SELETUSKIRI
SOBIVUS LINNARUUMI

HOONE SISEMINE LOOGIKA

VÄLISILME

Tervisekeskuse maht lõpetab planeeritava tennisehalli
mahu Veskitammi tänava ääres. Tervisekeskuse hoone
on sama lai, kui planeeritav tennisehall. Tennisehalli ja
tervisekeskuse vahele jääb parkimisplats 88 kohaga, mis
teenindab nii tervisekeskust kui tennisehalli.

Ruumiprogrammist lähtudes oli kõige ökonoomsem
lahendus hoone keskse koridoriga lahendus. Keskusele
sobis paari suure ooteruumi asemel mitmed väiksemad
ooteruumid sotsiaalkeskusele, perearstidele, hambaravile
jne. Pea kõik ruumid vajasid naturaalset valgust, seega
oli vaja valida hoone struktuur, mis lubas enim välisfassaadiga ruume, eriti esimesel korrusel.

Hoone fassaad laotakse vallarahvalt kokkuostetud
taaskasutatud punastest tellistest. Sel viisil saab igaüks
anda oma panuse uue tervisekeskuse loomisel.

Tervisekeskuse hoone sobib mahuliselt teiselpool Veskitammi teed asuvate vanemate paneelmajadega.
Projekteeritav hoone täidab Veskitammi tänava ääres
tänavafrondi, luues tihedamat, linnalikumat keskkonda.

Hoone programm sai selgelt jagatud ülemise ja alumise
korruse vahel, viies võimalikult palju ruume ülemisele
korrusele.
Esimese korruse koridori valgustavad paremalt ja
vasakult ooteruumidest tulev päevavalgus.
Konstruktiivselt on hoone lahendatud viisil, et saaks
vahelae ja katuse laduda ühesuunaliste samamõõduliste
monteeritavate õõnespaneelidega.

Ülemisel korrusel on fassaadis tavalised varjestamata
aknad. Akende iseloom püüab samastuda vanade
paneelmajade fassaadidega. Alumisel korrusel on aga
kasutatud vajalikes kohtades telliskivi varjestust, kuna
hoone asub peatänava ääres ja igast küljest lähevad
lähedalt mööda kõnniteed, kuigi hoone delikaatne
ruumiprogramm vajaks privaatsust.
Maleruudus jäävad fassaadi sisse 170mm x 150mm
valgusavad. Akna ja taaskasutatud tellise vahele jääb
350mm vaba ruumi. Aknaall asuvad restid, mille alla
jookseb ümber vee äravoolu renn. Igas ruumis on vähemalt üks avatav aken, mis avaneb sissepoole. See lubab
aknaid pesta.
Vee äravoolurenn saab vajalikuks ka kuna projekteeritava
hoone esimese korruse põrandapind on sama maapinnaga. See lubab takistusteta sissepääsu hoonesse nii
ratastooli inimestele, vanematele liikumisraskustega
inimestele kui ka vigastatud inimestele.
Tumm tellissein laotakse otse vastu EPS soojustust, mis
teeb ladusmise hõlpsamaks. Varjestusosade tugevdamiseks saab kasutada horisontaalset armatuuri telliste
vahel.
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Suletud netopind 1240,5m2
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Hoone maht 4884,3m3
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