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Eesti pealinnas Tallinnas, kesklinnast veidi põhja pool, asub 
kuulus turg, mis on pikka aega olnud nii kohalike kui ka turistide 
lemmik. Balti jaama turg asub mitmes 1870. aastatest pärinevas 
kahekorruselises paekivihoones ning on alates oma avamisest 
1993. aastal pakkunud külastajatele ainulaadset segu nõukogu-
dehõngulistest ja tänapäevastest kaupadest ja teenustest. 

2016. aastal suleti see remondiks ning mitmeid auhindu päl-
vinud KOKO arhitektid said ülesandeks luua tänapäevane ja 
mitmekülgne uus turg. Eriti tähtis oli ajaloolise iseloomu säili-
tamine, ilma et see häiriks turumelu või müüjate ja klientide elu.

Tulemus on väga muljetavaldav. 2017. aasta mais avas suure 
tähelepanu saatel uksed renoveeritud Balti jaama turg. Nüüd-
seks on see pälvinud Eesti Ehituskonsultatsiooniettevõtete  
Liidu (EAACEC) 2017. aasta parima ehitusprojekti preemia.  
Samuti on see jõudnud mainekal Maailma Arhitektuurifestivali 
2018. aasta lõppvooru kategoorias "Vana ja uus".

Turu uus katus on ainulaadne keskne element,  mis aitab kogu 
rajatist määratleda ning  rõhutab selle jätkusuutlikku aspekti.  

SÄDELEV TAASSÜND
KOKO arhitektid lõid suure saehamba kujulise katuse, millel on 
astmeline pikiosa, mis järgib algsete hoonete vormi ja kuju. Et 
katuse puhtad jooned saaksid silma paista, valiti katteks jätku-
suutlikust, värvkattega GreenCoat®-i terasest valtsprofiilid. 

See moodustab visuaalselt silmapaistva katuse. Lisaks on 
sellel ka olulised keskkonnasõbralikud eelised. Kasutatud toode  
GreenCoat Pro BT hõlmab Bio-based Technology (BT) värv-
katet, mis sisaldab traditsiooniliste fossiilõlide asemel hoopis 
Rootsi rapsiõli. Samuti on GreenCoat®-i tooted väga vastupida-
vad korrosioonile, UV-kiirgusele, mõlkidele ja kriimustustele, mis 
tagab tootele pikema tööea.

Katuse ehitus kulges plaanipäraselt ja GreenCoat® pälvis kii-
dusõnu oma hea käideldavuse ja vähese soojuspaisumise tõt-
tu, mis aitas hoida puhtaid jooni. Laiast värvivalikust valiti toon 
Mountain Grey, mis aitas luua Balti jaama uue silmapaistva hoo-
ne paljude teiste materjalidega harmoneeriva välimuse.
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Millest selle projekti juures  
inspiratsiooni saadi?

Üks inspiratsiooniallikas oli 
saehammas, selle rütmid. Ühendasi-
me vanad laohooned katusemaasti-
kuga, mis moodustab saehammaste 
rea ning loob viilkatuse, mis katab 
paekivimüüre ja ka turu õueala.

Milliseid raskusi te pidite Balti 
jaama turgu projekteerides 
ületama?

Keerukas oli luua kolmetasan-
diline funksiooniline programm ja 
mitte tungida ümbritsevasse alasse. 
Oleme uhked, et meil õnnestus hoida 
autovaba ala, kus on väga mugav 
jalgsi liikuda.

Katus on projekti keskne osa. 
Miks te kasutasite Balti jaama 
turu katusel GreenCoat®-i terast, 
mitte mõnd muud materjali?

Saehamba kujuga katus on eriline 
oma suuruse, aga ka pindala tõttu, 
mis peab vastu pidama tugevatele 
tormidele, suurtele vihmadele ning 
talvel koguneva lume kaalule, kõike 
seda ilma lisahoolduseta. Lisaks oli 
meie jaoks väga oluline, et materjal 
oleks toodetud jätkusuutlikult.

Mil määral mängis Balti jaama 
turu projekteerimisel ja ehitami-
sel rolli jätkusuutlikkuse aspekt?

Eesmärk oli säilitada turu algne 
iseloom ning tuua sisse tänapäeva-
sed keskkonnasõbralikud ehitusteh-
noloogiad. Seetõttu oli jätkusuut-
likkus igas projekti etapis peamine 
märgusõna. 
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Mida te arvate valitud jätku-
suutlikust terasest, mille värv 
sisaldab Rootsi rapsiõli?

Värvide ja värvkattega terase 
tootmise selline arengusuund on 
parim innovatsioon, mis olla võib.

Miks te valisite katuse  
värvitooniks Mountain Grey?

Saehambakujulise katuse vorm 
ja värv loovad kontrasti helehallide 
paekiviseintega. Katuse abil soovi-
sime me luua kahetise värvilahen-
duse, kus all on puidust lagi ja üleval 
katusel tumedam teras.

Mida tähendab teie jaoks 2018. 
aasta WAF Awardsi lõppvooru 
jõudmine?

See oli positiivne üllatus, sest see 
on meie jaoks teine kord sinna lõpp-
vooru jõuda. Oleme uhked ja väga 
õnnelikud, et WAF pöörab tähelepa-
nu ka projektidele, mille eesmärk on 
luua linnakeskkonnas harmooniat.

Balti jaama turu auhinnad: 

2018. aasta Maailma Arhitektuurifestivali (WAF) 
preemia / Uus ja vana / Lõppvooru nimekiri

2017. aasta Eesti Ehituskonsultatsiooniettevõtete 
Liidu (EAACEC) Aasta ehitusprojekt
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GreenCoat® on SSAB innovaatiline värvkattega teraselahenduste bränd 
ehitus- ja komponenditööstusele. Kõige rohelisema tooteportfelliga kõrge  
kvaliteediga värvitud teras välisehituseks, ja samas ka üks kõige põhjalikumaid 
tootevalikuid kogu ehitusvaldkonnas: Greencoat® pakub palju eeliseid, nende 
hulgas:

• värvitooni stabiilsus ja pikaajaline kestvus iga ilmaga 
• keskkonnasõbralikud värvkatted (suurema osa toodete kattekiht
   sisaldab suures osakaalus Rootsi rapsiõli)
• tippkvaliteediga põhjamaine teras
• lihtne vormitavus, teatud toodetel isegi alla null temperatuuri
• kerge kaal
• lai värvivalik
• vastupidavuse garantii

SSAB on ehitustööstusele tooteid valmistanud üle 50 aasta ning oli esimene, kes 
alustas jätkusuutlikute värvkattega toodete valmistamist, mille kate sisaldab Rootsi  
rapsiõli. See ainulaadne patenteeritud lahendus vähendab oluliselt GreenCoat®-i 
toodete ökoloogilist jalajälge ning muudab GreenCoat®-i värvkattega toodete port-
felli kogu turu kõige rohelisemaks valikuks katuste, fassaadide ja vihmaveesüsteemi-
de kategoorias.
    SSAB on Põhjamaades ja USA-s tegutsev teraseettevõte, mis pakub lisandväärtu-
sega tooteid ja teenuseid, mis on välja töötatud tihedas koostöös klientidega, et luua 
tugevamat, kergemat ja jätkusuutlikumat maailma. SSAB tootmiskeskused asuvad 
Rootsis, Soomes ja USA-s ning ettevõttel on töötajaid enam kui 50 riigis.

Värvkattega teras rohelisemaks eluks
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ssab.com/GreenCoat

See kaust on trükitud keskkonnasõbralikkust näitava Põhjamaade luigemärgiga trükiettevõtte poolt. See tähistab 
ettevõtet, mis täidab rangeid keskkonnanõudeid ja on saanud litsentsi kasutada Põhjamaade ökomärgist.

Põhjamaade ökomärgisega 
trükiste litsents nr 341362

Jälgige GreenCoat®-i:

GreenCoat® on saadaval

SSAB
Tule 22
76505 Saue
Estonia

T 372 63 76 204
greencoat@ssab.com

SSAB
SE-781 84 Borlänge
Rootsi

T +46 243 700 00
F + 46 243 720 00
greencoat@ssab.com

SSAB Europe Oy
Harvialantie 420
FI-13300 Hämeelinna
Soome

T +358 20 59 11
F + 358 20 59 25080
greencoat@ssab.com


