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asukoht-eeldused.
Pepleri 34 kinnistu asub Tar tu linnas 

Pepleri ja Riia tänava nurgal.
Nurgalahenduse ja Riia tänava 

asukoht eeldab esinduslikku 
arhitektuurijoont, mis väär tustab 

Tar tu ühe peatänava äärset 
linnaruumi.

asendiplaaniline idee.
Hoone paigutus lähtub 

detailplaneeringu kontseptsioonist.
Hoone Riia tänava poolne külg asub 

ehitusjoonel, kuid Pepleri tänava 
küljel leidsime, et hädavajalik 

on fassaadijoone tagasiaste. See 
varikatuse alune ala Pepleri tänava 

jalakäigutee laiendusena on ideaalne 
kohvikuterrasside ala, jalgrat taparkla 

või muu tänavaruumi toetav 
hajumisruumi laiendus hoone nurgas 
asuva sissepääsu poole kulgevatele 

jalutajatele.
Hoovis asub hoonealune 

parkimine 7 autokohale ja 
autolif t ,  mis viib keldrikorrusel 

asuva 14 parkimiskohani ja teiste 
abiruumideni.

arhitektuurne idee.
Esinduslik arhitektuur vajab lihtsat 

lahendust ja suur t joont.
Lihtne joon arhitektuuris aga ei ole 

aga lihtsustatud lähenemine, vaid 
koosmõjude terviklahendus.

Lihtsa joone baas on 
fassaadiviimistlusena 70(h)

x400x4mm lipp. See on kahelt poolt 
vastandvärvi/-tooni viimistletud 

süvaimmutatud puitlaast või HIARC 
peegeldava viimistlusega plekiriba, 

mis katab fassaadi, var jutab 
akendele otsest päikesevalgust, 

moodustab kaameeleoninaha sarnase 
tervikfassaadi ( lõpliku valik selgub 

edasises tööfaasis ja ehituseelarvest).

Külaliskor terid on lahendatud 
kompaktsed, täpsem 

sisearhitektuurne lahendus tuleb 
põhjalikult edasises tööfaasis läbi 
töötada. Kasutades maksimaalselt 

nutikaid ja integreeritud lahendusi, 
nagu kappi pööratav voodi, 

kokkuklapitav söögilaud ja -toolid.
Akende pesu on lahendatud nii ,  et 
kõik fassaadilippide tagused aknad 

on sissepoole avanevad.
Viimase korruse kor teritel on 

teostatavad ka rõdud hoovi poole, 
kui ülejäänud eluruumidel saab 

kasutada prantsuse rõdusid.

ehitus- ja viimistlusmaterjalid.
Hoone kandekonstruktsioon on 

võimalik teostada nii  monteeritavast 
raudbetoonist, kui ka väikeplokkidest 
lahendusena. Kuigi eelistaks kasutada 

sandwich paneele (betoon), sest 
sellele on kõige lihtsam kinnitada 

ver tikaalsete roovidena fassaadilippe.
Varikatuse konstruktsioon on 

liimpuit talad,  mis moodustavad 
sadulpinnana üleskeerava räästa.

Fassaadiviimistlusmaterjalid 
on välisseintes sandwich-paneeli pind 

(betoon), tumehall viimistlus.
Fassaadi peale kinnitatud ver t.

roov, mille küljes on 70x400x4mm 
horisontaal-lipp (materjal kas 4mm 

süvaimmutatud puitlaast või 2mm 
HIARC peegeldava viimistlusega 

plekiribad)
 viimistlus mõlemalt poolt erinev 

tume - hele (tumepruun-vandlibeez)
Aknad on Puitalumiinium 
aknad (seest vandlibeez, 

väljast tumepruun), 3-kihilise 
klaaspaketiga. Lippide tagused aknad 

sissepooleavanevad.
Uksed on terasprof iil  uksed, 

viimistlus tumepruun. 
Vihmaveerennid ja torud peidetud 

konstruktsioonidee taha, kasutades 
üldisel hoonesisest äravoolu.


