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S T A T Y B AS T A T Y B A

UAB „Ecodomus“ Kaune pastatė pir-
mąjį Lietuvoje medinių konstrukcijų 
administracinį pastatą. 1,5 tūkst. m2, 
trijų aukštų pastatas, pagrindinėms 
konstrukcijoms panaudojus medieną, 
iškilo vos per vieną mėnesį, o projektas 
iki rakto buvo įgyvendintas dar per 
septynis. 

MIESTAI LAUKIA DIDELIŲ MEDINIŲ PASTATŲ – 
PIRMA „KREGŽDUTĖ“ JAU KAUNE

Neišvengta ir monolitinio branduolio, kuris buvo būtinas 
dėl gaisrinės saugos reikalavimų, norint įrengti laiptinę ir 
liftą. Pastatui apšiltinti statytojas pasirinko ekologišką ir 
tvarų produktą – „Knauf“ vatą, o namo sandarumas už-
tikrintas panaudojus aukštos kokybės „Tyvek“ produkciją.

Nors Lietuvoje medinių pastatų statyba vis dar vertinama 
skeptiškai, tačiau, remiantis užsienio praktika, pavyzdžiui, 
Norvegijoje pastatytas aukščiausias pasaulyje medinis 
pastatas, nepasitikėjimas medžiu po truputį nyksta. 

Unikalaus pastato statytojo „Ecodomus“ direktoriaus 
Girmanto Juknio nuomone, dabar laikas plačiau atverti 

–
www.ecodomus.lt

duris medienai – natūraliai atsinaujinančiai, puikių sa-
vybių ir didelį potencialą turinčiai statybinei medžiagai. 
Pasauliui sunerimus dėl ekologinės krizės, toks statybos 
būdas perspektyvus, nes minimaliai išskiria CO2, paly-
ginti su statyba iš betono, kuris sudaro vienus didžiausių 
CO2 kiekius statybų metu.

Didžiausius debatus ir skeptiškumą sukelia medienos de-
gumas. Visai nepagrįstai manoma, kad medis dega grei-
čiausiai. Iš tiesų atlikti eksperimentai įrodo, kad tinkamai 
parinkta mediena – degumo prasme visiškai neišsiskirianti 
statybinė medžiaga.

„Kai namas dega, tai dega ir betonas, ir metalas, bet 
medis parodo degimą dūmais, nesugriūva iš karto ir 
suteikia laiko imtis priemonių, išvengti pačių baisiausių 
padarinių“, – sako G. Juknys. „Jeigu namo viduje panau-
dojamos metalinės kolonos, jas būtina apsiūti kažkuo 
nedegiu, net ir patį metalą. Nes, kai vyksta gaisras, esant 
aukštai temperatūrai, metalas linksta gniuždomas. Su 
mediena taip neatsitinka“, – antrina „Knauf Insulation“ 
techninis atstovas Baltijos šalims Saulius Pupius.

Kad tokių unikalių projektų būtų ir daugiau, reikia drąsių 
vystytojų, inovatyvių architektų, racionalių inžinierių ir 
gerai savo darbą išmanančių statytojų, tokių kaip šio pro-
jekto vystytojai: UAB „Domino partneriai“, UAB „Archas“ 
architektai, UAB „Inžinierių komanda“ inžinieriai ir UAB 
„Ecodomus LT“ statytojai.


