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By dobrze wyeksponować całe założenie Wielkiego Pieca z nowym budynkiem wydzielono całą
działkę inwestycji z terenu Huty Pokój ceglanym murem o wysokości 3,6 m. pozostawiając otwarty teren
działki wzdłuż ulicy Piotra Niedurnego.
Nowy budynek wypełnia przestrzeń pomiędzy Wielkim Piecem a zespołem nagrzewnic
domykając prostokątną zabudowę struktury przemysłowej , tak by w głównym widoku wzdłuż ulicy
Piotra Niedurnego z centrum miasta pozostać w cieniu i nie przesłonić pięknej industrialnej Rzeźby
Wielkiego Pieca.
W północno zachodnim narożniku działki zaprojektowano wjazd obsługujący równocześnie teren
Huty Pokój. Cały teren działki wzdłuż ulicy Piotra Niedurnego i linii tramwajowej pozostawiono otwarty,
w północnej części w formie placu wejściowego a w części południowej wydzielono trawnikiem
i szpalerem drzew ozdobnych. Drzewa powinny mieć uformowana koronę powyżej wysokości 3 m by
nie przysłoniły wnętrza działki od strony ulicy.
Nowa zabudowa obejmująca całość programu za wyjątkiem ścieżki edukacyjnej w obiektach
istniejących zaprojektowano w przestrzennej formie litery S, jako budynek jedenasto kondygnacyjny
na pierwszej kondygnacji mieszczący wejścia i hall główny z jego niezbędnymi funkcjami. Na drugiej
kondygnacji zlokalizowano ekspozycję i wejście na ścieżkę zwiedzania samego obiektu Wielkiego Pieca.
Kondygnacja trzecia to kawiarnia z zapleczem, tarasem i ogrodem na dachu sali konferencyjnej.
Kondygnacja czwarta to administracja obiektu. Kondygnacje od piątej do dziesiątej to lokale
biurowe do wynajęcia .Ostatnia jedenasta kondygnacja wraz z wiszącym podestem obejmującym
najwyższe partie Wielkiego Pieca to poziom widokowy na wysokości 43,50 m nad poziomem terenu.
Z podestu widokowego mamy doskonały widok zewnętrzny na całą Rudę Śląską i widok
wewnętrzny na Wielki Piec z jego strukturą i fakturą, wręcz możemy go dotknąć na tej wysokości.
Dodatkowo z tego poziomu jest jeszcze ścieżka specjalna w górę na najwyższy poziom +58,0 m
drugiego, istniejącego tarasu widokowego który zostanie przystosowany do pobytu grup zwiedzających
po uprzednim przeszkleniu i wyposażeniu w ekwipunek wspinaczkowy.
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