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STOTIES TURGAUS ARCHITEKTŪRINIS URBANISTINIS KONKURSAS 

KAUNE 
 

 
1. Įžanga 

 
Konkursas vykdomas istorinėje miesto dalyje – Naujamiestyje, 

vadinamajame „Stoties rajone“. Iš vietovardžio ir kilęs Stoties turgaus 
pavadinimas. Turgaus teritorija yra tarp geležinkelio ir autobusų stočių. Šioje 

miesto centro dalyje (tarp M. K. Čiurlionio – Vytauto – Bažnyčios - K. Būgos ir 

Girstupio gatvių) be autobusų ir geležinkelio stočių yra „Stumbro“ gamykla, 
komercinės paskirties – prekybiniai, administraciniai, viešbučių ir gyvenamosios 

paskirties – daugiabučiai ir sodybiniai pastatai. 
Kvartalas formavosi devyniolikto amžiaus pabaigoje - dvidešimto 

amžiaus pradžioje. Kadangi kvartalo gatvių tinklas netaisyklingas – tik Vytauto 
prospektas ir M. K. Čiurlionio gatvės statmenos, kitos gatvės – Bažnyčios, K. 

Būgos, Girstupio, Šiaulių tarusavyje kertasi įvairiais kampais, užstatymas gan 
chaotiškas – perimetrinio ir laisvo užstatymo mišinys. Užstatymą įtakojo ir 

kvartalą kirtęs Girstupio upelis, kuris pereito amžiaus septintame dešimtmetyje 
buvo sukanalizuotas. 

Tarpukario miesto planuose buvo bandymų šį kvartalą „urbanistiškai 
sutvarkyti“. 1929 m. Kauno miesto plane, sudarytame matininko Salėnėko, 

matyti perspektyvinės Girstupio ir Bravoro gatvių trasos, kurios Vytauto 
prospekto abejose pusėse turėjo sudaryti spindulinę kompoziciją, kurios centre 

turėjo būti geležinkelio stoties aikštė. Deja, planas, galėjęs pakeisti Stoties 

rajono užstatymo kompoziciją, nebuvo įgyvendintas. 
Sovietmečiu „Stoties rajonas“ pasipildė vos keliais statiniais: kino 

teatru „Planeta“ (1966m.), autorius - architektas J. Navakas, stomatologine 
poliklinika Vytauto pr. 14, buitinių prekių parduotuve Vytauto pr. 32 (1968 m.) 

projekto autorius architektas V. Dičius, rekonstrukcijos - architektas G. 
Kazakauskas), „Stumbro“ gamybinių pastatų plėtra (architektas R. Palys). 

Nepriklausomybės metais sovietmečiu statytas buitinio aptarnavimo pastatas 
Vytauto pr. 28 buvo rekonstruotas į viešbutį „Ibis“ (A. Kančo studijos projektas), 

kardinaliai rekonstruota autobusų stotis (2017m.) architektas G. Balčytis. 
Stoties turgus šioje teritorijoje buvo įkurtas 1963m. Turgaus veikla 

daugiausia vyko lauko stoginėse. Vėliau buvo pradėti statyti paviljonai, kioskai, 
bet statyba vyko gan chaotiškai. 1993m. buvo parengtas Kauno m. geležinkelio 

ir autobusų stočių mazgo sutvarkymo projektas (arch. V. Merkevičius). Projekte 
prie Čiurlionio gatvės buvo numatytas prekybinis pastatas su požeminiu 

automobilių parkavimu, kvartalo viduje numatyta pėsčiųjų gatvė, jungianti 

geležinkelio ir autobusų stotis.  
Savivaldybės pastangomis paskutiniu metu teritorija gerokai 

aptvarkyta -  atsirado naujų paviljonų, paklotos naujos dangos, tačiau vis tiek 
Stoties turgui, kad atitiktų šiuolaikinius reikalavimus, reikia kardinalių permainų. 
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2. Konkurso tikslai ir uždaviniai 

 
Konkurso tikslas – parengti labiausiai prie aplinkos derančius turgaus 

statinio / statinių savitus ir originalios meninės išraiškos architektūrinius-
urbanistinius sprendinius, įsigyti jų įgyvendinimo, tai yra projektavimo 

paslaugas. 
 

Konkurso uždaviniai: 
- atrinkti Projektą, kuriame pateikta tinkamiausia urbanistinė 

struktūra kvartale, užstatymo principas derantis istorinėje miesto dalyje, kuris 
užtikrinanti šio kvartalo ryšius su aplinkinėmis teritorijomis, kuris geriausiai 

papildo stoties rajono struktūrą. 

- rasti geriausius funkcinius sprendinius, papildančius turgaus ir kitas 
aplinkines veiklas, užtikrinančius šios teritorijos gyvavimą, funkcionavimą. 

- atrinkti tinkamus turgaus statinio sprendinius. 
- atrinkti tinkamus automobilių stovėjimo aikštelių, kitų elementų 

sprendinius, tenkinančius teisės aktų reikalavimus ir papildomai kuriančius 
patrauklumą. 

- atrinkti Projektą, kurio sprendiniai neigiamai nepaveiktų Kauno 
miesto istorinės dalies – Naujamiesčio (kodas 22149) vertingųjų savybių. 

 
3. Projektų vertinimo aspektai: 

 
Šioje recenzijoje projektai vertinti: 

1. Urbanistiniu aspektu – miesto dalies (kvartalo) naujų erdvių 
formavimas; 

2. Miestovaizdžio aspektu - projekto sąveika su vietos urbanistinėmis, 

architektūrinėmis bei kraštovaizdžio vertėmis; 
3. Pėsčiųjų ir transporto ryšių aspektu – ryšys su esamu gatviu tinklu, 

transporto ir pėsčiųjų judėjimo schemos, automobilių parkavimas; 
4. Funkcionalumo aspektu – pastato funkcinis ryšys su gretimybėmis, 

pritaikomumas turgaus prekybos paskirčiai.  
 

4. Bendros pastabos konkursui, pateiktai medžiagai 
 

Tenka apgailestauti, kad vertinti tenka tik du darbus, kiti trys dėl 
įvairių konkurso sąlygų neatitikimo buvo atmesti. Neabejotinai iš daugiau darbų 

būtų lengviau išgryninti tą geriausią. 
Konkurso sąlygose, o tuo pačiu ir pateiktuose konkursiniuose 

projektuose pasigedau visos turgaus teritorijos sutvarkymo vizijos. Nesvarbu, 
kad teritorija priklauso keliems savininkams, atskiroje schemoje galėjo būti 

pateikta viso turgaus vystymo ir sutvarkymo koncepcija. 
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5. Projekto „Raudonų plytų kelias“ apibūdinimas 
 

Projekto koncepcija – ženkliškai pažymėta jungtis tarp geležinkelio ir 
autobusų stočių ir šiame kelyje atsirandantis moderniai traktuojamas tradicinis 

„halinio“ tipo turgaus statinys. 

 
Kvartalo (tarp Vytauto prospekto, M.K.Čiurlionio, Girstupio, Šiaulių 

gatvių) viduje formuojama nauja multifunkcinė aikštė. Aikštė vidinė tačiau 
prieinama iš visų pusių. 
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Projektuojamas turgaus pastatas komponuojamas į miestovaizdį 

formuojamu ryšiu su gretimu (raudonų plytų) užstatymu – sandėliu Girstupio g. 
6, gyvenamaisiais namais Girstupio g. 3, Šiaulių g. 37A, „Stumbro“ gamyklos ir 

kitais pastatais. 
Urbanistiniu aspektu – užpildoma M.K.Čiurlionio gatvės išklotinė tarp 

Vytauto prospekto ir Girstupio gatvių, formuojama nauja multifunkcinė aikštė 
kvartalo gilumoje. Erdvės formavimui siūlomas perimetrinis Šiaulių gatvės 

užstatymas, numatant naujus pastatus, ar rekonstruojant (didinant tūrius) 
esamus. 

 
 
Bet pati aikštė apibrėžiama tik esamais pastatais ir naująja turgaus 

hale. Aikštės šiaurinė dalis išlieka amorfinė atsivėrus į Šiaulių gatvės namų 

kiemus. 
Privažiavimai, pėsčiųjų prieigos, automobilių parkavimas. Įvažiavimai 

į sklypą numatomi du: iš Girstupio gatvės į požeminę automobilių saugyklą ir iš 
Šiaulių gatvės – į naujai planuojamą automobilių stovėjimo aikštelę kvartalo 

viduje. Išreikšto privažiavimo prie pastato nėra, todėl neaišku, kaip bus 
atvežamos prekės, išvežamos susidariusios šiukšlės, tara. Neaiški ūkinės zonos, 

kuri neišvengiamai atsiras, vieta.  
Prioritetas skirtas pėstiesiems turgaus lankytojams. Išreikšto 

patekimo į turgaus teritoriją nėra - pėstieji į ją gali patekti iš visų aplinkinių 
gatvių.  

Automobilių parkavimui skirta požeminė 53 vietų aikštelė su 
įvažiavimu iš Girstupio gatvės bei 27 vietų antžeminė aikštelė su įvažiavimu iš 

Šiaulių gatvės. 
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Funkciškai pastatas sprendžiamas racionaliai ir logiškai. Po pastatu 

numatoma automobilių saugykla mažina parkavimo vietų trūkumą rajone.  

 
Saugykloje numatomos 53 a/m stovėjimo vietos, patekimas iš jos į 

kitus aukštus – laiptinėmis ir liftais. 

Pastato pirmas aukštas – prekyba. Patekimas į pastatą iš visų pusių. 
Kadangi visos pastato pusės skirtos lankytojams ir yra vienodai svarbios, neaiški 

prekių atvežimo ir iškrovimo vieta, taros ir atliekų kaupimo vieta (ūkinė pastato 
dalis). Jei prekių iškrovimas bus organizuojamas iš a/m saugyklos, turi būti 

numatytas atskiras keltuvas kroviniams. 

 
Prekybinė erdvė yra per du aukštus, tik pastato kraštuose yra antras 

aukštas. Vakariniame krašte numatoma turgaus administracija, biurai, į kuriuos 
patenkama 2-mis laiptinėmis arba liftu: 
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Rytiniame pastato krašte numatoma „maisto“ zona - kavinės: 

 
Į kavinę galima patekti ir iš vidaus (laiptais, liftu) ir iš lauko, kur 

įvažos į parkingą stogas tampa lauko kavinės terasomis. Patekimas iš lauko 
leidžia kavinėms veikti nepriklausomai nuo turgaus darbo laiko. 

Pastatas funkciškai suplanuotas racionaliai ir logiškai, išspręstas 
zonavimas, ryšiai, evakuacija, žmonių su fizine negalia prieinamumas. 

Turgaus pastato planai: 

 
 

Konkursinio darbo „Raudonų plytų kelias“ vertinimo apibendrinimas: 

konkursinio projekto idėja labai aiški, lengvai „skaitoma“. Siūlomi sprendiniai 
ženkliški, kontekstualūs, darniai įsipinantys į Stoties rajono miestovaizdį. 

Kuriama aikštė (dangos, gerbūvio elementai) patrauklūs, estetiški. 
Vis tik pati aikštė yra gan neapibrėžta, neaiškios jos kraštinės, nėra aiški riba 

nuo aplinkinių gyvenamųjų namų teritorijų. Aikštė dėl deklaruojamo multi 
fukciškumo praranda savo tiesioginę – prekybinė paskirtį. Atsitiktinė automobilių 

aikštelės vieta ir forma. 
Pačio turgaus pastato planinė struktūra funkciškai iš esmės išspręsta 

teisingai, tačiau turi keletą trūkumų: neaiški prekių atvežimo ir iškrovimo zona, 
kur stovės iškraunamas transportas, kur bus laikomi atliekų konteineriai, 

panaudota tara. Žodžiu, nenumatyta ūkinė zona, kuri bus neišvengiama. 
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6. Projekto „Stoties turgus“ apibūdinimas 
 

Projekto koncepcija – greta Stoties rajone dominuojančių savo svarba 
bei išraiška pastatų - geležinkelio ir autobusų stočių, suformuoti trečią svarbų 

vietoženklį – turgaus statinį su sutvarkyta turgavietės teritorija. 
Turgaus pastatas planuojamas M. K. Čiurlionio gatvės išklotinėje ir ją 

užpildo. 
Pagrindinis projektuojamos turgaus teritorijos planavimo sprendinys 

– išilginiai pėsčiųjų pasažai jungiantys vidaus ir lauko prekybines bei maitinimo 
paslaugų teikimo erdves. Pėsčiųjų pasažai jungia M. K. Čiurlionio ir Šiaulių 

gatves. Į pasažų sistemą organiškai įjungta jungtis su Vytauto prospektu. Kitos 

pėsčiųjų prieigos neakcentuojamos. 
  

 
 
Turgaus aikštė aiškiai suformuota ir suzonuota. Ją formuoja naujai 

planuojamas turgaus pastatas, turgaus aikštė, dengti lauko prekybos paviljonai 
ir siūloma nauja gatvelė. Kadangi nemaža teritorijos dalis skirta stacionariai 
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dengtiems prekybos paviljonams, likusi erdvė - aikštė prie turgaus pastato gali 

būti panaudojama ir kitiems tikslams – kavinėms, koncertams, mugėms ir pan. 
 

Atrodytų, kam reikalinga dar viena gatvė, kur gatvių tinklas ir taip 
tankus, bet ji, viena – nubrėžia aiškią ribą tarp turgaus ir greta esančių 

gyvenamųjų teritorijų, antra – suteikia įvairesnių transporto organizavimo 
variantų (siūlyme judėjimas Šiaulių gatve numatomas priešinga kryptimi nei 

vyksta dabar), trečia – tarnauja prekių privežimui ir iškrovimui. Prekių 
pristatymui taip pat siūlomas privažiavimas-akligatvis iš Vytauto prospekto 

pusės. 
 

 
 

Iš planuojamos gatvelės taip pat numatoma įvaža į po turgaus 
pastatu planuojamą požeminę automobilių saugyklą. Požeminė automobilių 

saugykla siūloma 2-jų aukštų. Siekiamybė norminį planuojamam objektui 
reikalingą automobilių skaičių patalpinti į požemius ir daugiau erdvės skirti 

pėsčiųjų takams ir lankytojų erdvėms yra sveikintinas. 
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Konkursinėje medžiagoje pateikti kvartalo urbanistiniai sprendiniai –

ne tik nauju turgaus pastatu užbaigiama M. K. Čiurlionio gatvės užstatymo 
išklotinė, bet ir pateikti siūlymai užstatyti Vytauto prospektą naujais pastatais, 

kurie išbaigtų gatvės užstatymą.  
Žvelgiant į kvartalo planinius pasiūlymus, matyti aiškus pėsčiųjų ir 

transporto srautų atskyrimas ir jų organizavimas. Tiesioginio patekimo į turgaus 
pastatą iš M. K. Čiurlionio gatvės nėra – visi patekimai yra arba šoniniai 

pasažuose arba nuo turgaus aikštės. Vakarinis praėjimas formuojamas kartu su 
esamu užstatymu, rytinis – su naujai siūlomais statiniais – administraciniu 

korpusu planuojamu virš įvažiavimo į požeminę saugyklą ir gėlių paviljonu. Šie 

pastatai suminkština stambaus turgaus pastato ir gretimo užstatymo santykį. 
 

 
 
Vis gi, kaip ir konkursiniame darbe „Raudonų plytų kelias“ yra neaiškus turgaus 

pastato aptarnavimas: prekių atvežimas, iškrovimas, atliekų ir taros kaupimas. 
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Logiškiausia tokia vieta galėtų būti prie įvažiavimo į požeminę automobilių 

saugyklą. 
Po pastatu ir pasažais planuojama požeminė dviejų aukštų automobilių saugykla, 

kurioje autorių kolektyvo nurodomas automobilių stovėjimo vietų skaičius – net 
106.  

 

 
 

Žvelgiant į saugyklų planus, juose šiek tiek kelia abejonių automobilių judėjimo 
organizavimas, nuožulnų įrengimo aukščiai, liftų skaičius. 

 
Kaip buvo paminėta aukščiau, tiesioginio patekimo iš gatvės nėra, visi įėjimai į 

jį yra iš šonuose esančių pasažų. Pasažuose be prekybos taip pat numatyta ir 
kavinukės, kepyklėlės ir kita, kas išplėstų teikiamų paslaugų spektrą. 
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Visgi kavinės su savo pagalbinėmis patalpomis, sanmazgai planuojami prie 

rytinio pasažo gerokai atima prekybinio ploto. Tai gali kompensuoti siūlomas 
antras aukštas, kuris gali būti panaudotas universaliai, ne tik prekybai. Tačiau 

įrengiant antrą aukštą prarandama „halės“ erdvė.  
 

Konkursinio darbo „Stoties turgus“ vertinimo apibendrinimas:  
Konkursinio projekto idėja ir jos sprendimas pateikti aiškiai. Siūlomas 

Stoties rajono trečiasis svarbus „vietožinklis“ savo tūriniais-planiniais 
sprendiniais išsiskiria iš aplinkinio užstatymo – daug stiklo, lenktos formos. 

Pastato architektūra nesistengia pataikauti aplinkiniam užstatymui, tačiau pats 
tūris pastato tūris dydžiu nedisonuoja su kitais pastatais. 

Kuriama aikštė yra aiškiai zonuojama, yra apibrėžta kitais statiniais. 

Naujai siūloma gatvele formuojama aiški riba nuo aplinkinių gyvenamųjų namų 
teritorijų. Plotai, atsidūrę už gatvelės, gausiai želdinami – taip formuojamas 

buferis nuo gyvenamųjų teritorijų. Pati turgaus teritorija aiškiai suzonuota – 
nurodytos vietos lauko prekybos paviljonams, prekių pristatymo galimybės, 

išskirta erdvė multifunkcinei aikštei. 
Tokia turgaus pastato planinė struktūra funkciškai gali būti, tačiau 

kelia tuos panašius klausimus, kaip ir konkurentų darbas: kaip ir kur bus  
atvežimos ir iškraunamos prekės, kur bus laikomi atliekų konteineriai, 

panaudota tara. Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį į evakuacinių laiptinių ir liftų 
skaičių. Jei bus keliamos prekės į antrą aukštą, joms turės būti numatytas 

atskiras keltuvas, žmonėms kitas. 
 

7.  Išvados 
  

Pateikti konkursui darbai yra urbanistiškai panašūs projektai – abu 

akcentuoja geležinkelio ir autobusų stočių jungtį, tik renkasi kiek skirtingus 
kelius tikslui pasiekti. Visgi turgaus teritorijos sutvarkymo, naujų erdvių 

formavimo požiūriu kiek stipresnis darbas, mano nuomone, yra konkursinis 
darbas „Stoties turgus“. Jame radau daugiau atsakymų į sprendimų kelius. 

Miestovaizdžio formavimo požiūriu stipresniu laikyčiau konkursinį 
pasiūlymą „Raudonų plytų kelias“, darbą, kurio visa idėja paremta sąveika su 

Stoties rajono esamu užstatymu. Tuo pačiu pažymėčiau ir šio darbo 
architektūrinės idėjos vientisumą. 

Vertinant pastatų vidaus erdvių formavimą, funkcionalumą, abu 
darbai turi savų „pliusų“ ir „minusų“: „Raudonų plytų kelias“ erdviškai solidesnis 

(halės tipo) statinys, funkciškai racionalus, patogus ir išbaigtas. Kitas darbas, 
„Stoties turgus“ erdvių formavime turi daugiau intrigos, šiame darbe dar galimi 

nauji atradimai. 
 

 

Recenzentas architektas  Vygintas Merkevičius 


