
kintančių socialinių, ekonominių, ekologinių sąlygų. Tokiose erdvėse nuolat kinta augalų struktūra
ir išvaizda. Kintančios socialinės ir ekonominės sąlygos lemia suvokimą, kad konkrečios vietos
naudojimas kaip žaliosios viešosios erdvės gali būti laikinas ir gali būti vėl pakartotas ateityje.
Įtraukties kriterijus teigia, kad viešosios erdvės turi būti pritaikytos įvairioms naudojimo
paskirtims. Įvairios žmonių grupės turi jaustis patogiai ir nei viena grupė neturėtų dominuoti.
Socialinė įtrauktis gali būti skatinama kuriant skirtingai atrodančias ir patiriamas erdves, taip
leidžiant įvairioms interesų grupėms jas naudoti nemažinant kitų malonumo. Erdvė gali suteikti
galimybę, žaisti, prisėsti pavėsinėje, jose gali būti įrengtos kavinės, dekoratyviniai vandens
telkiniai, apmąstymų vietos, riedutininkų aikštelės, dviračių takai, sporto įrengimai ir kt. Parkuose
gali būti įvairūs viešosios paskirties pastatai (bendruomenių centrai, muziejai, parodų galerijos,
bibliotekos ir pan.), kurie lemia parko lankomumą įvairiu paros metu. Bioįvairovės kriterijus
skatina esamų vertingų bioįvairovės požiūriu teritorijų apsaugą ir tvarkymą bei naujų buveinių
kūrimą. Buveinių kūrimas turi daug privalumų: užterštų teritorijų valymas (kas labai aktualu
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apleistoms pramonės teritorijoms); patrauklios su gausia augalų ir gyvūnų įvairove aplinkos
vaikams ir suaugusiems sukūrimas, ekosistemų atkūrimas ir pan. (Start with the park..., 2005).
Kaip teigia J. Kučinskienė ir D. Baravykaitė, šiuo metu pasaulyje itin vertinami potyriai, todėl
parduodami ir perkami ne produktai, o malonumas jais naudotis (Kučinskienė et al, 2012). Tai
taikytina ir viešosioms erdvėms, kurių pagrindinė funkcija yra rekreacinė, o gerai funkcionuojanti
viešoji erdvė turi būti socialiai gyvybinga, t. y. „gera“ viešąja erdve turi būti „malonu“ naudotis ir ji
turi traukti žmones. Šiuo požiūriu „geroms“ viešosioms erdvėms iš minėtų kriterijų ypač aktualūs
skaitomumo ir socialinės įtraukties kriterijai. Remiantis kitais šaltiniais ir plėtojant šių kriterijų
sampratą, verta panagrinėti C. Alexander (1977) paternų teorijos nuostatas, J. Jakobs (1992)
socialiai gyvybingo parko modelį ir T. Turner (1996, 2003) atvirų erdvių formavimo principus.
Pagrindinė C. Alexander teorijos nuostata teigia, kad žmonės per ilgą laiką sukūrė
archetipinius projektinius modelius, kurie išsprendžia pagrindines aplinkos formavimo problemas
(Alexander, 1977; Turner, 1996). Šie archetipiniai sprendimai vadinami paternais. Autorius išskiria
253 paternus, iš kurių 9 (58-66) paternai yra svarbūs viešosioms atvirosioms erdvėms. Su potyrių
aspektu yra susiję įvairių nekasdienių įvykių, vaidinimų (karnavalo, gatvės teatro, vaidinimų)
erdvės paternas (vaidinimo, savęs parodymo, emocijų išlaisvinimo potyris), ramių ir tylių
trumpalaikio pasisėdėjimo-poilsio vietų paternas (ramybės ir atsipalaidavimo potyris); žalių erdvių
ir vandens telkinių pasiekiamumo užtikrinimo ir dirbtinių vandens telkinių įrengimo paternas
(vienybės su gamta potyris); erdvės dydžio paternas: erdvės plotis turi būti ne didesnis kaip 14–21
metrų, nes per didelėse erdvėse žmonės jaučiasi nejaukiai (jaukumo potyris); aukštesnių stebėjimo
vietų paternas (saugumo, aplinkos tyrinėjimo/pažinimo potyris); sakralių vietų paternas (sakralumo
potyris).
J. Jacobs (1992) teigimu, žmonės nesinaudoja viešąja erdve tik dėl to, kad ji yra konkrečioje
vietoje ir dažnai ne parkas daro įtaką kaimynystei, o kaimynystė joje esančiam parkui: aplinkinių
teritorijų naudojimo būdų įvairovė lemia parko lankytojų ir jų veiklos įvairovę, užstatymo tankumas
lemia parko naudojimo intenstyvumą ir pan. Autorė išskiria keturias parko erdvių savybes, svarbias
jo gyvybingumui: sudėtingumas, centriškumas, apšvietimas ir apribojimas (parko erdvės
suformavimas). Parko sudėtingumo savybė realizuojama tuomet, kai parko lankytojas gali
patenkinti įvairius savo poreikius parke ir tokiu būdu patirti įvairius potyrius: pailsėti nuo miesto
šurmulio, pažaisti arba stebėti žaidimą, kartais skaityti ar dirbti, paskirti pasimatymą, pajausti
vienovę su gamta, stebėti kitus žmones ir kt. Parko išskirtinumas veiklos galimybių požiūriu tarp
kitų parkų taip pat lemia parko lankomumą: plaukiojimas, žvejyba, atrakcionai, aitvarų leidimas ir
pan. Gerai suprojektuoti parkai visuomet turi centrines vietas: svarbiausių takų sankryža, centrinė
erdvė, renginių vieta ir pan. Parke, kad jis būtų lankomas, turi būti pakankamai saulėtų vietų. Labai
svarbu, kokie pastatai formuoja parko erdves, kokia tų pastatų architektūros kokybė.
C. Alexander ir J. Jacobs nuostatas patvirtina ir papildo G. Stauskio ir F. Eckardt (2011)
atlikti Vilniaus ir Weimaro (Vokietija) žmonių elgesio ir veiklos viešosiose erdvėse tyrimai.
Autoriai pateikia viešosios erdvės formavimo modelį, kuris skatina žmonių tarpusavio ryšius ir
socialinę integraciją bei erdvių naudojimą. Modelio esmė – keturių pagrindinių zonų viešojoje
erdvėje išskyrimas: „užkulisių“, „scenos“, „žiūrovų“ ir „praeivių“. Viešųjų erdvių naudotojų
amžiaus, išsilavinimo, profesinių interesų bei pomėgių įvairovė lemia jų pasirodymo kitiems
potyrio poreikį. Siekiant jį patenkinti viešojoje erdvėje kuriamos pirmosios trys zonos. „Užkulisių“
zona (pvz.: dviračių stovai), turi būti numatyta greta „scenos“, kuri turi būti lokalizuota erdvės
centrinėje, gerai matomoje, apšviestoje vietoje, jos neturi kirsti praeivių srautas. Šalia „scenos“ gali
būti meniniai akcentai. Didesnėse ir intensyviau naudojamose erdvėse gali būti numatytos ir kelios
„scenos“. „Pasirodymo“ veiklos gali būti labai įvairios: pradedant ramiu pasisėdėjimu, pokalbiu ir
baigiant fiziniais pratimais, važiavimu dviračiu, šokiu ir pan. „Stebėtojų“ zonai labai svarbus geras
vizualinis ryšys su „scena“, optimalus dydis (stebėtojai joje turi jaustis jaukiai ir saugiai) bei
mikroklimatinės sąlygos (apsaugota nuo vėjų, tiesioginės saulės, lietaus ir pan.), geras lauko baldų
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išdėstymas. „Praeivių“ zona turi būti atskirta nuo „scenos“ ir „stebėtojų“ zonų, tačiau turėti su jomis
vizualinį ryšį ir užtikrinti tranzitinio ryšio funkcionalumą.
T. Turner teigia (1996, 2003), kad pagrindinė šiuolaikinių parkų problema yra ta, kad jie siūlo
labai mažą vaizdų ir dar mažesnę veiklos įvairovę. Autorius, remdamasis P. Grahn (1990), siūlo
klasifikuoti parkus pagal parko ir veiklos pobūdį: laukinis parkas (iškylos pėsčiomis,
stovyklavimas, ekskursijos: vienybės su gamta potyris), parkas turtingas įvairių augalų ir gyvūnų
rūšių (augalų ir gyvūnų stebėjimas: pažinimo potyris), miško parkas (fizinė kultūra, bėgimas: fizinio
aktyvumo, jėgų atkūrimo potyris), žaidimų parkas (žaidimų įrenginiai, statyba / konstravimas,
augalų auginimas, gyvūnų priežiūra: globojimo / rūpinimosi, atsipalaidavimo žaidžiant potyriai),
sporto parkas (sporto statiniai ir įrenginiai: fizinio aktyvumo ir stebėjimo potyriai), taikus parkas
(sodo studijos, žaidimai: pažinimo ir atsipalaidavimo žaidžiant potyriai), švenčių parkas
(bendravimas: vienybės su kitais potyris), aikštės tipo parkas (sodo dizaino, pastatų architektūros
studijos: miesto aplinkos pažinimo potyris). Taip pat autorius viešąsias žaliąsias erdves siūlo žymėti
skirtinga spalva atsižvelgiant į suteikiamus potyrius ir erdvės charakterį: raudona spalva žymėti
jaudinančias erdves (atrakcionai, žaidimų aikštelės ir pan.), mėlyna – erdves, sukeliančias ramybės
potyrį (tai vietos su dirbtiniais ir natūraliais vandens elementais), geltona – erdves, žadinančias
smalsumą ir leidžiančias pažinti aplinką (pvz., „laukinės gamtos“ teritorijos), oranžine – erdves,
kuriose judama, juokiamasi ir linksminamasi (tai pėsčiųjų gatvės, turgūs, sporto aikštynai ir pan.),
violetine – paslaptingas erdves (tai siauri miško takai, įdubos, tarpekliai ir pan.), ruda – teikiančias
pasitenkinimą erdves (miestų istoriniai centrai, kur dominuoja plytos ir akmuo), pilka – rimties ir
susikaupimo erdves (kapinės, memorialinės vietos), balta – dvasiniu požiūriu svarbias erdves
(reprezentacinės erdvės prieš svarbius visuomeninius pastatus), žalia – atpalaiduojančias erdves
(želdiniais apsuptos parkų poilsio erdvės ir pan.).
Apibendrinant įvairių autorių nuomonę ir įvertinant galimybes konvertuoti pramonės
teritorijas į viešąsias žaliąsias erdves (kai visa pramoninė teritorija tampa parku arba kuriamas
gyvenamasis, komercinis, visuomeninis kompleksas su
viešosiomis erdvėmis), galima išskirti pagrindinius
reikalavimus socialiai gyvybingai konvertuotai viešajai
žaliajai erdvei: multifunkcinių teritorijų gretimybė ir
geras
pasiekiamumas,
gyventojų
dalyvavimas
projektavimo procese, veiklų ir potyrių įvairovė
(ramybės ir atsipalaidavimo, vienybės su gamta ar kitais
žmonėmis, pramoninės ir naujai kuriamos aplinkos ir jų
santykio evoliucijos pažinimo, vaidinimo, savęs
parodymo, emocijų išlaisvinimo, fizinių jėgų atgavimo,
susikaupimo, paslaptingumo ir kt. potyriai), erdvės
išskirtinumas
kitų
viešųjų
erdvių
kontekste
morfologiniu arba funkciniu požiūriu, centrinės
„scenos“ erdvės (-ių) sukūrimas, stebėtojų ir tranzitinių
srautų zonų lokalizacija bei suformavimas, erdvių
kitoms įvairioms veikloms ir potyriams sukūrimas.
3. High line parkas kaip socialiai gyvybingos
konvertuotos viešosios žaliosios erdvės pavyzdys.
High Line parko istorinė raida. High Line
1 pav. 1936 metų nuotraukoje matyti, kaip
parkas – tai vienos mylios ilgio (apie 1,6 km) linijinis
traukinys važiuoja po Bell gamyklos pastatu
(High Line..., 2012)
parkas Niujorko miesto vakarinėje dalyje. Parkas
Fig. 1. Train passing underneath the Bell
atsirado siekiant išsaugoti istorinę geležinkelio liniją,
Laboratories Building, seen from Washington
kuri šimtmetį buvo naudojama prekėms ir kroviniams
Street in 1936 (High Line..., 2012)
pervežti (High Line..., 2012). Šiuo metu parko įrengimo
darbai nėra pabaigti – visuomenė gali naudoti dvi parko
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dalis iš trijų (High Line..., 2012; High Line, the Official...).
Krovininio geležinkelio linija vakarinėje Manheteno
dalyje buvo nutiesta dar 1847 metais, kai sparčiai vystantis
pramonei atsirado poreikis greitai pergabenti krovinius.
Tačiau jos reikšmė ypač išaugo XX a. pradžioje. 1929 metais,
atsižvelgus į didelį autotransporto avarijų skaičių, buvo
nutarta šią geležinkelio liniją pakelti apie 30 pėdų (apie 9,14
m) virš važiuojamosios kelio dalies. Visas projektas apėmė 21
km ilgio atkarpą nuo 34-osios gatvės iki St. John‘s Park
geležinkelio terminalo ir kainavo 150 mln. dolerių (apie 2 mlr.
dolerių skaičiuojant 2009 m.) (High Line..., 2012; High Line,
the Official...).
Pagrindinė naujosios geležinkelio linijos ypatybė buvo
ta, kad ji ėjo ne lygiagrečiai virš 10-osios aveniu, bet kirto
pastatais užstatytus miesto kvartalus. Traukiniai galėjo
tiesiogiai įvažiuoti į pastatų vidų, taip sujungiant prekių
gamybos bei sandėliavimo vietas. Tokie produktai kaip mėsa,
pienas bei kitos prekės buvo pervežamos nekliudant
automobilių eismui (1 pav.) (High Line..., 2012; High Line,
the Official...).
Nuo 1950 m. geležinkelio linijos svarba ėmė mažėti,
mat vis daugiau prekių buvo pervežama sunkvežimiais.
1960 m. pietinė dalis buvo nugriauta, o nuo 1980 m. ir likusi
dalis tapo nenaudojama. XX a. pabaigoje verslininkai išpirko
žemės sklypus po išlikusia geležinkelio linijos dalimi ir ėmė
siekti ją nugriauti. Tai sukėlė konfliktą su vietine miesto
bendruomene, kuri pasisakė už geležinkelio išsaugojimą.
1999 m. bendruomenė susibūrė į organizaciją, pavadintą
„Friends of High Line“, siekiančią pritaikyti nenaudojamą
geležinkelį rekreacinėms miesto reikmėms bei šioje vietoje
įkurti naują parką (High Line..., 2012; High Line, the
Official...). Ši idėja kilo iš analogiško varianto Paryžiuje –
2 pav. Parko schema, kurioje
Promenade
Plantée, kur 4,7 km pakelto geležinkelio atšaka
pavaizduoti parko įrengimo etapai (High
buvo paversta parku (Promenade plantée..., 2012).
Line..., 2012)
Fig. 2. The map shows three phases of
Organizacijos skleidžiamos idėjos ėmė plisti visuomenėje, o
park redevelopment (High Line..., 2012)
2003 m. buvo surengtas idėjų konkursas, kuriuo siekta atrinkti
įdomiausius parko tvarkymo pasiūlymus. Iš 720 paraiškų buvo
atrinkti 4 geriausi darbai, dar 150 įdomiausių pasiūlymų buvo eksponuojami centrinėje Niujorko
geležinkelio stotyje (High Line..., 2012; High Line, the Official...).
2004 m. buvo paskelbtas parko tvarkymo konkursas, kuriame dalyvavo 52 įvairių sričių
specialistų komandos. Buvo atrinkti keturi geriausi pasiūlymai, tarp kurių buvo tokie žymūs vardai
kaip Zaha Hadid, Steven Hall bei Diller Scofidio + Renfro. Pastaroji komanda kartu su
kraštovaizdžio architektais James Corner Field Operations užėmė pirmąją vietą (High Line..., 2012;
High Line, the Official...). Tais pačiais metais Niujorko miestas skyrė 50 mln. dolerių miesto
biudžeto lėšų parko įrengimo darbams pradėti (High Line..., 2012).
Parką nuspręsta įrengti etapais (2 pav.). Pirma parko dalis buvo pristatyta visuomenei 2009 metų
liepos 8 dieną. Ji driekėsi nuo Gansevoort gatvės iki 20-osios gatvės. Antroji – 2011 metų liepos 7
dieną. Abiejų dalių įrengimui iš viso išleista 154 mln. dolerių. Iš jų 44 mln. sudarė „Friends of High
Line“ organizacijos surinktos lėšos. Trečiosios dalies įrengimo darbams dar tik ruošiamasi.
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3 pav. High Line parko erdvės: a) parko promenada – pagrindinė pasivaikščiojimo zona, b) amfiteatras, įrengtas
virš 10 aveniu, c) apžvalgos aikštelė virš 26-osios gatvės, d) jauki pasisėdėjimo vieta su vaizdu į Niudžersį
(Artūro Narvydo nuotraukos)
Fig. 3. High Line park spaces: a) park promenade - central walking track, b) amphitheatre over 10 avenue, c)
overview point over 26th Street, d) intimate sitting area with view over New Jersey
(photos by Artūras Narvydas)

Pažymėtina, kad prie projekto paramos prisidėjo daug vietinio elito atstovų bei būrys visuomenės
veikėjų (Renovated High..., 2009).
High Line sėkmingos konversijos ir funkcionavimo priežastys. Pasirinktas parko dizainas, kurį
sukūrė architektai Diller Scofidio + Renfro, rėmėsi natūraliai apželdinto geležinkelio ruožo idėja, t.
y. buvo siekiama sukurti kiek įmanoma natūralesnę aplinką, geležinkelio ruožus apželdinant tais
augalais, kurie čia augo iki parko įrengimo. Toks sprendimas lėmė buvusios bioįvairovės atkūrimą
ir išlaikymą, mat kiekvienoje vietoje, atsižvelgiant į mikroklimatines sąlygas, buvo sodinami jai
tinkami augalai. Iš 210 augalų rūšių išsiskiria grumstinės pievų žolės, taip pat žydintys bei sumedėję
a)
b)
augalai, tarp kurių paminėtini žagreniai, pūkeniai,
varpotieji lijatriai (High Line..., 2012).
)
)
Kuriant parko koncepciją norėta sukurti socialiai gyvybingą viešąją erdvę, kurioje visuomet
būtų lankytojų. Pagrindinis tikslas buvo sujungti ramios bei aktyvios rekreacijos galimybes, taip pat
užtikrinti, kad parke galėtų atsirasti naujos veiklos rūšys – instaliacijos, parodos, skulptūrų
demonstravimas. Išskirtinumo koncepcijai taip pat suteikia išmanus skirtingų medžiagų
panaudojimas: šaligatvio trinkelės, medžio suoliukai, geležinkelio bėgių liekanos bei vešliai
žaliuojantys augalai yra apjungiami į vieną bendrą visumą (High Line..., 2012; High Line, the
Official...).Pagrindinis parko akcentas per visą jo ilgį nusidriekianti promenada (3 pav.), skirta tiek
aktyviam poilsiui, tiek ramiam pasivaikščiojimui. Promenada yra sudaryta iš vientisos betono
trinkelių dangos, kuri vienose vietose platėja, kitose siaurėja ir organiškai susijungia su parko
augalija. Kai kuriose promenados dalyse matyti geležinkelio bėgių liekanos – tai priminimas apie
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buvusią parko paskirtį. Aiškios jos ribos suteikia saugumo jausmą (High Line..., 2012). Taip pat
svarbūs promenados komponentai yra įspūdingos panoramos – savotiškos šio parko „scenos“.
Vietomis matomi ne tik parko elementai ar aplinkiniai pastatai, bet atsiveriantys Hudsono upės bei
Naujojo Džersio vaizdai, taip pat Niujorko dangoraižių siluetai, tarp kurių išsiskiria Empire bei
Chrysler dangoraižių smailės.
Norint sudaryti sąlygas grožėtis atsiveriančiais vaizdais, išilgai promenados yra suprojektuota
eilė ramiam poilsiui skirtų vietų („stebėtojų“ zonų) – suoliukų, gultų, apžvalgos aikštelių. Šiam
tikslui taip pat yra įrengti amfiteatrai, kavinės, intymios pasisėdėjimo vietos su atsiveriančiais
vaizdais. Paminėtinas amfiteatras įrengtas virš 10 aveniu, kur suformuota jauki erdvė leidžia
pasigrožėti atsiveriančiais miesto vaizdais (3 pav.). Taip pat išsiskiria 26-osios gatvės apžvalgos
aikštelė, kur sukuriama aliuzija į reklamines iškabas, kažkada stovėjusias šioje vietoje.
Svarbią įtaką parko gyvybingumui taip pat turi aplinkiniai kvartalai. Kažkada buvę tokie
industriniai Niujorko kvartalai, kaip Meatpaking bei West Chealsea, dabar yra populiarios vietos
tarp menininkų, dizainerių bei privačių galerijų savininkų. Buvę gamyklų pastatai buvo pritaikyti
naujai funkcijai, čia įsikūrė galerijos, restoranai, boutique stiliaus parduotuvėlės. Šiuo metu dalis šių
rajonų yra paskelbti saugomais, taip pat rengiami likusių teritorijos dalių konversijos planai (High
Line..., 2012; High Line, the Official...).
High Line parko sėkmė lėmė kitų JAV miestų siekį konvertuoti juose esančius analogiškus
nenaudojamus geležinkelio ruožus. Tokie miestai kaip Filadelfija, Čikaga ar St. Luisas išreiškė norą
pasekti Niujorko pavyzdžiu. Filadelfijoje įsikūrusi nevyriausybinė organizacija apskaičiavo, kad
konvertuoti šiame mieste esantį nenaudojamą pakelto geležinkelio ruožą kainuotų 14 mln. dolerių
pigiau nei jį nugriauti. Tačiau, kaip teigia vienas iš High Line kūrėjų James Corner, šio parko sėkmė
nereiškia, kad ir kituose miestuose panaši idėja pasiteisins, pasak jo: „...svarbiausia parką sujungti
su viso miesto karkasu“ (Cities..., 2011).
Apibendrinant galima teigti, kad parko atsiradimas be paminėtų teigiamų socialinių ir
ekologinių aspektų taip pat įtakojo visos pietvakarinės Niujorko miesto dalies ekonominę
regeneraciją. Pats parkas tapo svarbiu traukos objektu tiek miesto gyventojams, tiek jo svečiams.
Išaugusi nekilnojamojo turto paklausa sąlygojo 30-ties naujų objektų atsiradimą, tarp kurių
paminėtini: IAC biurų pastatas (arch. Frank Gehry), 337 kambarių Standard viešbutis bei naujai
projektuojamas Whitney šiuolaikinio meno muziejaus filialas. Visgi reikia pastebėti, kad parko
įkūrimas turėjo įtakos nekilnojamojo turto kainų augimui, dėl kurio kai kurie gyventojai buvo
priversti išsikelti (gentrifikacijos proceso skatinimas). Tačiau pats Niujorko meras M. Bloomberg šį
reiškinį vadina „vakarinio Manheteno renesansu“ (Renovated High..., 2009), o dauguma gyventojų
ir parko lankytojų High Line parką vertina teigiamai.
Išvados
High Line parkas tapo išskirtina erdve išskirtinio miesto kontekste: didelis gyventojų tankis,
išskirtinės panoramos, įdomus parko dizainas bei pati parko idėja leido sukurti vietą, kuri pritraukia
milijonus lankytojų kasmet. Parkas yra sėkmingos konversijos pavyzdys dėl keleto priežasčių:
1.
Gero pasiekiamumo bei gerai išvystytų ryšių su aplinkinėmis teritorijomis: parkas yra
apsuptas tankiai gyvenamų mišrios paskirties rajonų, čia įsikūrusi klestinti menininkų
bendruomenė, meno galerijos, muziejai bei dirbtuvėlės.
2.
Parko lankomumą lemia potyrių bei veiklų įvairovė bei parko išskirtinumas funkciniu
požiūriu. Čia galimas tiek aktyvus sportas, tiek pasyvus pasivaikščiojimas ar pasisėdėjimas ir
pasimėgavimas miesto vaizdais, sukurtos erdvės naujoms veiklos rūšims (instaliacijoms,
parodoms ir kt.). Tokiu būdu lankytojams suteikiami ramybės ir atsipalaidavimo, vienybės su
kitais žmonėmis, pažinimo, vaidinimo, savęs parodymo, fizinių jėgų atgavimo, susikaupimo ir
kt. potyriai.
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3.

4.

5.

6.

Skirtingas parko erdvių dizainas bei medžiagos (medis, akmuo, vanduo) ir augalija leidžia
skirtingai jas interpretuoti. Kiekviena erdvė įgauna savo aurą, kuri dar yra sustiprinama
respektuojant vietos istorinę atmintį (pramoninės ir naujai kuriamos aplinkos ir jų santykio
evoliucijos pažinimo potyris). Kintančios bei pastovios meninės instaliacijos ant gretimų
namų sienų sukuria muziejaus po atviru dangumi efektą. Visa tai ir parko lokalizacija (viso
parko erdvė yra pakilusi apie 9,14 m virš žemės paviršiaus lygio) lemia parko morfologinį
išskirtinumą.
Parkas taip pat yra pritaikytas įvairaus amžiaus bei socialinių grupių žmonėms – keturi iš
devynių įėjimų yra pritaikyti neįgaliesiems. Lankytojų saugumą užtikrina ne tik parko
patruliai, stebėjimo kameros bei didelis lankytojų kiekis, bet ir gyvenamųjų pastatų
gretimybė. Gretimų pastatų langai atsukti į parką sukuria saugumo jausmą (saugumo potyris).
Atsakingai parinkta parko augalija prisideda prie bioįvairovės išsaugojimo ir didinimo. Parką
pamėgo įvairūs vabzdžiai ir paukščiai. Pats parkas apsodintas įvairiais augalais, todėl jo
vaizdas kinta atsižvelgiant į metų laiką. Tai dar labiau praturtina parko vaizdų įvairovę ir
leidžia intensyviai urbanizuoto didmiesčio gyventojams pažinti gamtą, pajausti vienovę su ja.
Projekto išskirtinumą taip pat lėmė visos apylinkės gyventojų bendruomenės įsitraukimas į
vystomą projektą. 1999 m. bendruomenė susibūrė į organizaciją, pavadintą „Friends of High
Line“, siekiančią pritaikyti nenaudojamą geležinkelį rekreacinėms miesto reikmėms bei šioje
vietoje įkurti naują parką.
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Conversion of Industrial Heritage Sites into Viable Public Green Spaces:
Example of High Line Park
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Summary
This article aims to review industrial heritage sites conversion possibilities into public green spaces, to formulate
requirements for socially vibrant public spaces and to establish reasons of optimal functioning of High Line Park in
New York City as socially viable converted public green space. The results of the analysis may be useful in planning
the development of Lithuanian cities and towns, providing conversion trends for convertible industrial areas and
foreseeing opportunities to create public green spaces in the converted areas.
Industrial sites are converted into residential areas, commercial areas, public complexes, parks, and if they are
protected cultural heritage – into museums, educational institutions, hotels, residential areas, parks and so on. It should
be noted that green public spaces are an integral part of all the aforementioned convertible industrial sites or the entire
converted industrial area becomes a public green space. By turning previously industrial areas into green spaces these
brownfields can become a part of the city green infrastructure: recreational areas, greenways, natural areas, community
gardens and parks, creating more sustainable communities. They can be turned into places that protect natural, cultural
and scenic resources, provide recreational benefits, enhance the natural beauty and quality of life in neighborhoods and
communities and stimulate economic development opportunities.
However, it should be noted that not all of the converted spaces uniformly receive public recognition and are
abundantly visited. To summarize the opinion of the different authors and evaluating options to convert industrial sites
to public green spaces (when the entire industrial area becomes a park or residential, commercial, public complex with
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public spaces is developed), one can identify the basic requirements for socially viable converted public green space:
adjacency of multifunctional areas and good accessibility, participation of population in the design process, variety of
activities and experiences (experiences of serenity and relaxation, unity with nature and other people, cognition, acting,
self-promotion, emotional release, physical strength recovery, contemplation, mystery, and etc.), uniqueness of public
space in the context of other spaces from morphological or functional point of view, creation of the central "stage"
space (or spaces), localization and arrangement of zones for observers and transit flows, creation of spaces for various
other activities and experiences.
High Line Park is an example of a successful conversion because of several reasons: good accessibility and
densely populated mixed-use adjacent areas; variety of proposed activities and experiences by the park; uniqueness of
the park from functional and morphological point of view, and the participation of the local community in the design
process of the park. There is possible both active sport and passive stroll or sit and enjoyment of the city views. Spaces
for the new activities are created (installations, exhibitions and so on). The different design of park spaces, materials
(wood, stone, water) and vegetation allow different interpretations of the spaces. Each space has its own aura, which is
reinforced paying respect to the site historic memory. The park is also adjusted to people of all ages and social groups.
The safety of visitors is not only ensured by the park patrols, surveillance cameras and a large amount of visitors, but by
the adjacency of residential buildings as well. Windows of the adjacent buildings facing the park create a sense of
safety. Carefully selected park vegetation contributes to biodiversity conservation and enhancement. This further
enriches the diversity of the park views and lets the residents of the intensively urbanized city to know the nature and
feel the unity with it.
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