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Povilas Vainiūnas gimė 1938 m. Kaune. 1946 – 1951 m. mokėsi Debeikių (Anykščių r.)
septynmetėje mokykloje. 1954 metais įstojo į Kauno politechnikumo Pramoninės civilinės
statybos (PCS) specialybę. Mokslus baigė 1958 metais ir įgijo statybos techniko kvalifikaciją.
1958 – 1963 m. studijavo Kauno politechnikos institute (dabar KTU), įgijo statybos
inžinieriaus įsilavinimą. 1963 – 1966 m. jis tęsė studijas Kauno politechnikos instituto
aspirantūroje. 1970 m. Kauno politechnikos institute Povilas Vainiūnas apgynė technikos mokslų
kandidato disertaciją "Lenkiamų gelžbetoninių elementų gniuždomosios zonos betono patvarumo
eksperimentinis tyrimas", 1993 m. P. Vainiūnas - nostrifikuotas technologijos mokslų,
statybos inžinerijos daktaras. Nuo 2006 m. jis yra habilituotas technologijos mokslų, statybos
inžinerijos daktaras.
1966 – 1972 m. P. Vainiūnas dirbo dėstytoju Kauno politechnikos institute. 1975–1987 m.
P. Vainiūnas buvo Vilniaus inžinerinio statybos instituto Statybos fakulteto prodekanas, 1987–
2011 m. – šio instituto, paskui Vilniaus Gedimino technikos universiteto Statybos fakulteto
dekanas.
Jo mokslinių tyrinėjimų sritys: gelžbetonio patvarumo ir patikimumo teorija, pastatų,
statomų perdangų kėlimo metodu, projektavimas, Lietuvos Respublikos teritorinio planavimo ir
statybos normavimo sistemos kūrimas, statinių vertinimas bei racionalių sprendimų priėmimas
statyboje ir nekilnojamame turte.
P. Vainiūnas yra Europos statybos fakultetų, dalyvaujant ir ne Europos statybos
fakultetams, asociacijos tarybos narys (nuo 1992 m.), buvo šios asociacijos viceprezidentas
(1992–1995 m.), yra Europos civilinės inžinerijos fakultetų asociacijos (AECEF) tarybos narys
(nuo 1993 m.), Tarptautinės tiltų ir antžeminės statybos asociacijos (IABSE) individualusis narys
(nuo 1999 m.) ir šios asociacijos Lietuvos grupės pirmininkas. Jis buvo Vilniaus Gedimino
technikos universiteto Tarybos pirmininko pavaduotojas (2002–2006 m.), yra šio universiteto
Senato narys ir Statybos fakulteto tarybos narys, nuo 2012 m. – šios tarybos pirmininkas,
Statybos fakulteto atestacinės komisijos pirmininkas (1995–2011 m.) ir Statybos fakulteto studijų
komiteto pirmininkas (1990–2011 m.), yra Lietuvos statybininkų asociacijos prezidiumo narys.
Povilas Vainiūnas yra Varšuvos (Lenkija) technikos universiteto Statybos fakulteto
Garbės profesorius (nuo 2003 m.).
P. Vainiūnas parengė ir išleido vadovėlius: "Gelžbetoninės konstrukcijos" (su kitais
autoriais, 1977, 1988 m.), "Gelžbetoninės ir mūrinės konstrukcijos" (su kitais autoriais, 1992 m.),
"Fizikiniai dydžiai ir vienetai" (su Romualdu Vadlūga, 1996 m.), "Statybos proceso teisinio ir
techninio reglamentavimo pagrindai" (2005 m., kitas leidimas – 2012 m.). Jis paskelbė per 50
straipsnių gelžbetoninių konstrukcijų stiprumo, patikimumo ir patvarumo bei statybos normavimo
klausimais, skaitė pranešimus tarptautinėse konferencijose.
Povilas Vainiūnas apdovanotas Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino pirmojo
laipsnio medaliu (1996 m.), Vidaus reikalų ministerijos atminimo ženklu "Tėvynės labui" (2002
m.), Lietuvos statybininko Garbės ženklu (2005 m.), Lietuvos pramonininkų konfederacijos
"Profesijos riterio" ženklu (2006 m.) ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto jubiliejiniu
aukso medaliu (2006 m.).
2016 m. gegužės 26 d. VGTU̕̕ 60 proga už ilgametį darbą, mokslinę ir pedagoginę veiklą,
VGTU vardo garsinimą Povilas Vainiūnas buvo apdovanotas II laipsnio Garbės ženklu.

Kauno technikos kolegija didžiuojasi absolventu, mokslininku, buvusiu VGTU Statybos
fakulteto dekanu prof. dr. Povilu Vainiūnu ir jo nuopelnais Lietuvai.
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