Turu tänav 21 ärihoone kutsutud konkurss

Vaade hoonele Turu tänavalt

Tehnilised näitajad:
Parkimiskohtade arv: 33
Korruselisus: 5
Ehitusalune pind: 685 m2
Krundi pindala: 2292 m²
Täisehitusprotsent: 29,9%
Suletud netopind: 2866,7 m2
Suletud brutopind: 3422,5 m2
Kubatuur: 11 171 m3
Idee
Uus hoonestus lähtub asukoha loogikast, samuti olid
primaarseteks kaalutlusteks võimalikult hea töökeskkonna
saavutamine ning hoone rajamine majanduslikult mõistliku
ehitisena. Hoone kompaktne kuju tagab parima võimaliku
välisperimeetri suhte kasulikku pinda, samuti on välditud
ülemääraseid sildeid, nii on hoone lihtsalt monteeritavatest
elementidest kiiresti rajatav. Mõneti äärmuslikult lihtsasse
hoonekehandisse on maja ilmestamiseks ning ruumielamuste
tekitamiseks tehtud kahekorruselised ülevalt teravaid erineva
funtsionaalsusega sisselõikeid, mis loovad hoonele eristuva
ning selge identiteedi. Esimesel korrusel moodustab läbi maja
kulgev sisselõige peasissepääsu ning fuajee ühendades ka
hoonetaguse hooviala Turu tn. tänavaruumiga. Vahekorrustel
moodustavad kõrgemad ruumid pidulikud nõupidamiste
või rekreatsiooniruumid, kõige viimasel korrusel paiknev
sisselõige moodustab trepistiku ühendamaks 5.korruse
büroopinda katusemaastikuga. Sisselõigete pealsetesse
osadesse järgmisel korrusel tekivad väikesed trepistikud,

mis ilmestavad büroopinda ning tekitavad kvaliteetsed
rekreatsioonialad.
Asendiplaaniline lahendus
Põhiplaanis peaaegu ruudukujuline hoone on asetatud
krundi kaguserva, jättes piisavalt ruumi Aida 11 kortermajale
- hoonete avarale vahealale on. Hoone ees paikneb avar
tänavaruum, mis jätab maja ette ruumi jalakäijatele,
kergliiklusele ja haljastusele. Hoonet läbiv aatrium ühendab
hoone esist tänavaruumi ja krundi tagaosas paiknevat
rahulikumat kõrghaljastusega hooviala, luues nii sidusa
väliruumi hoone ümber, kust pääseb kõigile äripindadele otse
tänavalt kui ka hoone seest.
Parkimine on lahendatud hoonest eraldi krundi kirdepoolses
osas. Parkimine on selgelt eraldatud hoonet ümbritsevast
jalakäijate alast. Parkimisala liigendav kõrghaljastus pakub
varju autodele, samuti loob roheala Aida 11 kortermaja ning
uue ärihoone vahel.
Arhitektuuriline lahendus
Ühes kompaktses hoones asuvaid rendipindu ilmestavad
horisontaalne aatrium ja igal korrusel paiknevad ristkasutuses
kogunemisruumid. Tänu kompaktset hoone mahtu lõikavatele
ruumidele on hoone linnaruumis nähtav ning väärikas
ärihoone.
Hoone on lihtsa vormikeelega mänguline struktuur, mille
rahulik fassaadirütm loob hoonesse avara ning valgusküllase

siseruumi. Fassaadi dünaamika pakub uudset aktsenti Turu
tänavale, seejuures ei püüa hoone olla ekstravagantne,
vaid on dialoogis nii ümbritsevate kortermajade kui oma
sisselõigete kaudu ka Karlova puitmajadega.
Hoone aktsendiks olevad mahulised sisselõiked mõjuvad
tänavaruumis põnevalt ning loovad siseruumis avaraid
eristuvaid ruume, mis toimivad pidulike nõupidamisruumide
või ühiste rekreatsioonialadena kontoripindadele.
Hoone struktuur ja logistika
Hoone keskosas paikneb hoone südamik, mis koondab
kompsktselt aknapinda mittevajavaid ruume. Seal paiknevad
kaks trepikoda, tualettruumid, tehnilised ruumid, samuti
paiknevad seal korruste vastuvõtuala ning nõupidamiste
ruumid. Nii on kogu hoone perimeeter kogu ulatuses
kasutuses büroopinnana, mida on võimalik jagada nii
pisikesteks 14 m2 suurusteks eradli büroodeks, samas on
mugav kasutada ka kogu 700 m2 suurune korrus ühe ettevõtte
tarbeks. Vajadusel võimaldavad ka sisselõigete kohale
tekkivad trepistikud siduda mitu korrust üheks jätkuvaks
büroopinnaks.
Hoone kõrgus lähtub kõrvaloleva kortermaja kõrgusest.
Esimesel korrusel asuvad äripinnad on kõrgemad - lõunaosas
on maapinda süvendatud ca 50 cm ulatuses tekitades lisaks
kõrgemale ruumile ümbruskonnast mõnusalt eraldatud
päikeselise terrassi. Äripinnad on planeeritud nii, et neisse
pääseb nii fuajeest kui ka otse tänavalt.

Katusekorrusel asub terrass, mis on ühenduses viiendalt
korrusega ja mille trepistik avaneb otse lõunasse ja
hoovipoolsele rohelusele, luues nii päikeselise puhkekoha.

kergfassaadi kasutamist, mis muudab fassaadi odavamaks
ning suurendab korruse kasulikku pinda õhema
seinakonstruktsiooni arvelt.

Evakuatsioonilahendus

Kahekorruselised sisselõiked hoone kehandisse on paigutatud
jälgides konstruktiivset loogikat, nii et efektsed ja hoonele
identiteedi tekitavad sisselõiked toimuvad alati ühe postivahe
piires olles seeläbi ka lihtsalt teostatavad. Sisselõiked
on erksavärvilised ja ülejäänud lihtsast hoonekehandist
eristuvad. Esimese korruse sissepääsuala moodustub
kollaseks värvitud teraslamellidest , nii võimaldades sinna
taha peita kogu valgustuse ja kommunikatsioonid. Ülemiste
korruste sisselõikede erksus saavutatakse eelkõige pinnaliste
materjalidega. Võimalik on igale sisselõikele anda oma
identiteet - katta ta eri värvi/faktuuri jne. omadustega
materjaliga - oluline on, et säiliks sisselõike terviklik kuvand
fassaadis - ehk seinu ja lage käsitletakse sama materjalina.

Hoone kaks trepikoda on paigutatud hoone sisemusse
optimeerides niimoodi välisperimeetri kasutust.
Evakuatsiooniolukorras moodustub alumise korruse hoonet
läbivast avalikust koridorist evakuatsioonitee - trepikojad
eraldatakse tuletõkkekardinaga, mis tavaolukorras on
nähtamatu ning peidetud viimistletud lamellide taha. Selliselt
puudub vajadus ka lisakoridoride tekitamiseks alumisel
korrusel.
Konstruktsioon ja materjalid
Hoone on lahendatud monteeritavana - hoone kandekarkassi
moodustavad monteeritavad betoonpostid sammuga 6x6,7 m,
mis võimaldab kogu kandeskeemi lahendada ratsionaalselt
kasutades 220 mm kõrgeid õõnespaneele.
Välisseinte materjaliks on väliskihis tumeda pigmendiga
valatud monteeritavad raudbetoonelemendid. Paneelde
välimine kiht valatakse reljeefse horisontaalse mustriga, mis
tekitab illusiooni katkematust pinnast (paneelide külgnevad
jätkukohad pole märgatavad). Optilise illusiooni ja põnevuse
tekitamiseks, on reljeefi külgpinnad värvitud kollaseks - hoone
värvus muutub olenevalt vaatlemise asukohast.

Energiatõhusus
Hoone planeerimisel on silmas peetud võimalust rajada hoone
liginullenergiahoonena. Hoone kuubile lähenev maht on
esmaselt oluline hea energiaklassi ning väga säästliku hoone
saavutamiseks. Hoone kagu- ning edelaküljele on planeeritud
akendele passiivseks päikesekaitseks välised rulood, samuti
on akende pinda optimeeritud võimaldades hoone rajada
tõenäoliselt ilma eraldiseisva jahutussüsteemita. Katusele on
võimalik rajada päikesepaneele.

Hoone optimeerimiseks võib kaaluda ka monteeritava

asendiplaan 1:500
vaade lõunakalda promendaadilt sillale

Turu tänav 21 ärihoone kutsutud konkurss

äripind 56 m²

tehno
10 m²
0.00
äripind 69 m²

fuajee
94 m²

abiruum
4.5 m²
19 m²

kohvik
245 m²
-0.6

0.00
8 m²

terrass 74
akvaarium

tuletõkkekardin

lõige 1-1

köök 47 m²

10,7 m²

äripind 55 m²

terrass 72 m²

lõige 2-2

1.korrus - kohvik ja äripinnad
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29 m²
40 m²

40 m²

+3.20
köök
10 m²
19 m²

39 m²

8 m²

4 x 18 m²

14 m²

26 m²

lõige 1-1

14 m²
10,7 m²

40 m²

22 m²

26 m²

36 m²

lõige 2-2

2.korrus - päevaspa

2.korrus - päevaspa

18 m²

18 m²

18 m²
60 m²

29 m²

koridor 82 m²

2 x 19

köök
10 m²
19 m²
fuajee 47 m²
+6.40
8 m²

14 m²

lõige 1-1

26 m²
14 m²
31 m²

10,7 m²

26 m²

35 m²

26,5 m²

46 m²
18 m²

lõige 2-2

3.korrus - kabinetid

3.korrus - kabinetid
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27 m²

büroo 324 m²
koridor 82 m²

kõnekuudid 3x3 m²

köök
10 m²
19 m²
fuajee 47 m²
+9.60
8 m²

19 m²
lõige 1-1
puhkeruum
27 m²

14 m²
10,7 m²

7,5 m²

lõige 2-2

4.korrus - avatud büroo

vaade hoovist

4.korrus - avatud büroo

21 m²

puhkeruum
26 m²
büroo 235 m²
koridor 82 m²

kõnekuudid 2x3 m²
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köök
10 m²
19 m²

4 x 18 m²

fuajee 47 m²
+12.80
8 m²

21 m²
vent. ruum
20 m²

11 m²

lõige 1-1

10,7 m²

21 m²

terrass
34 m²

lõige 2-2

5.korrus - avatud büroo

5.korrus - avatud büroo

lõige 1-1

katuseterrass 238 m²
+16.6

lõige 2-2

6.korrus - katuseterrass

6.korrus - katuseterrass

kõnekuudid 2x3 m²

saun 24 m²
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vaade eest

vaade paremalt

vaade tagant

vaade vasakult
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avarad ristkasutuses kogunemisruumid läbi maja

monteeritav betoonelement konstruktsioon

vertikaalne tsirkulatsioon

monteeritavad fassaadielemendid

+16.60

+16.60

+12.80

+12.80

+9.60

+9.60

+6.40

+6.40

+3.20

+3.20

0.00
-0.6

0.00

lõige 1-1

lõige 2-2

vaade Turu tänava sissepääsu poolt

