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URBANISTINĖ IDĖJA

Naujasis Kauno Stoties turgaus pastatas 
projektuojamas kvartale, apribotame M. 
K. Čiurlionio, Girstupio, Šiaulių gatvių 
bei Vytauto prospekto. Naujasis tūris 
projektuojamas prie M. K. Čiurlionio gatvės 
ir stiprina šios gatvės išklotinę. Turgaus 
pastatas aiškiai matomas nuo Traukinių 
stoties ir tarsi vartai žymi patekimą į turgaus 
teritoriją.
Jungtis tarp traukinių ir autobusų stočių 
yra dvejopa. Vienas kelias – tai natūralus 
tiesiausias bei graičiausias maršrutas 
Vytauto prospektu. Tai – greitasis kelias, 
skirtas skubantiems ir norintiems iš taško A 
pasiekti tašką B. Kitas, alternatyvus maršrutas 
– tai lėtasis kelias, kurį formuoja naujasis 
stoties turgaus pastatas bei atsinaujinanti 
jo teritorija. Jis skitas turintiems laiko 

ir norintiems turiningai jį praleisti kažką 
įsigyjant, kažką paragaujant, kažką pamatant. 
Nebūtinai skirtas tik keliaujantiems iš vienos 
stoties į kitą, bet ir visiems miestiečiams. Šį 
maršrutą vadiname Raudonų plytų keliu. 
Raudonų plytų kelias vingiuoja per turgaus 
teritoriją, Šiaulių, Girstupio gatves iki 
autobusių stoties. Visi pastatai šiame kelyje 
– raudonų plytų. Tai vieta, skirta paklaidžioti, 
atrasti, įsigyti, parduoti, paragauti, pamatyti. 
Čia vyktų turgūs, prekyba, renginiai, mugės, 
food truck‘ai, gatvės maisto ragavimas, craft 
kultūra. Kiti maršrute esantys raudonų plytų 
pastatai galėtų įsijungti į šio kelio gyvenimą 
– „Stumbro“ gamykla ir jos teritorija, 
Girstupio gatvėje esantys sandėliai ir 
autodalių parduotuvės galėtų konvertuotis į 
parduotuvėles, kavines, užkandinės.
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Greitasis kelias

Traukinių stotis

Autobusų stotis

Lėtasis kelias
(Raudonų plytų kelias)
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Automobilių patekimas į teritoriją, 
vedantis į požeminę parkavimo aikštelę.

Kvartalo perimetras stiprinamas nauju 
kampiniu užstatymu. Naujas pastatas 
turėtų formuoti įėjimą į turgaus teritoriją.

Kvartalo perimetras stiprinamas nauju 
užstatymu. Naujas pastatas formuotų 
aiškesnį kvartalo kontūrą bei aiškiau 
pažymėtų įėjimą į turgaus teritoriją.
Savo funkcija pirmame aukšte galėtų 
prisidėti prie vietos gyvybingumo.

RAUDONŲ PLYTŲ KELIAS



7

GSPublisherVersion 0.1.100.100

Kino teatro pastatas gali būti 
rekonstruojamas nugriaunat 
menkaverčius priestatus ir suformuojant 
patrauklų perimetrą su įėjimais iš visų 
pusių

Naujas turgaus pastatas žymi patekimą 
į atsinaujinusią turgaus teritoriją ir 
Raudonų plytų kelio pradžią.
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ARCHITEKTŪRINĖ IDĖJA

Pastato forma – tai moderni susiformavusios 
turgaus pastatų tradicijos interpretacija. 
Europoje paplitę įvairių epochų 
atpažįstamos, savitos architektūros pastatai. 
Jiems būdinga erdvi prekybos salė, didelis 
tarpatramis, eksponuojamos įspūdingos 
konstrukcijos, dažnas dvišlaitis siluetas su 
didelėmis arkinėmis angomis.
Šiuos elementus įkūnija ir naujasis turgaus 
pastatas. Svarbu, kad pastato siluetas 
būtų atpažįstamas ir identifikuojamas kaip 
turgus. Labai svarbi ir pagrindinė medžiaga – 
raudonos plytos, kadangi tai – Raudonų plytų 
kelio pradžia. Tiek pastato architektūroje, 

tiek interjere, tiek ir aikštėje pabrėžtinai 
naudojamos raudonos plytos. Taip lankytojai 
skatinami atkreipti dėmesį ne tik į šį pastato 
bruožą, bet kad tai būdinga ir kitiems šios 
miesto dalies pastatams. 

Pastato interjero idėja – sukurti erdvę, 
kurios estetika kyla iš pastato architektūros, 
sandaros, konstrukcijų ir medžiagų. 
Pagrindiniai interjero žaidėjai – klijuoto 
medžio konstrukcijos ir raudonų plytų 
sienos. Pagrindinėje salėje jaukią atmosferą 
kuria natūralios šviesos gausa, plūstanti pro 
stoglangius.

Zaragoza

Helsinkis

Berlynas

Valencija

Vilnius

Roterdamas
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SKLYPO SPRENDINIAI

Sklype projektuojama multifunkcinė aikštė, 
kuri atvira įvairiems scenarijams. Čia gali 
vykti mugės, turgus, koncertai, kiti kultūriniai 
renginiai, Kalėdinės šventės, eglutės 
įžiebimas, ledo čiuožykla ir t.t. 

GRETIMŲ TERITORIJŲ VYSTYMASIS

Turgaus teritorijai kokybės priduotų 
menkaverčių patatų ir priestatų griovimas, 
kino teatro pastato rekonstravimas įrengiant 
atvirą perimentrą, leidžiantį patektį į pastatą 
iš įvairių pusių. Galimas užsatymas Šiaulių 
gatvėje, kuris sustiprintų kvartalo perimetrą 
bei pabrėžtų patekimus į trugaus teritoriją. 

Raudonų plytų kelyje esantys pastatai 
už turgaus teritorijos ribų taip pat turi 
potencialo prisijungti į turgaus gyvenimą 
konvertuojant jų funkciją.

AUTOMOBILIŲ IR PĖSČIŲJŲ SRAUTAI

Pėstieji į turgaus teritoriją gali patekti iš 
visų aplinkinių gatvių. Geras teritorijos 
pasiekiamumas pėsčiomis užtikrina 
teritorijos gyvybingumą.
Automobilių parkavimui skirta požeminė 
53 vietų aikštelė su įvažiavimu iš Girstupio 
gatvės bei 27 vietų antžeminė aikštelė su 
įvažiavimu iš Šiaulių gatvės.

Galimi kiemo scenarijai: 
Kalėdos, koncertas, turgus
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PASTATO FUNKCINIS SUPLANAVIMAS

Pastatas suplanuotas siekiant kuo daugiau 
ploto pirmame aukšte skirti prekybai. Todėl 
visos kitos funkcijos iškeltos arba į požeminį 
aukštą arba antrą aukštą. Be prekybinių 
funkcijų, pirmame aukšte lankytojų 
patogumui numatyti tualetai. 
Antras aukštas yra dviejų atskirų dalių – 
viena skirta administracijai, kita – maisto 
zonai. Jos turi atskirus ryšius, laiptus, liftus, 
todėl galima lengvai atskirti darbuotojų bei 
lankytojų srautus.
Antrame aukšte esanti maisto zona turi 
tiesioginį susisiekimą su lauko terasa, esančia 

ant parkingo rampos stogo. Ši terasa leidžiasi 
iki žemės lygio, taip užtikrindama papildomą 
žmonių srautą tiesiai į antrą aukštą iš lauko.
Požeminiame aukšte numatytos automobilių 
parkavimo vietos bei techninės ir pagalbinės 
patalpos.
Į pastatą galima patekti tiesiai iš gatvės 
nuožulniais šaligatviais. Didžioji dalis pastato 
yra pirmame aukšte, kituose aukštuose 
esančias patalpas galima pasiekti liftu. 
Žmonėms su negalia numatyti specialūs WC, 
parkavimo vietos.
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