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Idėja 

Pastato sprendinys - penkių stačiakampinių formų pastatų kompleksas, sujungtas tiltu. Ši 
koncepcija pasižymi paprastomis formomis, kurios puikiai įsipaišo į sklypą ir leidžia jame 
sukurti sklandų judėjimą tiek pastate, tiek išorėje, iš ko seka aiški funkcija ir pastato 
racionalumas. 

 Pagrindinis pastato bruožas - vientisas judėjimas keliu, kuris atėjusiam muziejaus lankytojui 
sukuria lengvai įsiminamą scenarijų - atėjąs žmogus pasidėjąs rūbus pradeda savo kelionę 
atidaręs pirmos expo salės vartus, taip jis aplanko visas keturias didžiąsias ekspozicijų salės, kol 
galiausiai, išėjąs iš kintamos ekspozicijos salės, lankytojas gali pasirinkti ar nori pailsėti 
kavinėje, prieš tęsdamas kelionę, užeiti į antrame aukšte esanti viešbutį ar tęsti savo kelionę keliu 
ir aplankyti lauko ekspozicijas, įrengtas po pastogėmis ir prie pačio kelio. 
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Kelių muziejaus teritorijos sutvarkymo pasiūlymas 

Patekimas į sklypą projektuojamas iš Dubijos g. Projektuojant kelių muziejaus teritoriją įvertinti 
gamtiniai ypatumai – reljefas. Visa teritorija yra išskirstoma į terasas, kurios atitinka esamo 
sklypo reljefo altitudes, todėl formuojant naująjį sklypo pavidalą žemės darbai – minimalus. Nuo 
aukščiausios terasos yra patenkama į sklypą(nuo Dubisos g.) per rampas. Automobilių aikštelė 
išdalinta per dvi terasas, artimesnė išvažiavimo skirta muziejaus darbuotojams, autobusams ir 
žmonėms su negalia,bei lankytojams, kurie tikrai atvyko pasimėgauti muziejaus teikiamomis 
paslaugomis. Antroji(gilesnė) automobilių aikštelė skirta lankytojams, kurie nebūtinai norės eiti į 
muziejų, bet atvažiavo praleisti gerai laiką už jo ribų – aplankyti lauko ekspozicijas 



pasivaikščioti po parkus ar nueiti pasilepinti saulėje prie vandens telkinio, kuris yra išvalomas ir 
pritaikomas žmonių rekreacijai. Pastatas iškilęs virš reljefo ir sklype suprojektuotas taip, kad 
būtų aiškiai matomas važiuojant greitkeliu Kaunas-Vilnius-Kaunas. Į pastatą galima patekti 
dviems būdais – nuo automobilių aikštelės arba per taką-kelią tarp ekspozicijų tūrių. Takas veda 
nuo pastato vidinio kiemo, palenda po tiltu ir atsimuša į muziejaus simbolika suformuoto 
baseino. Nuo tako galima patekti ir į pastogines ekspozicijas. Angaras projektuojamas mažiausiai 
matomoje sklypo dalyje. Angaro projektinis pasiūlymas – skaidyti jį į 4 vienodas dalis, sujungtas 
ūkinėmis patalpomis. Šiuo metu suprojektuota viena dalis angaro,tačiau padidėjus eksponatų 
kiekiui visada galima bus prijungti papildomus tūrius. Nuo angaro suformuojama rampa 
eksponatų patekimui į vidaus bei lauko ekspozicijas. Sklypas yra apsaugomas nuo greitkelio 
triukšmo naudojant priešgarsinę tvorą, kurį yra iš paprasto organinio stiklo ir skaidri, kad 
neužstotų atsiveriančio vaizdo į muziejų. 

Architektūriniai sprendiniai: 

1) Funkcija ir racionalumas. 

Pagrindinis pastato bruožas - vientisas judėjimas keliu, kuris atėjusiam muziejaus lankytojui 
sukuria lengvai įsiminamą scenarijų - atėjąs žmogus pasidėjąs rūbus pradeda savo kelionę 
atidaręs pirmos expo salės vartus, taip jis aplanko visas keturias didžiąsias ekspozicijų salės, kol 
galiausiai, išėjąs iš kintamos ekspozicijos salės, lankytojas gali pasirinkti ar nori pailsėti 
kavinėje, prieš tęsdamas kelionę, užeiti į antrame aukšte esanti viešbutį ar tęsti savo kelionę keliu 
ir aplankyti lauko ekspozicijas, įrengtas po pastogėmis ir prie pačio kelio. 

2) Fasadai 

Fasado aklinoms sienoms naudojamas dekoratyvinis tinkas, bet didžiausią pastato dalį sudaro 
dvigubas fasadas – stiklas su dalinai uždengtais fasado plotais metalinių plokštelių konstruktyvu. 
Šio fasado dalinio uždengimo prasmė yra tokia, kad lengvai numontuojama uždengimo dalis 
leidžia keisti – numatyti pagal poreikį esamų eksponatų išdėstymą. Kadangi saulė kenkia 
eksponatams esantiems viduje galima numatyti uždangas butent ten, kur jų reikia arba iš viso 
numontuoti.   

3) Konstrukcijos. Eksploatacijos kaštus mažinantis sprendiniai 
 

Pastato kontrukcijoms pasirinktas monolitas laikančiosiom sienoms, metalinis karkasas su g/b 
kolonomis. Pastate yra įrengiama geoterminio šildymo siurblinė, o po terasomis yra išvedžiojami 
geoterminiai vamzdžiai, taip pastatas sumažina šildymo išlaidų kaštus. Fasado uždangos yra 
įrengiamos metalinių plokštelių bei saulės baterijų kombinacija, todėl tai sutaupo elektros išlaidų 
kaštus. Lietaus vanduo sklypo reljefo dėka, bei pastato,vidiniu kiemu, stogu yra surenkamas į 
baseiną bei po juo esančių rezervuarų. Sukauptas vanduo gali būti panaudotas muziejaus 
teritorijoje rengiamuose renginiuose – laikynoms prausykloms, dušams, tualetams. 



 
Pagrindiniai techniniai ekonominiai rodikliai 
Sklypo plotas – 5.2703 ha 

Sklypo užstatymo plotas – 8091 m² 
Užstatymo intensyvumas – 15,4 % 
Statybinis tūris – 43353 m³ 
Bendras pastato plotas – 7600 m² 
Lauko ekspozicijų pastoginių plotas – 1800 m² 
Pastato aukštingumas – 2 aukštai, alt. 8.00 m. 
Pastato projekto įgyvendinimo numatomų darbų kaina – apie 28 000 000 lt. 


