Környezetrendezés
§

Zöldfelület vizsgálat

A tervezési területen az épületekkel megegyezõ korú (35-40 év) fákat találunk. A
meglévõ fás állomány zárt lombkoronát képez a tér északi sarkában, dél felé
haladva ritkul az állomány. A zárt lombkoronájú területeken kevés fény jut a
talajfelszínre, ezért a gyep csak foltokban található meg, minõsége elmarad a
kívánatostól.
Az értékesebb fafajok közül a platánfát (Platanus acerifolia), a nyugati ostorfát
(Celtis occidentalis) és a japán akácot (Sophora japonica) emelhetjük ki. De
megtaláljuk állományalkotóként a juhart (Acer sp.), a nyírt (Betula pendula) és a kõris
fajtákat (Fraxinus sp.) is.
A cserjeszint szinte hiányzik, ez alól csak a buszmegálló környezetében létesített,
elhanyagolt állapotú kiemelt növénykazettákba ültetett cserjefoltok jelentenek kivételt.
A tervezési koncepció kialakításakor kiemelt figyelmet fordítottunk a m eglévõ
fás állomány lehetõség szerinti megtartására.

§

Környezetrendezési koncepció

Újpalota új fõterének környezetrendezési koncepciójának megalkotásakor a
térhálózat áttekinthetõségét, a letisztult, arányos térképzést, magas minõségû
környezet kialakítását és a helyi identitás fokozását tartottuk szem elõtt úgy, hogy a
meglévõ fás állományt és zöldfelületeket a beruházás a lehetõ legkisebb
mértékben érintse. A tervezés során a fenntartható fejlesztés elvét követtük:
környezetbarát anyagok és berendezési tárgyak használata, gépjármûforgalom
minimalizálása, emberléptékû terek, térstruktúrák alkalmazása, stb.
A közvetlen tervezési terület funkcionálisan szintén 4 részre osztható, amelyek
egymáshoz és a környezetükhöz kapcsolódva képeznek közvetlen egységet.
A legbelsõ tér (a közösségi ház belsõ tereit elhagyva) az épület ölelésében
megjelenõ térség, amely szerves része az épületnek. Horizontálisan északi irányban
tárul fel, keleti oldalról díszmedence és fasor zárja. Ez a multifunkcionális terület a
ház elõtere, újabb „szobája”, amely a kültéri programok (színház, koncert, jégpálya,
stb.) befogadására alkalmas és földszinti belsõ terekkel alkot egységet.

sétányok, lég- és vízáteresztõ
zúzottkõ burkolattal

A belsõ burkolt felület folytatása a rá merõlegesen elhelyezkedõ, DNy - ÉK-i
tengellyel rendelkezõ fõtér. A két rész nem választható el egymástól, de
funkciójában külön egységet képeznek. A tengely két részre oszlik: a belsõ egység
meghosszabbítása a vertikális elemek nélküli fõtér, a Zsókavár utca felé esõ oldal
pedig a pihenést, a kikapcsolódást és a társas együttlétet szolgáló térség, amely
már egybeesik a harmadik funkcionális egységgel (gyalogos közlekedési kapu
térségek). A belsõ rész szigorúbb architektúrája a külsõ területek felé oldódik.

buszmegálló
pihenõ erdõ a meglévõ fás
állomány megtartásával

A harmadik zónába azok a gyalogos felületek tartoznak, amelyek az ide
érkezõket fogadják (kapu térség). Ilyeneket találunk a Nyírpalota utcai
autóbuszmegálló és a Zsókavár utcai tömegközlekedési csomópont környezetében
(kapcsolódva a fent említett tértengelyhez). Ezeket a területeket úgy alakítottuk ki,
hogy az ideérkezõket becsalogassa, behívja a térre. Ezt egységes megjelenéssel
(burkolatok és utcabútorok) és könnyen áttekinthetõ térstruktúrával értük el.

gyalogos közlekedési kapu
térség, facsoportokkal, pihenõ
felületekkel, kis elemes térkõ
burkolattal
Tenke Tibor emlékmû

A negyedik funkcionális rész az északon elhelyezkedõ pihenõ erdõ. A tervezett,
nagy kiterjedésû (~0,5 ha) zöldfelületet egy egységként kezeltük, burkolatokkal,
tengelyekkel nem szabdaltuk fel. Egységes, tömör lombkoronájú erdõ védi a
fõteret a megnövekedett forgalmú utak káros hatásaitól (zaj, por, szennyezett
levegõ).
A környezetrendezési koncepció a környezõ zöldfelületekre, épületek közti
területekre is kiterjedt. A Nyírpalota utcai zöldsávot kutyafuttatóként kívánjuk
megõrizni. Tervünk kapcsolódik a Zsókavár utcai szolgáltató központ környezetébe
tervezett gyalogos zónához is. A közösségi ház déli területére tervezett felszíni
parkolót - a szabványokon túli mértékben - fásítottuk. A fõtér keleti térfalát érintõ
tízemeletes épület elõtt szintén parkosítottunk.

FÕTÉR BERENDEZÉSI SÉMÁK

díszburkolattal jelölt gyalogos
tengely

közterületi világítótestek
§

buszmegálló
rendezvénytér téli idõszakban
az adventi vásár helyszíne
gyalogos közlekedési kapu
térség
karácsonyfa a tér
középpontjában

adventi vásár
pavilonok

pavilonok

asztalok
karácsonyfa

padok, asztalok

jégpálya

új telepítésû parkosított
zöldfelület az épületek közötti
meglévõ zöld tengely
folytatásában

mobil wc

Újpalota alapköve emlékmû

egyedi ülõbútorok

téli programok

bor-, sör-, és pálinka fesztivál

újpalotai napok

"belsõ tér" - a közösségi ház
elõtere, téli idõszakban
jégpályának ad helyet

Anyaghasználat, berendezési tárgyak

A burkolatok kiválasztásánál a magas minõségû, esztétikus és a környezeti
elemeknek ellenálló burkolatokat részesítettük elõnyben.
A közösségi ház elõtt és a fõtéren nagy kopásállóságú bazaltbetont
(pályaszerkezeti beton) alkalmaztunk, amely az esetleges tehergépjármû terhelést is
elbírja. A burkolat karbantartást nem igényel, a felület szabvány szerinti dilatációja
adja a felület tervezett architektúráját.
A kapu térségek és egyéb gyalogos közlekedési felületek nagy szilárdságú
kiselemes térkõvel épülnek. A pihenõ erdõ sétányát lég-, és csapadékvíz áteresztõ
burkolattal (zúzottkõ) terveztük.
mobil wc A helyi identitás fokozására egyedi ülõbútorokat terveztünk, amelyek formája a
kordon lakótelep fõútvonalainak alaprajzát idézi. A sétányok mentén hagyományos
támlás és támla nélküli padokra ülhetnek le a megpihenni vágyók.
A belsõ terek világítását raszterben elhelyezett, földbe süllyesztett LED-es
színpad lámpatestek adják. A világító pontokat a felületre való lépéssel lehet kibekapcsolni. Így az ott tartózkodók maguk tudják meghatározni a környezet esti
megjelenését.
A vertikálisan tagolják a teret azok az egyedi formavilágú lámpatestek, amelyek a
tervezési terület fontosabb pontjaira kerültek. Elhelyezkedésük szerint lehetnek
csoportosan állók és egyenként kihelyezettek is.
Eredeti helyén õriztük meg a lakótelep alapkövét magába foglaló - kiemelt
növénykazettában álló - emlékmûvet. A Zsókavár utcával párhuzamos belsõ
gyalogos tengely végébe, zöldfelületbe helyeztük el a Tenke Tibor szobrot.
A belsõ tér sétány felõli oldalára díszmedencét terveztünk el, amelynek
vízmagassága 3-5 cm, így a téli hónapokban, leeresztett állapotban is járható a
felülete. A Zsókavár utcai gyalogátkelõ által kijelölt tengely déli oldalát vízpont sor
szegélyezi. Téli hónapokban, üzemen kívül ez a felületet is igénybe vehetik a
gyalogosok.

Építészet
Az építészeti alakítás egyszerû, kompakt és racionális. Belsõ és külsõ
térhasználatában a közösség igényének megfelelõ variálhatóság és sokrétûség volt
a cél. Az épületben folyó nyitott események kívülrõl is átláthatók, megtekinthetõk, de
zárt rendezvény esetén a mozgatható falakkal akár lehatárolhatók is. Elképzelésünk
szerint a környezethez is illeszkedõ energiatudatos külsõ kompakt tömeg belülrõl
ennek ellentettje, változatos és mozgalmas lenne. Homlokzat és térburkolat
architektúrája a környezõ panelházak lakásainak használata közben állandóan
változó világításképként köszön vissza.
Az elõregyártás, a panelos építés most is ugyanaz, mint az lakótelep építése idején,
csak más anyagból építünk: a tartószerkezet kereszt- és hosszirányban
rétegragasztott nagyméretû fatáblákból, míg a homlokzatburkolat síkban finoman
gyûrt, perforált fehér könnyû fémlemezbõl épül.

közösségi ház - zöldtetõ

felszíni parkoló (63 férõhely)
fásítással
(opció: fél szinttel süllyesztett, fél
szinttel kiemelt átszellõztetett 2
szintes parkoló épület zöld fallal)

elárusító
asztalok

paravánok
lakóépület elõtti zöld sáv
szélesítése

ülõhelyek
színpad
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fotókiállítás

bolhapiac

szabadtéri komolyzenei koncert
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