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Viltė Janušauskaitė 

 

VIEŠOJO PAVILJONO SU ATOMOBILIŲ SAUGYKLA (STOTIES TURGAUS) KAUNE  

ARCHITEKTŪRINIO URBANISTINIO KONKURSO 

DARBŲ  

 

RECENZIJA 

 

 

Stoties turgus Kaune veikia nuo 1963 m. Šiuo metu teritorija identifikuojama kaip 

reikalaujanti atnaujinimo, dalinai nesaugi ir nehigieniška. Atnaujinimas ir „perkrovimas“ tampa dar 

svarbesniu, įvertinus turgaus vietą – priešais geležinkelio stotį, netoli autobusų stoties, t. y. matomą ir 

miesto svečiams, ir keliaujantiems miestiečiams. Stoties turgaus M. K. Čiurlionio g. 25, Kaune, 

projektavimo architektūrinio urbanistinio konkurso sąlygų priede Nr. 8 pateikta išsami medžiaga apie 

teritorijos raidą, kurioje matoma, kad užstatymas čia susiformavo iš esmės XX a. I p., dalis gretimų 

pastatų išliko iki šiol, dalis – pastatyta sovietmečiu, nugriautų vietose. Teritoriją kirtęs Girstupio 

upelis sovietmečiu kanalizuotas, sunaikinta istorinė sklypų struktūra.  

Stoties turgaus M. K. Čiurlionio g. 25, Kaune, projektavimo architektūriniam urbanistiniam 

konkursui buvo pateikti 5 darbai, trys iš jų iki vertinimo diskvalifikuoti. Likę 2 konkursiniai darbai 

(devizai Raudonų plytų kelias ir Stoties turgus) vertinti pagal konkurso sąlygose nurodytus kriterijus : 

K1 Miestovaizdis, K2 Architektūrinės idėjos originalumas ir vientisumas, K3 Statinio / statinių /erdvių 

struktūros funkcionalumas, K4 Tvarumas. K5 kriterijus (pasiūlymo kaina) šioje recenzijoje 

nevertintas.  

 

K1  Miestovaizdis 

 

Vertinama projekto sąveika su vietos urbanistinėmis, architektūrinėmis bei kraštovaizdžio 

vertėmis. Siekiama atrinkti Projektą, kuriame pateikta tinkamiausia urbanistinė struktūra kvartale, 

užstatymo principas, derantis istorinėje miesto dalyje, kuris užtikrintų šio kvartalo ryšius su 

aplinkinėmis teritorijomis, kuris geriausiai papildo stoties rajono struktūrą bei kurio sprendiniai 

neigiamai nepaveiktų Kauno miesto istorinės dalies – Naujamiesčio (kodas 22149) vertingųjų 

savybių.  

Projektuojamas objektas yra Kauno 194 kvartale, priklausančiame Nacionalinio lygmens 

Valstybės saugomai vietovei - Kauno miesto istorinei daliai, vadinamai Naujamiesčiu, Unikalus 

objekto kodas Kultūros vertybių registre 22149. Vietovės vertingosios savybės nustatytos 2012-02-28 

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo 

tarybos akte Nr. KPD-RM-1750.  Nors projekto sprendiniai negali daryti įtakos tokios Naujamiesčio 

vertingosioms savybėms kaip, pavyzdžiui, gatvių tinklas, o sklypų struktūra teritorijoje nėra išlikusi 

(žiūr. Konkurso sąlygų priedo Nr. 8, p. 22 1933-1937 m. Kauno plano fragmentas), tačiau aktualiomis 

laikytinos šios vertingosios savybės: 
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 Reljefas; vandenys - Girstupio u. vagos vieta (upelis kanalizuotas sovietmečiu); 

 užstatymo tipai -.<...>“ perimetrinio užstatymo XIX a. II p. - XX a. I p. 1- 3 a. pastatais 

fragmentai pagal Vytauto pr., M. K. Čiurlionio, Girstupio ir Šiaulių g. kvartale Nr. 194 (43). 

1-3 a. pastatų min. aukštingumas iki karnizo 5 m, iki kraigo 6.5 m, maks. aukštingumas iki 

karnizo 10.5 m, iki kraigo 12.5 m.  

 užstatymo bruožai: būdingas reguliarus gatvių tinklas su vyraujančiu perimetriniu kvartalų, 

aikščių užstatymu.  

Didelė dalis projektuojamos teritorijos NKPVT Akte yra pažymėta kaip „teritorijos, kuriose 

užstatymas nėra vertingoji savybė“.   

Gretimi pastatai ir kitoje M. K. Čiurlionio g. pusėje esantys tarpukariu statyti mūriniai, 

tinkuotų fasadų nuosaikaus modernizmo 2-3 aukštų pastatai, Nr. 23 ir 27 bei medinis vieno aukšto Nr. 

18 Akte pažymėti kaip turintys vertingųjų savybių požymių. Šioje gatvėje vizualiai ir funkciniu 

aspektu dominuoja socialistinio realizmo stiliaus Kauno geležinkelio stoties rūmai (u. k. KVR 28268).  

 

Pasiūlymų atitikimo kriterijui K1 įvertinimas 

 

Abiejuose pateiktuose pasiūlymuose pasirinkta pagrindinį turgaus pastatą projektuoti prie M. 

K. Čiurlionio gatvės, laikantis susiformavusios užstatymo linijos ir taip išsaugant perimetrinį (su 

tarpais) užstatymo tipą. Abiejų pastatų aukštis 12.5 m, devizo Raudonų plytų kelias pastato aukštis iki 

karnizo 8.26m (maksimalus leistinas 10.5 m). Devizo Stoties turgus aukštis iki karnizo nenustatomas, 

nes pastatas yra lenktos formos, karnizo neturi. Jei būtų pasirinkta plėtoti šį variantą, siekiant išvengti 

nesklandumų derinant projektą, detaliuoju planu turėtų  būti nustatyti reglamentai, leidžiantys ne 

šlaitinį stogą.  

Deja, nei vienas projektas nesiūlo atgaivinti Girstupio upelio, jis lieka kanalizuotas, nors 

tekantis vanduo neabejotinai pridėtų teritorijai papildomo patrauklumo. Devizas Stoties turgus siūlo 

tik želdiniais pabrėžti buvusią vagą, tačiau ji atsiranda šalia / po gatve, todėl tai tampa daugiau 

techniniais želdiniais, o buvusi upelio vaga lieka „pakišta“ po siūloma vidine gatve.  

Abu projektai siekia jungti stotis ir „perleisti per save“ pėsčiųjų srautus.  Raudonų plytų kelias 

deklaruoja siekį stiprinti gatvės išklotinę, sukurti lėtąjį kelią tarp stočių. Stoties turgus iškelia ambiciją 

tapti vietoženkliu šalia stočių, sukurti pėsčių pasažą, nukreipti srautus, tačiau neaišku kur link, nes 

projekte stipriai išreikštas lenktas pasažas atsiremia tiesiog į Šiaulių gatvės užstatymą. Suprantama, 

kad tai užkoduoja sklypo konfigūracija, tačiau klausimas, ar tai būtų sėkmingas sprendinys.  

Raudonų plytų kelias deklaruoja pastato architektūros kontekstualumą per raudonas plytas – 

tokių pastatų nemažai aplinkiniuose kvartaluose, nors ne visi jie vertingi. Nors atvirų plytų 

architektūra ar raudona spalva (raudonos plytos) iš esmės nėra būdinga Kauno Naujamiesčiui, tačiau 

šiuolaikine turgaus pastato - kaip tipologijos – ir būtent šios  Naujamiesčio vietos istorijos 

interpretacija – šį projektą galima laikyti. Vis dėlto, svarbiausioje – M.K. Čiurlionio gatvės – 

išklotinėje pastatas išsiskiria spalva ir tūrio forma. Stoties turgaus projekto siūlomas pastatas taip pat 

išsiskiria išklotinėje savo forma ir medžiaga. Ne mažiau svarbi šiame projekte yra perspektyva iš 

Šiaulių gatvės. Visgi, lenktas pasažas-galerija labiau primena išlaipinimo erdves stotyse, oro uostuose, 

o ne stacionarią prekybos zoną, formuoja prabėgamą, o ne įtraukiančią erdvę. Lankytojai juda palei 
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transporto gatvę, o ne pėsčiųjų erdvėje. Galimybės įtraukti gretimas teritorijas nebelieka, nes jos 

griežtai atskiriamos gatvele. 

Už projektuojamo sklypo ribų teikti pasiūlymai užstatyti trūkstamus pastatus išklotinėse, 

suformuoti Vytauto pr. ir Šiaulių gatvės kampą ir t.t. Visgi, pirma, šie siūlymai tik abstraktūs (galėtų 

vykdyti x funkciją), antra, tokiu atveju kiltų problemų dėl teisinių galimybių naudotis turgaus sklypu, 

kad jis įgautų daugiau gyvybės.  

 

K2 Architektūrinės idėjos originalumas ir vientisumas 

 

Statinio eksterjero ir interjero kompozicinė visuma turi būti aukštos kokybės, atspindėti 

šiuolaikinės architektūros tendencijas  Uždaviniai – atrinkti tinkamus turgaus statinio sprendinius; 

funkcionavimą; atrinkti tinkamus automobilių stovėjimo aikštelių, kitų elementų sprendinius, 

tenkinančius teisės aktų reikalavimus ir papildomai kuriančius patrauklumą.  

 

Pasiūlymų atitikimo kriterijui K2 įvertinimas 

 

Abu projektai nėra išskirtinai originalūs, jų architektūra gana nuosaiki. Teigiamai vertintinas 

sprendimas maskuoti įvažiavimo į požeminę aikštelę rampą – Raudonų plytų kelio atveju virš jos 

pozicionuojant kavinių terasas, o Stoties turgaus – gramzdinant ją į reljefą ir po administraciniu 

korpusu. Abu projektai jungia vidų ir lauką, pratęsdami vienodas grindų dangas.  

Projektų architektūrinė kalba skirtinga.   

Raudonų plytų kelias save pristato kaip modernią turgaus pastatų tradicijos interpretaciją. 

Pasirinkta halės forma su arkinėmis angomis, autorių teigimu, turėtų padėti atpažinti pastatą kaip 

turgų. Pati architektūra sunki, lakoniška, masyvių formų. Fasadai skaidomi ir šešėlių žaismas 

kuriamas plytų pasukimu sienose. Tomis pačiomis plytomis grindžiama ir aplinka. Tiesa, praktikoje 

šis monumentalumas ir vientisumas neišvengiamai būtų suardytas nuorodų, įspėjamųjų paviršių ir t.t. 

Pastato vidus taip pat lakoniškas, dominuoja atvira erdvė, pro įstiklintą kraigą sklindantis apšvietimas, 

prie raudonų plytų priderintas masyvus šviesus medis galėtų nukelti į XX a. vidurio Suomiją.  

Stoties turgaus architektūrinės išraiškos prototipais taip pat įvardyta turgaviečių halių 

architektūra – arkiniai elementai, didelės šviesios įstiklintos erdvės, pasažinė struktūra. Lyginant su 

Raudonų plytų keliu, ši interpretacija nuo pirminių vaizdinių nutolusi daug labiau. Originalumas nėra 

šio projekto stipriausia pusė – pastatas galėtų būti asocijuojamas ir su biurų, kitokio tipo prekybos, 

sporto, pramogų  funkcijomis. Pasažo stilistika labiau primena keliavimo erdves – peronus, oro uosto 

atvykimo aikšteles ir pan. Aliuminis ir stiklas nebėra ir novatoriška, tačiau, žinoma, nereiškia, kad tai 

nenaudotina. Viduje tęsiama architektūrinė paviljonų idėja, sujungianti interjerą ir eksterjerą, tačiau 

dėl to prarandamas patalpos aukštis, erdvė gali tapti užspausta. Abejonių kelia sprendimas 

monolitinio gelžbetonio perdangas, imituojančias cilindrinius skliautus, apdailinti medžiu.  
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 K3 Pastato struktūros funkcionalumas 

 

Statinio / statinių /erdvių struktūros funkcionalumas konkurse suvokiamas kaip projekto 

funkcinis tinkamumas vykdyti prekybos, kitas veiklas bei objekto funkcinis ryšys su gretimybėmis. 

Uždaviniai – rasti geriausius funkcinius sprendinius, papildančius turgaus ir kitas aplinkines veiklas, 

užtikrinančius šios teritorijos gyvavimą, funkcionavimą; atrinkti tinkamus automobilių stovėjimo 

aikštelių, kitų elementų sprendinius, tenkinančius teisės aktų reikalavimus ir papildomai kuriančius 

patrauklumą.  

 

Pasiūlymų atitikimo kriterijui K3 įvertinimas 

 

Abiejuose projektuose teritorijos funkcinis zonavimas labai panašus. Siūloma, kad pėstieji į 

teritoriją ir į pagrindinį turgaus pastatą galėtų patekti iš visų pusių, tačiau toks sprendinys reikalautų 

gretimų sklypų naudojimo, galbūt netgi formaliai įteisintų servitutų, todėl labiau vertintinas kaip 

kryptis ateičiai. Abu projektai turi požemines stovėjimo aikšteles, pasiekiamas įvažiuojant iš 

Girstupio gatvės, o vidinėje kvartalo dalyje planuojama multifunkcinė aikštė.  Šiai aikštei siūlomi 

įvairūs scenarijai – ir prekybos, ir švenčių, renginių. Vis dėlto, lieka neatsakyta, kaip vyktų 

transformacijos, kur būtų sandėliuojami prekybos paviljonai, kodėl per Kalėdas vietoje Kalėdinės 

mugės reikėtų mažinti prekybos plotą ir įrengti čiuožyklą ir pan., todėl galima konstatuoti, kad aikštės 

multifunkciškumas abiejuose projektuose yra daugiau deklaruotas, negu realiai apgalvotas. Be to, 

aikštės buvimas ir numatyta konfigūracija abiejuose projektuose komplikuoja aptarnaujančio, tiekimo 

transporto privažiavimą, kuris raudonų plytų kelio projekte visai nepatartas ir būtų papildomai 

apsunkintas dėl aikštėje siūlomų sodinti medžių.  

Raudonų plytų kelio projektas numato dvi stovėjimo aikšteles – požeminę, įvažiuojamą iš 

Girstupio gatvės ir antžeminę – iš Šiaulių gatvės, bendras stovėjimo vietų skaičius, minimalus 

nustatytas PU (80). Iš vienos pusės, gerai, kad srautai diferencijuojami, nes aikštelės nesusijungia, 

kvartalo centre lieka pėsčiųjų zona, iš kitos – pirkėjas, neradęs vietos pasirinktoje aikštelėje, važiuos 

ratu aplink kvartalą, todėl gali būti, kad bendras automobilių judėjimas tik išaugs. Apie dviračių, 

paspirtukų ir pan. laikymą nepagalvota. 

Stoties turgaus projekte siūloma vidinė aptarnaujanti gatvelė, įvažiuojama iš Šiaulių ir 

Girstupio gatvių, t.y. galinti realybėje tapti tranzitine, iš jos srautai nukreipiami po pastatu. Stovėjimo 

aikštelė požeminė, 2 aukštų, daugiau negu 100 vietų. Prieš renkantis šį variantą reikėtų atlikti kaštų ir 

naudos analizę dėl dviejų aukštų požemio racionalumo. Dviračiai ir paspirtukai turėtų būti laikomi 

šalia aikštės ir pasažų (tik paminėta, grafinėje dalyje nėra). 

Raudonų plytų kelio pagrindinio pastato planai logiški, funkcionalūs. Požeminė stovėjimo 

aikštelė racionali, nėra „neįvažiuojamų“ vietų, pritaikyta ŽN. Pastatas iš esmės vieno aukšto. 

Pirmajame aukšte labai daug įėjimų, kurie COVID sąlygomis turės būti užrakinti, bendruoju atveju 

gali kilti saugumo iššūkių, tačiau erdvę aplink labai pagyvins, nes faktiškai nėra aklinų fasadų. 

Antrasis aukštas projektuojamas tik pastato kraštuose, dalinai skirtas administracijai, dalinai – maisto 

(kavinių) zonai, kuri susisiekia su lauko erdve. Kartu taip suformuojamas papildomas patekimas į 

pastatą.  Prieinamumas visiems užtikrintas (vieno lygio patekimas iš gatvės, liftai pastato viduje, 
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pritaikyti WC, stovėjimo vietos).  Pirmo aukšto planas – klasikinė, ašinės kompozicijos turgaus halė, 

su trimis išilginiais praėjimais ir aplink išdėstyta prekyba. Lietuvos klimatui tinkamas sprendimas – 

įgilinti įėjimai. Abejonių kelia kavinių erdvė – ji pati labai maža, siaura, virtuvių nėra, todėl labiau 

vadintina šildomų užkandžių / gėrimų zona, o jos veikimas šaltuoju sezonu bus labai ribotas.  

Neaišku, ar pagalvota inžinerija, nes dabar numatytų tech. patalpų - sandėliukų rūsyje vėdinimui 

neužteks, sistemos gali labai sugadinti architektūrą. 1 aukšte po galerijomis lubų aukštis vos 2.50.  

Stoties turgaus planinės struktūros funkcionalumas kelia daugiau abejonių, pradedant 

neatitikimais teisės aktams: ŽN stovėjimo vieta toli nuo lifto ir už rampos, per siauras koridorius į 

laiptinę, evakuacinio išėjimo durys blokuoja laiptus ir pan. Pirmajame aukšte keista, kad nėra įėjimo 

nuo pagrindinės – M.K. Čiurlionio gatvės, nors pirmojo aukšto erdvė ties potencialiu įėjimu nėra 

išnaudota ir lieka tuščia. Abipus pastato suprojektuoti pasažai. Vakarinis – gastro, rytinis – gėlių.  

Gerai, kad jie gali veikti atskirai nuo turgaus. Pagalvota ir apie WC veikimą, atskirai nuo turgaus, 

numatant pateikimą iš lauko.  Gėlių paviljono siūlymas už sklypo ribos kiek spekuliatyvus, nes nėra 

poveikio priemonių kitame sklype ką nors statyti ir statyti būtent papildančios funkcijos pastatą, o be 

jo erdvė atrodys visiškai kitaip. Vidaus erdvė pirmajame aukšte su perdanga, todėl kuklesnė, mažiau 

halės jausmo, daugiau – šiuolaikinės prekybos / prekybos centro. Kavinės – be pagalbinių patalpų, 

todėl kyla klausimų dėl komunikacijų, vėdinimo (į dabar rodomą perdangą netilps), kaip joms 

atsitverti tarpusavyje ir kaip tai atrodys stikliniame fasade.  Pagrindinis klausimas yra dėl preybos 

ploto: kadangi pirmo aukšto vienoje pusėje yra kavinės, kitoje wc, laiptinės ir t.t. palyginti nedaug 

ploto lieka pagrindinei – prekybos – funkcijai. 2 a. numatyta vidinė erdvė renginiams. Klausimas, 

kiek ji bus išnaudota? Bet gerai tai, kad įmanomas atskiras veikimas, po turgaus darbo valandų. 

Administracija įkurdinta atskirame tūryje (sujungtas per rampą į požemį su pagrindiniu pastatu), 

Numatytas atskiras liftas, laiptai ir keli sanmazgai dėl 8 darbo vietų kelia abejonių dėl ekonominio 

racionalumo.   

 

 K4 Tvarumas 

Tvarumo kriterijus – pateiktame projekte, siūlomos inovatyvumo, aplinkosauginės, tvarumo 

idėjos, statinio sąnaudos finansiniu požiūriu visos jo tarnavimo trukmės metu.  

 

Pasiūlymų atitikimo kriterijui K4 įvertinimas 

 

Abiejuose projektuose tvarumo aspektas nėra svarus. Raudonų plytų kelias jo visai neaptaria, 

o Stoties turgus minimaliai aprašo, minėdami, kad pastate bus naudojamos inovatyvios technologijos, 

inžineriniai sprendimai, kurie užtikrins aukštą energetinį efektyvumą. Vis dėlto, net jei formaliai būtų 

pasiekta aukšta energinio efektyvumo klasė, visiškai stikliniai fasadai generuos didelius šilumos 

nuostolius, todėl, vertinant holistiškai, pastatas neturėtų būti laikomas tvariu. Abu projektai iš dalies 

naudoja natūralias medžiagas: Raudonų plytų kelias – plytas, klijuotą medį; Stoties turgus – medį, 

akmens dangą ir t.t.  

Vertinant tvarumą, derėtų atkreipti dėmesį ir į efektyvų erdvės naudojimą. Šiuo atveju didelė 

vidaus erdvė Raudonų plytų kelio projekte vertintina, kaip duoklė architektūriniam efektui, tačiau 

nepateikus kitų sprendinių, negali būti laikoma tvariu variantu.  
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Apibendrinimas 

 

Abu variantai turi trūkumų, tačiau funkcionalumo, ekonominio racionalumo aspektais 

pranašesnis būtų Raudonų plytų kelias. Šis variantas taip pat pasižymi nuoseklesniu architektūriniu 

sprendimu.  Architektūros kontekstualumo aspektu autoriai pasirinko skirtingas kryptis – Raudonų 

plytų kelias interpretuoja turgų halių (daugiausia XIX a.) ir giliau rajone esančių daugiausiai 

pramoninių pastatų atvirų plytų architektūrą, o Stoties turgus renkasi stiklo ir metalo konstrukcijas, 

interpretuodami istoriją tik simboliškai (arka, lenkta forma). Daugiau abejonių kelia pasirinkta 

„perono“ koncepcija, sukurianti praeinamą į niekur erdvę, tačiau geriau išspręstas aptarnaujančio 

transporto privažiavimo kalusimas. Vertinant filosofiškai, abu variantai gali gyvuoti istorinėje 

aplinkoje, nes nėra pernelyg agresyvūs, tačiau siekto idealaus įsiliejimo į istorinį užstatymą ir 

urbanistinę struktūrą ar jų kokybinio papildymo nepasiekta.  

 

Dr. Viltė Janušauskaitė 


