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AIŠKINAMASIS RAŠTAS

„WOODSTOCK“

9.1. Urbanistinė idėja;

Unikalus miesto žaliasis rajonas dar nuo XVI amžiaus žinomas kaip Radvilų miškingas medžioklės plotas,
XVIII amžiuje bandytas paversti landšaftiniu parku su retesnėmis medžių rūšimis, gėlynais, bei laukiniais
gyvūnais. Šį žalią miesto priemiestį jau prieš 200metų pamilo daugelis žinomų veikėjų. Prieš daugiau nei 100
metų Sankt Peterburgo pirklys V. Martisonas oficialiai pasiūlė miesto Dūmai pirkti Žvėryną ir prijungti jį prie
miesto, nes tai LABAI GRAŽUS GAMTOS KAMPELIS SU GERA, MIESTO ATŽVILGIU, GEOGRAFINE PADĖTIMI, o
miestiečiai labai mėgo šį rajoną ir į jį plūdo gyventi, pramogauti ir ilsėtis. Nors žvėryno užstatymas vystėsi
chaotiškai, mediniai maži namukai maišėsi su didesniais mūriniais pastatais, formuojant miesto gatves
rajonas buvo moderniai suskirstytas į lygius kvadratus.

Griežtai urbanizuota teritorija išlaikė savo gamtišką unikalumą iki šių dienų, išliko išskirtinai žalios gatvės,
minkštas perimetras, laisvas ir neaukštas užstatymas. Vienetai įsiskverbusių nebūdingai aukštų stambiatūrių
pastatų dar nespėjo visiškai suniokoti trapaus ir gamtiško žvėryno įvaizdžio. Subtilumas, jautrumas ir
tapybiškumas yra tiesiog būtini urbanizacijos kriterijai. Nuo pietinės rajono dalies iki Sėlių gatvės parko
jausmas ypač ryškus, o nuo Sėlių g. į šiaurę jaučiamas stiprus gamtos sumiestėjimas ir visiška urbanizacija.

Nagrinėjamas sklypas yra pereinamojoje, centrinėje rajono dalyje, žaliojoje kvartalo pusėje.

9.2. Architektūrinė idėja;

„Woodstock“

Kas tai? #tvora, #medis, #krūmas, #medinis namas, #plastika, #bionika, #laja

Visi raktiniai žodžiai apibūdina WOODSTOCK (vert. medžio masyvas) Žvėryne. Nesitaikantis, bet
draugaujantis, banguojantis, bet griežtas, skaidrus, bet neperšviečiamas - kontrastais pasižyminti
architektūrinė išraiška atspindi laikmečių suformuotą rajono architektūrinę dvasią, nors ir nebandydama
kopijuoti senosios aplinkos.
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Kodėl WOODSTOCK? Nes tai medis, ne tik savo išorės apdailos medžiagiškumu ir mase, bet ir dvasia.
Išskirtinės išraiškos masyvi viršutinė laja suvirpanti savo trapiu apvalkalu, tačiau masyviai dengianti žvelgiant
iš tolimesnės perspektyvos, naujausių technologijų dėka valanti orą ir duodanti tiesioginę naudą aplinkai.
Tektoniška, bet lengva kamieninė dalis po kurią tarsi mažu miškeliu gali vaikščioti, sportuoti ir ilsėtis, čia visi
gali atrasti savų pramogų. Ir gilios šaknys, susiurbiančios visą purvą iš mūsų, tereikia patręšti savu
automobiliu ir jis susiurbs ir apsaugos jus nuo nereikalingų kančių.

Pagrindinis projektavimo tikslas - pastatas turi būti draugiškas aplinkai, neužgožti ir neužspausti esamos
erdvės. Būtent todėl projektuojama trijų aukštų antžeminė dalis. Antras ir trečias aukštai uždengiami
medinėmis vertikaliomis žaliuzėmis su saulės kontrolės sistema. Reaguojančios į saulės intensyvumą, jos
užsisklendžia arba atsiveria. Dinamiškas fasadas ne tik apsaugo pastatą nuo kaitros (kartu sumažės ir oro
vėsinimo išlaidos) bet ir suteiks pastatui tos tikrojo medžio gyvasties.
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Pirmas aukštas uždengiamas tik berėmio fasadinio stiklo sistema. Tai iš visų trijų pastato pusių –
vizualiai atvira praeiviams erdvė. Vidinis pastato gyvenimas yra svetingas. Pirmame aukšte projektuojamos
galerijos, kavinė (coffe shop) arba restoranas, sporto klubas, galerijos arba parduotuvės.

Atidengiama ir dalis pusrūsio. Pirmo aukšto grindų perdangos fragmentas yra pakeltas virš žemės lygio
ir atitrauktas nuo fasado. Tokiu būdu apjungiamos pirmo ir pusrūsio erdvės, užtikrinamas saulės šviesos
patekimas į pusrūsį ir padidinamas komercinis plotas. Šios patalpos gali būti skirtos kavinei arba galerijai.

Antrame ir trečiame aukštuose numatyti biurai. Išplanavimas parinktas optimalus. Darbo vietos
projektuojamos palei pastato fasado perimetrą. Darbo stalų išdėstymo sistema užtikrina galimybę sudalinti
erdvę į mažas biuro patalpas. Tokiu būdu pastato aukštas gali būti transformuojamas priklausomai nuo
poreikio - mažoms patalpoms arba dideliam atvirų darbo vietų biurui arba HUB,ui . Visos pagalbinės
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patalpos, nereikalaujančios natūralaus apšvietimo (san. mazgai, pasitarimo patalpos, virtuvėlės)
projektuojamos centrinėje pastato dalyje.

Centrinėje dalyje esančia reprezentacine laiptine pakylame į stogo erdvę. Tai yra kulminacinis Woodstock‘o
akcentas. Tai rekreacinė erdvė.

Stogas užpildytas visais poilsiui skirtais akcentais:
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- Maža lauko kavinė;
- Griliai;
- Lauko hamakų tinklas;
- Poilsio ir trumpalaikio darbo zonos;
- Pasitarimų struktūros (ang. Meeting cocons) - „kokonai“;
- Žaliasis, vingiuojantis per visą stogą augalų masyvas, ne tik valo orą, bet kartu sukuria darbuotojams

geresnę psichologinę terpę, galimybę atsiribuoti trumpam nuo stresinių darbų ir atsipalaiduoti.
Numatytas apželdinimas lauko gėlėmis ir kvietrugiais. Kvietrugiai – išvesti iš rugių ir kviečių, yra
atsparesni šalčiams, ligoms, sausroms, neišgula. Bet svarbiausias aspektas, būtent šie augalai labiausiai
atspindi metų laikų kaitą, gamtos pokyčio ciklus.

- Stogo erdvė suplanuota taip, kad galima būtų joje rengti piknikus, meno ir muzikos vakarus žymiojo
„Woodstock“ festivalio garbei.

9.3. Pastato funkcinis suplanavimas;
Bendroji architektūrinė ir neatsiejama funkcinė koncepcija aprašyta p. 9.2.

Projektuojamas pastatas yra trijų antžeminės dalies aukštų.
Centrinėje pastato dalyje projektuojama pagrindinė reprezentacinė laiptinė. Tai pastato „šerdis“ ir kartu
atriumas, jungiantis visus pastato aukštus ir stogą. Jos atitvaros numatomos ažūrinės, dalinai padengiamos
interjeriniais augalais.
Papildomai numatoma ir evakuacinė laiptinė bei liftas.
Pirmame pastato aukšte projektuojamos: komercinės patalpos, galerijos, kavinė, sporto klubas.
Antrame ir trečiame pastato aukštuose numatomi biurai.
Ant stogo terasos – kavinė ir polisio zona.

Požeminėje dalyje numatytas dviejų lygių aukštas. Dalis požeminės dalies skirta techninėms ir komercinėms
patalpoms. Kitoje požeminėje dalyje projektuojamas trijų sistemos lygių parkingas su automatine
parkavimo sistema.
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Parinktas sistemos tipas „UP System“. Tai greitaeigė, prisiderinanti prie automobilio tipo (matmenų)
automobilių parkavimo sistema. Sistemos automobilio pastatymo ir pasiėmimo laikas nuo 60 iki
120sekundžių.

Antžeminėje sklypo dalyje numatomas besisukantis – keltuvas, kuris nuleidžia automobilius į požeminę dalį.
Siekiant sukurti optimalų automobilių srauto valdymą, antžeminėje sklypo dalyje prie keltuvo numatytos
privažiavimo ir išvažiavimo iš parkingo kelio dalis.

Pavyzdys:

Esminis šios sistemos privalumas:
- Kompaktiškas automobilių saugojimas, tūrio optimizavimas apie 56 proc .(apytiksliai);
- Išvengiama įvažiavimo/išvažiavimo pandusų – tai ypač aktualus klausimas mažųjų sklypų užstatymui,
optimaliai išnaudojama antžeminė sklypo dalis.
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- ekologinis aspektas – eliminuojama išmetamų dujų emisija parkavimo ir manevravimo metu, ventiliacijai
reikalingas ženkliai mažesnė oro apytaka.
Ženkliai sumažinami eksploatacijos kaštai:
- sumažinti apšvietimo kaštai – reikalingas tik minimalus techninis apšvietimas;
- sumažinti vedinimo kaštai;
- nereikalinga investicija į automobilių apsaugą (stebėjimo kameros ir pan.) – automobiliai yra saugūs,
pašalinio žmogaus patekimas į parkavimo zoną yra eliminuotas;
- sumažinti statybiniai kaštai – atsisakoma pandusų, perdangų tarp aukštų, evakuacinių laiptinių, liftų
žmonėms;
- minimalus švaros palaikymo aspektas ;
- esant reikalui įranga gali būti demontuota ir perkelta į kitą vietą;

Elektrinių automobilių pakrovimas ir trumpalaikės automobilių sustojimo vietos numatomos palei šoninės
gatvelės pietinėje sklypo dalyje.

Papildomai požeminėje sklypo dalyje numatomas lietaus vandens rezervuaras, skirtas pakartotiniam lietaus
vandens panaudojimui (želdinių laistymui, klozetų vandens nuleidimui, ūkiniams poreikiams)

9.4. Pastato medžiagiškumas;

Pagrindinė pastato fasadų medžiagiškumo koncepcija - tai technologijų ir gamtos „sąveika“ :
- Aliuminio rėmo stiklo fasadai su stiklo paketais ( šilumos perdavimo koeficientas U(A++) (W/(m2×K) –

0,85) ;
- Dinaminio fasado sistema - vertikalios medžio žaliužės su metalinio tinklelio „sparnais“ ir saulės

kontrolės sistema;

9.5. Transporto ir pėsčiųjų srautų sprendimai;

Projektuojamas pastatas yra draugiškas aplinkai ir bus prieinamas pėstiesiems iš visų pusių:
- šaligatviu iš šiaurinės sklypo dalies, palei Sėlių g.;
- šaligatviu iš pietinės pastato dalies, palei šalutinės gatvelės išklotinę;
- pėsčiųjų zona - vakarinėje sklypo dalyje; ja numatoma padengti vejos koriu, kad maksimaliai padidinti
žaliąsias erdves sklype.

Automobilių srautas nukreipiamas iš Kęstučio gt. į šalutinę gatvelę pietinėje sklypo dalyje. Iš jos yra numatyti
privažiavimo ir išvažiavimo keliai į/iš požeminio parkingo keltuvo.

Elektrinių automobilių pakrovimas ir trumpalaikės automobilių sustojimo vietos numatomos palei šoninę
gatvelę pietinėje sklypo dalyje.

Dviračių stovai projektuojami vakarinėje sklypo dalyje prie tvoros segmento. Dušai ir buitinės patalpos
dviratininkams suprojektuoti pirmame aukšte prie sporto klubo.
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9.6. Pastato A++ energetinės klasės, energiją taupančių sprendinių, atsinaujinančios energijos šaltinių
taikymo, žaliųjų (tvariųjų) sprendinių panaudojimas, projektuojamo pastato atitikimas LEED,
BREEAM, WELL Building Standard (WELL) ir kt. standartams;

Esminiai sprendimai:

1. Saulės kontrolės stiklo paketai (šilumos perdavimo koeficientas U(A++) (W/(m2×K) – 0,85) su garso
izoliacija . Tinkami stiklo paketai užtikrina, kad patalpos mažiau įkaista, o tai sumažina energetines
pastato šildymo, šaldymo ir vėdinimo sąnaudas. Papildomai apsaugo pastatą nuo gatvių triukšmo.

2. Garsą izoliuojantys stiklo paketai (Storesnis stiklas ir garsą izoliuojanti plėvelė).
3. Pietinėje pastato dalyje ant aklinų stiklo fragmentų (ties perdangoms) – numatomi saulės elementai

su nematomais kontaktais;
4. Dinaminis fasadas – medinės žaliuzės su metalinio tinklelio “sparnais“ ir integruota saulės kontrolės

sistema; Metalinis tinklelis gali būti papildomai padengtas fotokataliniais dažais, kurie veikiant UV
spinduliams neutralizuoja bakterijas bei kenksmingus junginius. Tokiu būdu kartu valomas ir aplinkos
oras;

5. Žalias eksploatuojamas stogas – papildoma oro švarinimo idėja; ekologinės, rekreacinės (kavinė)
aplinkos kūrimas;

6. Stogo lauko šviestuvai su saulės elementais;
7. Ekologinės interjero apdailos medžiagos;
8. Vietinių statybos medžiagų panaudojimas;
9. Geoterminiai gręžiniai su vertikaliais kolektoriais (šilumos siurblys šildyti, vasara vėsinti patalpas ir

šildyti vandenį)
10. Požeminėje dalyje numatomas lietaus vandens rezervuaras; Lietaus vanduo iš rezervuaro siurbliukais

nukreipiamas į visus ūkinio vandens panaudojimo taškus: unitazus, praustuvus ar laistymo žarnas.
Įrengiama nepriklausoma vandens tiekimo sistema, nesujungta su geriamojo vandens tiekimo
sistema.

11. Požeminė automatinė parkavimo sistema – privalumai pateikti aiškinamojo rašto 9.3 dalyje.
12. Ant stogelio virš pagrindinės laiptinės – saulės kolektoriai;

9.7. Statinio konstrukcijų sprendimai;

- Monolitinės perdangos;
- Monolitinės laikančios kolonos;
- Požeminės dalies galimi variantai: Berlyno sienutė; špuntinė sienutė; nesusikertančių polių siena;

susikertančių polių siena; diafragminė siena; Taip pat galimos įvairios šių atraminių
statinių kombinacijos, priklausomai nuo gruntinio vandens lygio, grunto tipo, kainos. Optimalus
variantas bus tikslinamas techninio projekto stadijoje, pagal atliktus grunto tyrimus.

9.8 Pastato pagrindinių inžinerinių tinklų sprendiniai;

- Šildymas, vėsinimas – „oras-vanduo“. Šilumos (vėsinimo) šaltinis - geoterminiai gręžiniai su vertikaliais
kolektoriais.

- Vandentiekis - cirkuliacinis karšto vandens kontūras;
- Vedinimas – rekuperacinė sistema.
- Lietaus vandens kaupimo rezervuaras – ūkiniams poreikiams, laistymui.
- Elektra: Apšvietimas - LED; Ant stogo dalies virš laiptinės – saulės kolektoriai; Ant stiklo fasado dalies –

saulės elementai;
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9.9. Pastato ir sklypo bendrieji rodikliai pagal STR 1.04.04:2017 “Statinio projektavimas, projekto
ekspertizė” 5 priedą, išskyrus susisiekimo komunikacijų, (lauko) inžinerinių tinklų ir kitų statinių
(atraminių sienučių, tvorų, lauko laiptų ir pan.) rodiklius

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI

Pavadinimas Mato
vienetas Kiekis Pastabos

I SKYRIUS
SKLYPAS

1. sklypo plotas m2 1253

2. sklypo užstatymo intensyvumas % 200

3. sklypo užstatymo tankis

II SKYRIUS
PASTATAI

% 70

1. Pastato bendrasis plotas.* m² 2610

2. Pastato naudingasis plotas. * m² 2610

3. Ofisų plotas m² 1380

4. Lomercinių patalpų plotas * m² 770

4. Pastato tūris. m³ 10800

5. Aukštų skaičius. vnt. 3 3aukštai
antžeminiai,
1 aukštas –
cokolinis.

6. Pastato aukštis. m 14,4

8. Energinio naudingumo klasė A++

9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė A

10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis

11. Kiti papildomi pastato rodikliai
Ofisų darbo vietų skaičius
Automobilių skaičius požeminėje pastato dalyje:

I

vnt.
vnt.

172
73

* įskaičiavus cokolinį aukštą


