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PIKK TÄNAV 12 ARHITEKTUURIVÕISTLUS võistlustöö "RAUDJAS"

Antud ideekavandiga on antud lahendus Pärnu linnas Pikk tänav 12 kinnistu hoonestamiseks. Kinnistu paikneb Pärnu linna südames Ringi ja Pika tänava ristmikul, mida võib julgelt pidada linna üheks elavaimaks
liiklussõlmeks. Kinnistut ümbritsevad kaubandus- ja ärikeskused ning läheduses asuvad ka bussijaam ning Pärnu vanalinn.
Kinnistust kirde suunale on detailplaneeringu kohaselt planeeritud kuni seitsme korruseline hoonemaht, mille alla on planeeritud avalik parkla, mida tulevikus saaksid hakata kasutama ka Pikk 12 krundil paikneva
hoone kasutajad. Kinnistust põhja suunale on planeeritud linnaväljak, mis tulevikus seob ümbritseva linnaruumi ühtseks tervikuks.
Antud hetkel paikneb kinnistul ühe korruseline viilkatusega hoone, mis minevikus oli raudtee tööliste käsutuses. Hoone eest kulgeb läbi ka kunagi Pärnu kunagise kitsarööpalise raudtee telg, mida alale
kehtestatud detailplaneeringu kohaselt on soovitatud esile tuua ning mida tulevikus on plaanis jalakäijate alana jätkata kuni Laia tänavani.
Käsitletavale kinnistule on detailplaneeringu järgselt lubatud ehitada kuni viie korruseline hoone, mille maksimaalne lubatud ehitusalune pind on 1226 m2 (samas määratud/lubatud  hoonestusala enda pindala
on kõigest ca. 1118 m2). Vastavalt hoonestustingimustele on hoonemahust välja ulatuvaid õhulisi osasid lubatud alates teise korruse mahust ehitada ka linnaväljaku kohale, kuid kuna planeeritava hoone enda
hoonestusala on juba üsnagi lai (sügav) on funktsionaalsetel kaalutlustele sellest võimalusest käsitletavas võistlustöös loobutud.
Tulenevalt oma asukohast linnas on kinnistu arhitekti jaoks üsnagi keerukas, kuid samas põnev väljakutse. Omades lähenemissuundi ning olles vaadeldav kogu perimeetri ulatuses, loob see arhitektuursest
lähtepunktis justkui ideaalsed tingimused skulpturaalse mahu tekkeks, mida aga teisest küljest koheselt raamib kinnistu enda piiratud ehitusala, ajalooline hoonestust kinnistul ning loomulikult ka arendaja huvi
maksimaalsest ehitatava pinna hulgast.
Püüdes kõiki neid nüansse arvesse võtta on ideekavandiga püütud luua hoone, mis oleks skulpturaalne, kuid samas funktsionaalne ja väärikas ning mis arvestaks ka koha enda olemuse ja ajalooga

Vastavalt ideekonkursi ülesandele on kavandatava hoonemahu esimesele korrusele planeeritud kaubanduspind (RIMI) ja selle abiruumid, teisele korrusele kontoripinnad ja kaupluse töötajate ruumid, kolmandale
ja neljandale korrusele külaliskorterid või kontoripinnad ning viiendale korrusele korterid.
Kuna aga antud hoone funktsionaalne ülesseehitus ja ruumiprogramm on küllaltki üldsõnaline on ideekavandiga pakutud lahenduses püütud luua võimalikult multifunktsionaalne hoone struktuur, mis võimaldaks
lihtsalt vajadusel ruumiprogrammi kohandada  ja vastavalt tellija täpsustatud soovidele ringi mängida.
Selle saavutamiseks on lubatud hoonestusala piirides hoone piirjoont korrigeeritud ja muudetud korrapärasemaks. Hoone pikemad küljed on projekteeritud omavahel paralleelseks ning hoonestusala edela
servast on jäetud väikene osa kasutamata, tekitades seeläbi Ringi ja Pika tänava nurgale avarama tänavaruumi. Lisaks annab selline modifikatsioon võimaluse säilitada välisruumis ka „raudteelaste maja“
esifassaad, mis linnarahvale ajapikku väga omaseks saanud ning mis annab selge signaali kinnistu ja selle lähiümbruse ajaloost.
Samuti ei saa märkimata jätta ka seda, et hoone piirjoone korrapärasemaks muutmine muudab ka ehitus protsessi omajagu ökonoomsemaks ning lihtsustab vajadusel ka hoone ruumiprogrammi ringi
planeerimist. Lisaks „raudteelaste maja“ esifassaadile on uue hoonemahu siseruumis säilitatud osaliselt ka selle külgseinad ja tagumise otsasein. Lahendus liigendab tavapärast tuima kaubanduspinda ning loob
kaupluse interjööris põneva „ruum ruumis“ efekti

Nagu eelpool mainitud on funktsionaalsuse huvides hoonemahu piirjoont korrigeeritud ja muudetud korrapärasemaks. Selletulemusena moodustub risttahuka kujuline maht, millelt Pika tänava suunal avanev
nurk on vastavalt ehitusala joonele maha lõigatud. Arvestades aga seda, et liginemis suunad hoonele avanevad kogu perimeetri ulatuses ning põhimõtetteliselt käib hoone ümber justkui „ringliiklus“ on hoone
nurgad kergelt faasitud: Lahendus kaotab piiri hoone eri fassaadide vahel ja muudab liikumise hoone ümber orgaanilisemaks ning annab mahule ka skulpturaalsema ilme.
Hoonemahtu liigendavad kindlale rütmile ja modulaarsusele alluvad, kuid eri suuruses aknaavad, millede projekteerimisel on jällegi lähtutud printsiibist, et vajadusel lubaks lahendus hoones olevat
ruumiprogrammi ilma suuremate arhitektuursete „kadudeta“ ringi mängida. Lisaks akendele toob hoone fassaadi vaheldust ka välisruumis säilitatav „raudteelaste maja“ esifassaad, mis justkui loob sünergia eri
ajastute vahel ning samas säilitab inimliku ning linnarahavale tuttava „nurgalahenduse“ Pika ja Ringi tänava nurgal.
Lisaks arhitektuursele intriigile eristab säilitatav „raudteelaste maja“ fassaad ka selgepiiriliselt sissepääsud hoone eri funktsioonide sisspääsude vahel. Läbi säilitatava fassaadi osa (millele on planeeritud ka
kinnistu ajalugu tutvustav infotahvel) toimub ligipääs kontori ja elu pindadele ning läbi uue hoonemahu fassaadi toimub ligipääs planeeritavale kaupluse pinnale. Lähtudes aga hoone paiknemisest linnaruumis on
kauplusepinnale projekteeritud kaks sissepääsu. Üks Pika tänava suunal Vanalinna poolt tulijatele ning teine planeeritavalt linnaväljakult hoone põhjaküljel.
Toetudes piirkonna kergelt industriaalsele ajaloole on uue hoonemahu fassaadikatteks planeeritud punane käsitsi valmistatud fassaaditellis, mis lisaks ajaloolistele assotsiatsioonidele seob end ka mitmete
piirkonnas olevate hoonetega ning mõneti ka kogu Pärnu linna materjalikasutusega, kus punane tellis on vägagi levinud ehitusmaterjal.
Lisaks eelpool mainitule ilmestab hoone fassaadi ka lõunanurgal paiknev vanalinnale suunatud kell, mis lihtsustab ajas orienteerumist nii bussijaama klientidele kui ka kõigile teistele linnaruumi kasutajatele.
Hoone konstruktiivne lahendus on planeeritud peamiselt raudbetoonil baseeruv. Vundament rajatakse raudbetoonist vai- või plaatvundamendina vastavalt asukoha pinnase omadustele.  Kandvateks
elementideks on planeeritud hoone välisseinad ja kandvad kesksed siseseinad (või postid). Väliseinad ja vahelaed rajatakse kas eelvalmistatud raudbetoon elementide/paneelide baasil või vajadusel monoliitse
raudbetoon valuna.

Hoonet ümbritsev välisruumi võiks ideekavandi autorite seisukohalt koostöös linnaga jagada neljaks tsooniks, millel igaühel oma iseloom.
Hoone edelanurk Pika ja Ringi tänava ristmikul on oma loomult eelkõige hajumisala aktiivse liiklusega ristmiku ristmiku ja ideekavandiga käsitletava hoone kasutajatele. Samas võiks säilitatava „raudteelaste maja“
akna avadesse paigaldada kinnistut tutvustava sisuga infotahvlid (üks eesti, teine näiteks inglise keeles).
Hoone loode küljel, planeeritava linnaväljakuga piirneva ala võiks võtta kasutusele rekreatsiooni ja mänguväljaku alana, kus kauplust külastavad inimesed saaksid oma lapsed vajadusel mängima jätta ning kus
võimalik ka niisama mõnusalt aega veeta.
Hoone kirde nurk on suunatud eelkõige hoonet teenindavale personalile ning sinna on planeeritud ka kaupluse teeninduspääs.
Piki hoone kaguserve kulgeva endise raudtee teljele võiks antud ideekavandi autorite arvates rajada näiteks raudtee ajalugu tutvustavate eksponaatide väljapaneku. Piki raudtee telge rajatud haljaspeenrale võiks
paigaldad näiteks vanad liiprid, mis kulgeksid koos jalakäijate promenaadiga kuni Laia tänavani. Liipritele võiks paigaldada kas mõne vana veduri , vaguni või mõne muu analoogse raudtee liiklusvahendi. Ideena
võiks mõnda vagunisse rajada ka väikese muuseumi väiksemate eksponaatide väljapanekuks.
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