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Koncepcja projektowa zakłada jak najmniejszą ingerencję w istniejące elementy oraz teren
kompleksu Wielkiego Pieca zarówno poprzez wprowadzanie kubatury, jak i minimalną ingerencję
w istniejące konstrukcje. Projektowane elementy w zamierzeniu dopełniają istniejący kompleks nie
konkurując z nim. Świadomą decyzją projektową była rezygnacja z jednego, wspólnego obiektu, którego
kubatura swą wielkością przytłoczyłaby istniejące elementy Wielkiego Pieca. Uznano za właściwe
wykonanie próby swoistego ukrywania nowych, wymaganych funkcji, kładąc nacisk na dopełnienie już
istniejącej tkanki, bez jej dominacji.
Nową kubaturą jest budynek Centrum Zwiedzającego, projektowany jako obiekt głównie
podziemny. Tym obiektem od strony północnej domknięto teren Wielkiego Pieca, wytwarzając
przestrzeń publiczną oraz tworząc formę zamkniętego kwartału. Przy okazji kubaturą budynku
odizolowano się od działającego zakładu przemysłowego, niwelując jego widok do minimum.
Widoczną ponad teren część Centrum Zwiedzającego tworzy nachylona w kierunku Pieca
zielona przestrzeń relaksu, która jest swoistym przedłużeniem wewnętrznych funkcji budynku. To tutaj
po zakończeniu zwiedzania obiektów Wielkiego Pieca można zatrzymać się i relaksując obserwować
ogrom stalowych konstrukcji.
Wewnątrz Centrum Zwiedzającego w części naziemnej kryje się lobby wejściowe z kasą,
punktem informacyjnym oraz kawiarnia – połączona poprzez taras ze strefą zielonego dachu. W części
podziemnej znajdują się doświetlone przez patio: audytorium z funkcjami pomocniczymi oraz cześć
administracyjna. Patio może być wykorzystywane jako dodatkowa przestrzeń wystaw tymczasowych lub
jako tło dla specjalnie zaprojektowanej instalacji artystycznej dla tego miejsca. Centrum Zwiedzającego
połączone jest podziemnym przejściem z Centrum Ekspozycyjnym wytworzonym w dawnym budynku
sterowni i maszynowni.
Budynek Centrum Zwiedzającego łączy te pomieszczenia, które mogą funkcjonować osobno,
w ramach działań komercyjnych Muzeum Wielkiego Pieca. Możliwe jest wynajęcie przestrzeni
audytorium bez konieczności ingerencji w pozostałe części projektowanych obiektów. Możliwe jest
również wynajęcie kawiarni bez konieczności wydzielania stref czy zamykania części budynku.
Strefa ekspozycji zostaje zaprojektowana w istniejącym budynku maszynowni i sterowni. Dla
zwiedzających zostają udostępnione wszystkie 3 poziomy obiektu istniejącego. W strefie parteru
pomiędzy stalowymi elementami konstrukcji zostaje zaprojektowana, jako dodatkowy poziom, strefa
wejściowa z punktem informacyjnym, kasą, sklepikiem, strefą relaksu, szatnią oraz osobnym
zestawem sanitariatów. W środkowej części parteru znajdują się paradne schody, które prowadzą do
części podziemnej Centrum Zwiedzającego.
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