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ARHITEKTUURNE ÜLDKONTSEPTSIOON

Võistlustöö  KUKERPALL  kontseptsiooniks  on  lihtsad  ja  kompaktsed 
hoonemahud, mis on funktsionaalselt seotud ümbritseva välialaga.  Rahuliku 
ja  orgaanilise  keskkonna  kujundamiseks  ning  ehituse  etapilisuse 
kavandamiseks  on hooned projekteeritud  eraldi  hoonetena,  mille  vahel  on 
rohelised välialad sportimiseks, mängimiseks ja puhkuseks. 

Tähelepanu  on  pööratud  üldkasutavate  ja  ühendusteede  pindade 
liigendamisele  ning  avatusele,  võimaldades  käsitleda  üldpindasid  ühise 
mängu – puhke – või liikumisruumina. Sopiline struktuur plaanilahenduses ja 
fassaadidel on taotluslik kompromiss ratsionaalse ja orgaanilise vormi vahel.

Ehitus – ja viimistlusmaterjalide valik (põhikonstruktsioon betoon ja väikeplokk, 
viimistlus  puit,  siseviimistluses  puit,  krohv  ja   looduslik  linoleum)  tagab 
tervisliku sisekliima ja hubase õhkkonna.

Ühise detailina fassaadidel ja interjööris võib märgata “taimeredeli”  motiivi – 
puidust  ribiseinad  toimivad  vääntaimede  kasvuredelina,  olles  samaaegselt 
lõunapoolse fassaadi passiivne varjutus kui ka  istumis-lamamistugi.

TERRITOORIUMI PLANEERING

Hoonete projekteerimisel on arvestatud kehtiva detailplaneeringu nõuetega:
Hoonestuse alune pind:  2999,1 m2

Hoonete arv krundil: 3
Korruselisus : 3 
Maksimaalne hoonestuse kõrgus: 59.50 abs.
Eraldi  maastikuarhitektuurse  väikevormina  on  planeeritud  jalgrataste 
varjualune   –  tõstetud  maapinna  vorm,  katus  kasutatav  murunõlva  ja 
kelgumäena
Parkimisalad  50  autole  on  kavandatud  kahes  osas  territooriumi  külgedel. 
Kogu  ülejäänud  territoorium  jääb  üksnes  kergliikluse  liikumisalaks,  kus 
kaldpindadel  ja  välipandustel  on  arvestatud  liikumisvajaduste  liiklejate 
nõuetega.
Olemasolev haljastus on maksimaalselt säilitatav seal, kus võimalik. 
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Lasteaia hoone on kavandatud esimese ehitusjärguna ja  paigutatud ehitusala 
lõunaosasse,  pikema  küljega  kagu-loodesuunas.  Rühmaruumid  avanevad 
otsepääsudena  päikesepoolsesse  suunda  jäävasse  piiratud  territooriumile  – 
mänguhoovi.  Mänguhoovis  asub  reljeefne  kelgumägi,  mille  all  on 
jalgrattaparkla ning õuetarvete hoidla.

Teise  ehitusetapina  kavandatav  koolihoone  on  paigutatud  ehitusala 
põhjaosasse. Hoone rajamine eeldab olemasoleva reljeefi ümberkujundamist 
mitmetasandiliseks  välialaks.  Koolihoone  peasissepääsuala  on  kavandatud 
betoonplaatidest  platsina,  kuhu  suunduvad  kokku  kõik  trepistikud  ja  lai 
pandus Peetri tänava poolselt tulekusuunalt. Kooli peasissepääsuga risti asub 
trepistik  ühendamaks  õppehoonena  toimiva  hakkava  kirik-sööklat.  Laiad 
astmed  koolihoone  lõunapoolsetel  külgteedel  pakuvad  ohtralt  istumis-  ja 
olemisvõimalusi  sõltuvalt  päikese  asukohast.   Lisaks  on  kavandatud 
teeninduspääs ja pandus hoone loodeosasse, parkla äärde. 
Kolmas  ja  neljas  ehitusetapp  on  kirik-söökla  rekonstrueerimine  ning 
sotsiaalkeskuse  rajamine  ehitusala  idaosasse.  Need  etapid  on  teostatavad 
ilma  olulist  mõju  avaldamata  varem  rajatud  uusehitusele.  Kiriksöökla  ja 
koolihoone vahelisele alale on planeeritud kooli tuluaed ja viljapuud, lisaks on 
kirik-söökla lõunapoolse sissepääsu ette planeeritud ürdiaed veesilmaga. 

ARHITEKTUURNE LAHENDUS

1. ehitusetapp, lasteaed.
Projekteeritud  lasteaed  on  ühekordne  hoone,  lameda  murukatusega. 
Välisviimistlus  puit.  Rühmaruumid  paiknevad  plokkidena  hoone 
päikesepoolses osas. Eenduv varikatus ja puitribid tagavad suurte akendega 
ruumide  mugava  kasutuse  ajal,  mil  päike  käib  kõrgelt.  Kaetud  ala  loob 
mõnusa  mängukoha ka  vihmase  ilmadega.  Rühmaruumidel  on  kahe ploki 
peale ühine hoovipääs ja märg koda jalatsite pesuks. 
Tehnilised -, administratiiv- ja abiruumid paiknevad hoone põhjapoolsel küljel.
Hoone  esine  päikesepoolne  hoov  on  piiratud  ala  ja  kujundatud  erinevate 
mänguelementidega roheliseks mänguplatsiks.

Tehnilised näitajad:
pikkus 56,2 m
laius 14,3 m
suletud netopind 669,0 m2
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suletud brutopind 790,0 m2

ehitusalune pind 790,0 m2

kõrgus maapinnast 5,2 m=55.10 abs
maht 3713 m3

korruselisus 1
tulepüsivusklass TP1
eraldi õuerajatis kelgumägi/panipaik 70,0 m2

2. ehitusetapp, Waldorfkool.
Projekteeritud  hoone  on  3-korruseline.  Hoone  mahu  detailplaneeringuga 
vastavusse viimiseks on kujundatud hoone koos reljeefiga nii, et moodustub 
mitmetasandililine väliala. Sissepääs hoonesse on lõunapoolsest koolihoovist, 
mis jääb alumisele tasandile. Koolihoovi ja peasissepääsu juurde suunduvad 
pandused,  murunõlvad  ja  astmestikud,  mida  saab  kasutada  erinevateks 
tegevusteks.
Hoone 1. korrusel paiknevad söökla koos teenindavate ruumidega, spordisaal 
garderoobidega,  üldgarderoob,  töökoda ja  auditoorium koos  praktikumide 
ruumiga. 2. korrusel asuvad algklasside õpperuumid, aula ja eurütmiaklass. 
Spordisaali  avaneb  vaade  koridorist,  mida  on  võimalik  spordiürituste  ajal 
avada  ja  kasutada  rõduna.  3.  korrusel  on  õpperuumid,  administratsiooni 
ruumid  ja  pääs  aula  rõdule.  Üldkoridorid  ja  liikumisteed  on  kujundatud 
sopilistena, mõeldud kasutamiseks puhkealana.
 
Tehnilised näitajad:

pikkus 69,6 m
laius 24,5 m
suletud netopind 3987,8 m2

suletud brutopind 4491,0 m2

ehitusalune pind 1709,3 m2

kõrgus maapinnast 10,3...12,2= max. 59.50 abs
maht 20 853 m3

korruselisus 3
tulepüsivusklass TP1

3. ehitusetapp, kirik-söökla.
Olemasolevasse kaitsealusesse hoonesse on projekteeritud töökojad (puidu-, 
kangastelgede-  ja  savikoda),  joonistus-  ja  maaliklassid,   raamatukogu, 
õppeköök ning lektorite ruumid. Madalam, hilisemalt ehitatud kasarmuosa on 
viidud ühte  viilkatusega ehitusmahtu.  Ette  on nähtud lammutada hilisemad 
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juurdeehitatud vaheseinad. 

Tehnilised näitajad:
pikkus 57,2 m
laius 16,1m
suletud netopind 829,5 m2

suletud brutopind 1067,7 m2

ehitusalune pind 844,6 m2

kõrgus maapinnast 8,2 m=57.90 abs
maht 3982 m3

korruselisus 2
tulepüsivusklass TP1

4. ehitusetapp, sotsiaalkeskus.
Sotsiaalkeskuse hoone esimesele korrusele on kavandatud administratsiooni 
ruumid, tervishoiu ruumid, söökla ja tehnoruumid. Esimesel korrusel paikneb 
ka üks elutubade plokk. Teine ja kolmas korrus on elutoad.  Ühiskasutuses 
olevad söögi-  ja  elutoad on liigendatavad lükandseintega.  Kõik ruumid on 
kavandatud liikumispuuetega inimeste vajadusi arvestades.

Tehnilised näitajad:
pikkus 23,8 m
laius 21,0
suletud netopind 1246,0 m2

suletud brutopind 1522,0 m2

ehitusalune pind 499,8 m2

kõrgus maapinnast 10,7=59.50 abs
maht 5347 m3

korruselisus 3
tulepüsivusklass TP1
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HOONETE LAHENDUS MADALA ENERGIATARBEGA HOONENA

Madala energiatarbega hoone taotluslik lahendus: 
*  Kompaktne,  hästi  soojustatud  hoone  maht,  külmasildateta  ja  õhutihe 
väliskonstruktsioon.
*  Hoone  õhuvahetus  on  rangelt  kontrollitav,  kõrge  soojustagastusega 
ventilatsioonisüsteem.
*    Hoone orienteeritus ilmakaarte suhtes, päikeseenergia passiivne
kasutus. Lõunapoolne passiivne varjutus peab pakkuma varju aktiivse päikese 
perioodil ja võtma vastu sügis-kevadist päikeseenergiat. Passiivsed varjutused 
ribiseintega akendele seal, kus varikatust pole.
* Passiivmaja standardile vastavate avatäidete kasutamine.
* Loomuliku valguse maksimaalne kasutamine ruumide valgustamiseks.
* Taastuvenergia kasutamine - päikeseenergia kasutamine vee soojendamiseks 
ja
elektrienergia tootmiseks, ülejäägi suunamine küttesüsteemi.
*  Eelpool  mainitud  meetmed  eeldavad  valikulist  kombineerimist  vastavalt 
eelarvelistele võimalustele, leidmaks mõistliku tasakaalu investeeringu
suuruse ja taotlusliku säästuefekti vahel.
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