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LENGVOSIOS ATLETIKOS MANIEŽAS SU AUTOMOBILIŲ SAUGYKLA PERKŪNO AL. 5, KAUNE

Aiškinamasis raštas
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1. Urbanistinė idėja
Lengvosios atletikos maniežo pastatas yra projektuojamas suformuotame 7.5797 ha žemės sklype
Perkūno al. 5, Kaune, kuris yra įtrauktas į Kauno Ąžuolyno sporto statinių kompleksą ir yra Kauno
miesto istorinės dalies, vadinamos Kauno Žaliakalnio I-oji teritorijoje. Šiaurės – rytinėje pusėje
sklypas ribojasi su Kauno Ąžuolyno riba. Šalia lengvosios atletikos maniežui skirto skypo yra kiti
sporto komplekso pastatai – S. Dariaus ir S. Girėno stadionas, Sporto halė ir pagalbiniai pastatai.
Lengvosios atletikos maniežas savo tūriu užbaigia Kauno Ąžuolyno sporto statinių komplekso
kompoziciją, tapdamas dinamišku sporto komplekso akcentu, kuris yra pritaikytas šios dienos
reikalavimams, užtikrinantis darnų komplekso funkcionavimą.
Pastato siluetą didžiąja dalimi lemia lengvosios atletikos salės rengimo reikalavimai, tad savo tūrine
forma papildo esamų sporto komplekso pastatų situaciją. Projektuojamas fasadų pralaidumas
dinamiškai kinta ties visomis pastato kraštinėmis, maksimaliai atsiveria į Sporto g. pusę, ties kuria
formuojasi didžiausias lankytojų srautas, tuo pačiu yra pabrėžiamas pagrindinis įėjimas į pastatą,
suteikiantis kryptį žmonių judėjimui.
Pastato fasadų pralaidumas palaipsniui žemėja ties pagrindine lengvosios atletikos sale, palikdamas
vizualinį kontaktą su šalia pastato esančia žaliąja erdve.

2. Architektūrinė idėja
Sklype projektuojamas racionalus, monumentalus, dinamiškas tūris.
Sklypo ribojimąsis su Kauno Ąžuolyno riba ir Šlovės ažuolų alėja buvo svarbus faktorius, nulemiantis
pagrindinę pastato idėją. Lengvosios atletikos maniežo pastatas tai gaubtas, apsaugantis
sportininkus nuo saulės ir atmosferinių kritulių poveikio, paliekantis galimybę ir toliau sportuoti
gėrintis aplink pastatą esančia augmenija, kuri nenutrūkstamai vizualiai skverbiasi į pastatą.
Organiški fasadų linkiai darniai įsilieja į teritorijoje esančią augmeniją.
Pabrėždama pagrindinę pastato funkciją, atriumo erdvė stikliniu puslankiu ribojasi su maniežo sale.

Fig. 1 - Lengvosios atletikos maniežas
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3. Pastato funkcinis suplanavimas
Požeminis aukštas
Projektuojamo pastato teritorija yra lengvai prieinama automobilių ir dviračių transportui.
Projektuojant įvažiavimą į požeminę automobilių aikštelę buvo atsižvelgta į detaliojo plano
numatomą kelio servituto perimetrą. Pagrindinis įvažiavimas į teritoriją yra iš Perkūno alėjos.
Įvažiavimas į požeminę automobilių stovėjimo aikštelę projektuojamas šiaurinėje pastato dalyje,
dviejų eismo krypčių rampa. Numatyta 140 vietų automobilių stovėjimo aikštelė, iš kurių 6 vietos yra
skirtos žmonėms su negalia, 2 vietos skirtos elektromobilių įkrovimui.
Pastato požeminėje dalyje yra numatyta vieta dviračių saugyklai (118 m2). Šalia automobilių
stovėjimo aikštelės projektuojami lauko laiptai, ir pėsčiųjų rampa, kuri suteikia galimybę aikštelei
funkcionuoti nepriklausomai ir naudoti ją visai sporto komplekso veiklai.
Be automobilių saugojimo patalpos, požeminiame aukšte yra numatytos techninės bei sandėliavimo
patalpos, kurios ribojasi su išorine pastato siena.
Iš automobilių stovėjimo aikštelės yra numatytas įėjimas į pastatą pro kontrolės punktą.
Požeminiame pastato aukšte yra numatoma erdvė personalui, persirengimo kambariai, trenerių
patalpos, masažo ir dopingo kontrolės kabinetai, inventoriaus saugojimo patalpos su mobiliomis
pertvaromis. Požeminio aukšto centre yra numatoma mankštos salė su 60 m 4 bėgimo takų
juostomis ir dviejų juostų ovalus bėgimo takas, kurio centre, skaidriomis pertvaromis yra atskirtos
treniruoklių ir gimnastikos salės. Šios dvi salės tarpusavyje turi mobilią pertvarą ir reikalui esant gali
jungtis.
Pirmas aukštas
Pagrindinis įėjimas į pastatą projektuojamas šiaurinėje dalyje dešiniajame pastato kampe.
Pro pagrindinį įėjimą yra patenkama į centrinį holą, kuris driekiasi per visus pastato aukštus. Hole,
šalia pagrindinio įėjimo, yra numatoma budinčiojo patalpa su rūbine. Pastate paraleliai Šlovės alėjos
ašiai yra numatyta poilsio erdvė tiesiogiai sujungta su kavinės sale, kuri taip pat turi atskirą įėjimą iš
rytinės pastato pusės. Kavinės erdvė nedarbo metu gali būti transformuojama į mini skaityklą. Erdvė,
projektuojama šalia Šlovės alėjos turi stiprų vizualinį ryšį su ąžuolų alėja.
Tamsiojoje pastato zonoje, kuri skiria bendrąsias/poilsio erdves nuo sporto erdvės yra numatytos
bendros aptarnavimo patalpos: tualetai, kavinės pagalbinės patalpos, laiptai bei liftai. Pro šią erdvę
yra numatomi keturi įėjimai į pagrindinę maniežo salę.
Lengvosios atletikos maniežo salė yra 5870 m2, minimalus salės aukštis 11 metrų, joje tarp
pagrindinių įėjimų į salę yra išdėstytos sustumiamos žiūrovų tribūnos, talpinančios 500 žiūrovų. Salės
gale, dešiniajame kampe yra numatomas privatus sportininkų įėjimas su smulkaus inventoriaus
laikymo patalpa bei san. mazgais.
Antras aukštas
Antrame pastato aukšte yra išdėstomi administraciniai kabinetai su pasitarimų sale, trys tarpusavio
jungtis turinčios auditorijos bei rekreacinė erdvė atsiverianti į pagrindinį holą.
Trečias aukštas
Trečias pastato aukštas yra skirtas administracijai bei techninėms patalpoms (televizijai,
komentatoriams, garso įrangai ir kt.), kurios dėka stiklinės pertvaros turi puikų vizualų ryšį su
pagrindine maniežo sale.
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4. Žmonių srauto paskirstymas pastate
Iš pagrindinio holo erdvės judėjimo srautas
yra paskirstomas po įvairius aukštus:
Sportininkai
pagrindiniais
laiptais
leidžiasi į požeminiame aukšte esančius
persirengimo kambarius. Tiesiai iš
persirengimo kambarių yra patenkama į
apšilimo erdvę su jos centre esančia
treniruoklių ir gimnastikos salėmis. Kitais,
pagalbiniais, laiptais yra kylama į pirmąjį
aukštą,
kuriame
yra
numatytas
sportininkų įėjimas į lengvosios atletikos
salę.
Personalas tiesiai iš holo erdvės
pagrindiniais laiptais kyla į antrąjį ir
trečiąjį aukštus, kuriuose yra numatomos
jiems skirtos erdvės.
Žiūrovai į pagrindinę lengvosios atletikos
maniežo salę gali patekti tiesiai iš holo
erdvės esančio įėjimo arba pro kitus du
išilgai salės einančius žiūrovams skirtus
įėjimus.

Iš požeminės automobilių stovėjimo aikštelės
judėjimo srautas yra paskirstomas:
Sportininkai tiesiai iš aikštelės patenka į
apšilimo
erdvę
ir
persirengimo
kambarius.
Personalo judėjimas yra paskirstomas
priklausomai nuo funkcijų, kurias jis turi
atlikti. Galimi du variantai: tiesioginis
patekimas iš aikštelės į personalui skirtas
patalpas arba kilimas išoriniais laiptais.
Žiūrovai į pastatą patenka pro išorinius
laiptus.
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5. Universalus dizainas
Pastatas, sukurtas pagal Universalaus Dizaino principus, pasižymi prieinamumo funkcija ir žmonių,
turinčių įvairių rūšių negalias, integracija. Pastatas suteikia lygias galimybes sportininkams ir
patogias darbo sąlygas maniežo darbuotojams. Įėjimai į pastatą, judėjimo trasos ir prieigos prie jų
yra suprojektuotos taip, kad žmonėms su negalia nebūtų kliūčių patekti į pastato vidų. Maniežo
pastate garantuotas laisvas judėjimas ir veikla, nėra kliūčių evakuacijos keliuose. San. mazgai,
persirengimo kambariai, dušinės yra taip par pritaikyti ŽN, minimalūs takų pločiai numatomi ne
mažesni nei 1,20 m. Įrengiamas liftas, atitinkantis ŽN reikalavimus.

6. Pastato medžiagiškumas
Fasadų ir stogo apdailai numatyta naudoti ventiliuojamą fasado ir stogo sistemą su vėdinamu oro
tarpu. Tai aliuminio kompozicinės plokštės su šerdimi iš nedegių didelio tankio mineralinių užpildų.
Tai tvari ir ilgaamžė apdailos sistema, kuri apsaugo pastatą nuo perkaitimo vasarą ir nuo šilumos
išsisklaidymo žiemą, su puikiomis garų paskirstymo savybėmis (neturi kondensacijos efekto).
Nereikalauja ypatingų priežiūros išlaidų bei gali būti pakartotinai panaudota ir perdirbama.
Langų žingsnis yra numatomas 1,5m su pastorintu vertikaliu profiliu, kuris leidžia lengvai planuoti
pertvaras. Stiklinė pastato fasado dalis yra skaidoma įrengiant šešėliavimo elementus, užtikrinanti
pastato mikroklimato stabilumą. Pietinis fasadas skaidomas tankiau, įrengiamas storesnis, garsui
atsparesnis stiklas. Konkretus sprendinys numatomas atlikus pastato energetinį modeliavimą.
Didelis dėmesys skiriamas pastato akustikai tiek garso izoliacijos tiek akustinio komforto prasme,
numatant tinkamą garsą absorbuojančių medžiagų kiekį. Statybai naudojamos sertifikuotos
medžiagos.

7. Inžinerinai ir energetiniai sprendiniai
Pastatas bus energetiškai efektyvus, A+ energinio naudingumo klasės. Energinis taupumas bus
pasiektas panaudojant efektyvius sprendinius. Pastato architektūrinė forma leidžia efektyviai
išnaudoti įvairūs atsinaujinančius šaltinius:
 ant stogo yra montuojami fotovoltiniai elementai;
 įrengiama drenažine sistema, vanduo surenkamas ir nuvedamas i antžeminį rezervuarą ir
yra pakartotinai panaudojimas wc bakeliams, lauko žaliųjų erdvių laistymui, lauko grindinio
plovimui;
 dušai ir vandens maišytuvai su sensoriais, taupantys vandens suvartojimą;
 instaliuojamos natūralios vėdinimo sistemos;
 grindinis šildymas pastato bendrosiose erdvėse, šilumą spinduliuojančių plokščių
instaliavimas lengvosios atletikos salėje virš žiūrovų tribūnų;
 elektros ir šiluminės energijos gamybos sistema su atsinaujinančiais energijos šaltiniais;
 LED apšvietimo prietaisų naudojimas su šviesos jutikliais, siekiant sumažinti elektros
energijos poreikį;
 apšvietimas visame pastate yra įrengiamas reaguojantis į patalpų užimtumą, apšviestumą
dienos metu bei galimybe pačiam naudotojui reguliuoti pagal savo reikalavimus;
 pralaidus lauko grindinys;
 numatytos BREEAM standartus atitinkančios dviračių saugyklos, elektromobilių įkrovos
vietos;
 šildymas kombinuotas geotermija bei miesto šiluminių tinklų.
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8. Statinio konstrukcijų sprendiniai
Maniežo stogo konstrukcija projektuojama lenkta
naudojant
pusapvalių
plieno
konstrukcijų
santvaras. Atsižvelgiant į biudžetą, santvaros gali
būti gaminamos iš aliuminio, taip sumažinant
santvaros profilį. Tokį stogo konstrukcijos
pasirinkimą lemia poreikis uždengti didelius
tarpsnius tarp atraminių kolonų išlaikant reikiamą
konstrukcijos lengvumą. Santvaros numatytos
dviejų
skirtingų
matmenų
(fig.4).
Geltonai pažymėta santvara - pusapvalio profilio
santvaros konstrukcija. Raudonai pažymėta
santvara - pusapvalio-horizontalaus profilio
trikampė santvaros knostrukcija. Į tarp santvarų
esančius tarpus yra numatyta montuoti juostinius
stoglangius. Kiekviena santvara yra suprojektuota
atsižvelgiant į punktualaus pasipriešinimo
poreikius ties viduriu ir ant atramų: buvo pasirinkta
susiaurinti didesnio profilio santvaras išilgai dviejų
skersinės plokštumos ašių link abiejų galų.
Maniežo pastatui pritaikyta statinė schema
pagrįsta gembinėmis santvaromis dešiniojoje
pastato dalyje (fig. 5). Gembinė santvara atsveria
apkrovas tarpatramyje ir yra apkraunama
dviejomis perdangomis, kurios yra prilaikomos
traukėmis. Santvarų konstrukcija remiasi į
apskrito pjūvio siją, kuri tarpusavyje jungia
kiekvieną kolonos viršutinę atramą.
Visa stogo konstrukcija yra tarpusavyje jungiama
perimetrine plokščia santvara (fig. 6). Tokio tipo
struktūros išdėstymas ir jungimas užtikrina
vienodą konstrukcijos veikimą trimis kryptimis,
analogišką plokštei.
Požeminio aukšto perdanga projektuojama iš
“ribbed
floor”
su
dvikryptėmis
sijomis,
armuojamos tradiciniu būdu, išskyrus įstrižines
sijas, kurios bus armuojamos su įtempiamais
plieniniais kabeliais (fig. 7).
Užbaigiamosios požeminio aukšto plokštės yra
numatytos alveolinio pjūvio, su dvikrypte laikančia
struktūra (fig. 8). Tokio tipo perdanga yra žymiai
lengvesnė už tradicinio tipo perdangą.
Pasirenkant aukšto perdangas buvo atsižvelgta į
nuolatinės apkrovas ir perkrovas ir pritaikytas
pagal numatytą pirmojo aukšto naudojimą.
Vertikali požeminio aukšto struktūra yra
paskirstyta atsižvelgiant į numatytas funkcines
paskirties vietas.
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Tokį konstrukcijų pasirinkimą nulėmė Šlovės alėjoje augantys daugiamečiai ąžuolai. Norėdami
projekto realizavimo metu apsaugoti medžių šaknis nuo galimų pažeidimų buvo priimtas sprendimas
kiek įmanoma labiau atitolinti požemines struktūras nuo medžių šaknų.

9. Bendrieji ekonominiai rodikliai
Sklypo ir pastato bendrųjų rodiklių lentelė
Sklypo plotas:
Užstatymo plotas:
Pastato bendrasis plotas:
 požeminė dalis
 antžeminė dalis
Užstatymo intensyvumas:
Užstatymo tankumas:
Statinio aukštų skaičius:
Statinio aukštis:

75.797,00 m2
7.140,00 m2
14.201,65 m2
6.037,35 m2
8.164,3 m2
0,19
9,41 %
3
14,55 m

8

