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Głównym celem projektowym przy adaptacji Wielkiego Pieca Huty Pokój w Rudzie Śląskiej
było maksymalne przystosowanie budynków industrialnych na cele turystyczno-kulturalne. Ponieważ
zdecydowana większość obiektów została wpisana do rejestru zabytków województwa śląskiego,
w projekcie zostały one zachowane z wykorzystaniem walorów edukacyjnych, stanowiąc główny filar
dalszych działań projektowych. Powstała bryła nie stanowi konkurencji dla zastanej poprzemysłowej
tkanki, jest wynikiem analiz istniejących konstrukcji z zachowaniem szacunku dla ich funkcji i znaczenia
historycznego. Każda z dodanych w budynkach funkcji ma na celu ożywienie kompleksu i nadanie mu
statusu centrum kulturowo-rekreacyjnego z walorami edukacyjnymi.
Budynek z otwartym parterem stanowi bramę i przejście z części parkingu na plac wyłożony
czerwoną posadzką. Gdy budynek jest otwarty możliwe jest wejście na plac tylko przez środek
budynku, a jeśli jest zamknięty to brama odsłania przejście obok budynku. Budynek przysłania Wielki
Piec w momencie podjechania na parking, industrialna konstrukcja ukazuje się dopiero w momencie
wjeżdżania schodami ruchomymi. Z obecnego planu zagospodarowania terenu usunięte zostaną jedynie
dwie ściany żelbetowe istniejącego magazynu, aby uniknąć kolizji z niezbędnymi dla obsługi inwestycji
miejscami parkingowymi. Plac został częściowo wyniesiony w górę, w celu zmniejszenia oddziaływania
przejeżdżającego tramwaju na przestrzeń Wielkiego Pieca. Dwa nowoprojektowane budynki wpisują
się w zastaną strukturę poprzemysłową. Jeden z nich umieszczony został pod istniejącym fragmentem
estakady kolejowej i pełni funkcję kulturalno-edukacyjną z salami warsztatowymi. Drugi z budynków
mieści salę audytoryjną z obniżona posadzką, przygotowaną do organizacji wydarzeń artystycznych, oraz
przestrzenie biurowe i komercyjne. Część biurowa podzielona jest na administrację oraz pięć zespołów
biurowych do wynajęcia. W środku znajduje się trzon techniczno-komunikacyjny. Użytkowy dach
budynku łączy się z pozostałym fragmentem estakady kolejowej i wraz z trybuną stanowi punkt
widokowy a także przestrzeń pozwalającą na organizację wielu wydarzeń z elementami industrialnymi
w tle. Na użytkowym dachu znajduje się obiekt mieszczący rezydencję artystyczną z małym pokojem
i pracownią. Po zmroku na piecu możliwe jest wyświetlanie filmów oraz 3d mapping ukazujący
np. proces działania pieca. Wewnętrzny plac może być wykorzystany jako teren imprez miejskich oraz
stacja foodtrucków.
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