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Kontekstas : 

Dinozaurų parkas Radailiuose – tai gamtos 
apsupta istorinė vieta su šiuolaikiniu pritaikymu – 
didžiausiu Baltijos šalyse dinozaurų parku. 
Šiame parke laiką smagiai gali praleisti tiek  
gamtos tylą mėgstantis vienišius, tiek visada 
pramogų ieškanti šeima su vaikais. 

Parko kompleksą sudaro skirtingos funkcijos bei 
aukštingumo pastatai. Visus juos vienija dvišlaitis 
stogas. 



Koncepcija :

Poilsio namelis - tai naujas statinys Radailių dinozaurų 
parke, išsiskiriantis savo architektūrine išraiška, 
neabejotinai tapsiantis dar vienu traukos objektu 
komplekse.

Gamtinėje aplinkoje, esamos struktūros pagrindu 
kuriama naujos ir esamos architektūros dermė. Namelis 
lyg neliesdamas žemės, ištirpdamas medžių apsuptyje 
kabo virš vandens taip įsiliedamas į jį supančią aplinką 
ir sukurdamas lengvumo įspūdį.  Kompozicinė ašis - 
takelis vingiuojantis per namelį ir apjungiantis abi jo 
puses. Einantis takeliu žmogus gali neplanuotai pakeisti 
aplinką ir vėl grįžti į gamtą. 

Namelis gamtoje, gamta namelyje. 

wcbendra 
erdvė



Medžiagiškumas:

Namelio medžiagiškumas siūlomas atsižvelgiant 
į teritorijoje vyraujančias spalvas ir medžiagas. 
Naudojami vietiniai resursai.

Namelio išorė dengiama medinėmis 12 cm. pločio 
maumedžio lentomis. Išlaikant vientisumą jomis 
apkalamos ne tik sienos, bet ir stogas. Veidrodiniu 
stiklu dengtoje vitrinoje atsispindinti gamta, tokiu būdu  
išlaikoma darna su aplinka. 

Namelis tarp medžių - medis namelyje. 



Konstrukciniai sprendimai : 

Pastatas konstruojamas iš medinio karkaso. Stogas 
ir sijos sujungiamos į vientisą konstrukciją, kuri 
patupdoma ant gelžbetoninio pamato. Pamatas 
konstruojamas kartu su gembe, kuri išsitiesia virš 
vandens ir prilaiko namelį. Namelis pakabinamas virš 
vandens nenaudojant papildomų kolonų. Pastato 
standumą užtikrina konstrukciniai ryšiai paslepiami 
sienose ir lubose. Visas konstruktyvas kombinuojamas 
su apšiltinimo vata. Pastatas apkalamas medžiu iš 
vidaus ir iš išorės. Praėjimas dengiamas grūdinto 
stiklo stogu.

Medis namelyje.
Maumedžio lentomis apkalamas stogas

Karkasinė stogo konstrukcija

Sienos konstruojamos naudojant 
klijuotą medieną. Karkasas 
apšildomas stiklo vata

Gelžbetoninė gembė laiko metalinį 
karkasą ant kurio konstruojamos 
medinės grindys. Prie grindų 
tvirtinamos sienos ir fasadai. Gembė 
įmonolitinama kartu su pamatais. 
Pamatai gręžtiniai.

Maumedžio lentomis apkalamos 
sienos. 

Aliuminio rėmo varstoma virtina.



Plano funkcionalumas : 

Parke lankosi daug įvairiausius poreikius turinčių 
turistų - šeimos su mažais vaikais, seneliai. Namelis 
turėtų būti prieinamas ir pasiekiamas visiems, net 
ir tiems kuriem vaikščioti nėra lengva, todėl jis 
projektuojamas apatinio takelio lygyje, ant tvenkinio 
šlaito.

Namelis ‘skeliamas’ pusiau ne vien dėl architektūrinės, 
bet taip pat ir funkcinės idėjos - pagalbinė patalpa 
(wc) atskiriama nuo pagrindinės erdvės, tam kad 
funckionuotų visą laiką, ty. jei pagrindinė namelio 
erdvė užimta ar užrakinta, wc gali naudotis visi 
komplekso lankytojai.

Namelis ir dideliems ir mažiems. 



Įgyvendinimo realumas, kaina : 

Namelio įgyvendinimui nereikia ypatingų 
konstrukcijų.

Kaina  ~ 20 000 €




