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JÄRVABADET
AUTOR AIX ARKITEKTER, STOCKHOLM

UJUMINE KÕIGI JAOKS
JÄRVABADETI BASSEINI PAVILJON
Ujumine on igas vanuses tore tegevus. Kahjuks ei ole kõigil võimalik ujuda ega ujuma õppida. Tänu Rootsi Stockholmi linnale on
Järvafälteti (madala sissetulekuga leibkondadest koosnev linnaosa) elanikel nüüd koht, kus seda teha.
Stockholmi linna poolt tellitud Järvabadeti ujumispaviljon asub
Stockholmi linnale kuuluva Eggeby farmi lähedal. Farmis tegutseb looduskool ja kohvik ning toimuvad regulaarsed sündmused
ja festivalid. Järvabadet tugevdab Eggeby kui kohtumiskoha võimekust.
Paviljoni autoriks on AIX Arkitekter Stockholm koostöös
LAND maastikuarhitektidega ning see koosneb kahest harjutusbasseinist, ujumisbasseinist, laste mängubasseinist, riietusruumidest, personaliruumidest, tehnoloogiahoonest ja kioskist.
Paviljoni disainides püüdis AIX Arkitekter luua struktuuri, mis
mõjuks Järvafältetis loomulikuna, kuna tegu on loodus- ja

kultuuripärandi kaitse alaga. Projekti eesmärk oli muuta Järvafälteti elanike elu paremaks, ent disainiprotsessis arvestati ka
töötajaskonna, külastajate ohutuse ja võrdsusega.
AIX Arkitekter valis katuste jaoks jätkusuutliku GreenCoat Pro
BT värvkattega püstvaltsiga terase eripärases Nordic Night Black
värvitoonis, mis sobib hästi mustaks värvitud puitfassaadiga.
GreenCoat ® on pälvinud arhitektuuris laialdase tunnustuse
väga hea vastupidavuse ja kestlikkuse tõttu. Suurema osa turul
ainulaadse GreenCoat ® -i toodete aluseks on looduslikku päritolu ehk biopõhise tehnoloogiaga pinnakate, milles traditsiooniliste fossiilkütuseõlide asemel kasutatakse Rootsi rapsiõli. SSAB
patenteeritud lahendus vähendab oluliselt keskkonnajalajälge.
Järvabadet avati 2020. aasta suvel ning selle eesmärk on
muuta elu paremaks.

NORDIC NIGHT BL ACK, RR33 / SS0015
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JÄRVABADETI FOTOD:
MIK AEL OL SSON, ROOTSI. AUTORIÕIGUS: SSAB

Millest selle projekti juures
inspiratsiooni saadi?
Inspiratsiooniallikaid oli mitmeid,
alates ajaloost, kontekstist ja
ümbritseva maastiku ning hoonete
suurusskaalast. Samuti arvestasime
Jaapani arhitektuuri põhimõtetega,
mille juured on sügaval käsitöös ja
viimistletud detailides. Lihtne, kuid
kaunis oma kõrges kvaliteedis, kerge,
ent vastupidav ja tugevate seostega
välimise ja sisemise vahel.
Milliseid raskusi tuli teil
Järvabadetit disainides ületada?
Järvabadet peab teenindama meie
ühiskonna kõiki rühmi, sugusid ja
vanuseid. Avaliku ehitisena peab see
olema väga vastupidav. Need on
sageli vastandlikud nõudmised, kui
luua selliseid tundlikke ja viimistletud arhitektuuriteoseid, mida meile
meeldib teha. Üsna raske oli leida
ehitise jaoks õigeid detaile ja ehitusmeetodeid.

NORDIC NIGHT BL ACK, RR33 / SS0015

PROJEKT: JÄRVABADE T, JÄRVAFÄLTE T, STOCKHOLM
TOODE: GREENCOAT PRO BT
EESMÄRK: LUUA ERIPÄRANE JA MÄNGULINE HOONE, MIS OLEKS
SOTSIAALSELT KAASAV JA KASUTAKS JÄTKUSUUTLIKKE LAHENDUSI
VÄRV: NORDIC NIGHT BLACK, RR33 / SS0015

Kuivõrd arvestati Järvabadeti
projekteerimisel ja ehitamisel
jätkusuutlikkusega?
Projektis oli keskkondlikul ja sotsiaalsel jätkusuutlikkusel väga tähtis roll.
Tegime kliendiga tihedat koostööd,
et luua ujula, kus kõik tunnevad end
igal ajal võrdsetena ja turvaliselt, ja
mis avaldaks keskkonnale võimalikult
vähe mõju.

Miks te valisite Järvabadeti
katuse materjaliks GreenCoat ®
värvkattega terase?
Jätkusuutlikkuseesmärgi tõttu muid
variante ei olnud. GreenCoat ® on
rohetoodetel põhinev toode ja tagab
head näitajad. Teras on katuste ja
fassaadide jaoks väga vastupidav
ja kestev materjal ning sobib hästi
kokku kvaliteetsete materjalidega,
mida meie eelistame oma hoonetes
kasutada.
Suurem osa GreenCoat ® -i
toodete värvidest sisaldab
fossiilset päritolu õlide asemel
suures koguses Rootsi rapsiõli.
Mida teie arvate sellest jätkusuutlikust innovatsioonist
arhitektuuris?
Püüame oma projektides alati otsida
uusi tooteid ja meetodeid Fossiilset
päritolu õlidest peaaegu vabade
värvide leiutamine sobib väga
hästi meie keskkonnaeesmärkidega.
GreenCoat ® on suurepärane toode,
mis vastab kõigile nõudmistele.
Miks valisite katuse värvitooniks
Nordic Night Blacki?
See toon sobib hästi arhitektuurse
ambitsiooniga. Must värv on tulevasteks hooldustöödeks alati saadaval. Samuti sobib see väga hästi
arhitektuuri ja ümbritseva looduse
sidujaks. Musta värvi leidub looduses
alati, aga me ei märka seda, enne kui
see on päris meie nina all.

ARHITEKT: AIX ARKITEK TER, STOCKHOLM
MAASTIKUARHITEKT: LAND ARKITEKTER, STOCKHOLM
PEATÖÖVÕTJA: STOCKHOLMS FASTIGHE TSKONTOR
EHITAJA: COBAB SVERIGE, ROOTSI
GREENCOAT PRO BT SSAB-LT TARNISID SELLE PROJEKTI JAOKS
PLANNJA JA BEVEGO, ROOTSI.

Järvabadet on hetkel
nomineeritud auhinnale:
2020 Swedish Design Awards / lühinimekiri

Värvkattega teras rohelisemaks eluks

GreenCoat® on SSAB innovaatiline värvkattega teraselahenduste bränd ehitus- ja

• tippkvaliteediga põhjamaine teras
• kuni 50-aastast tehnilist garantiid
• värvitooni ühtlus ja pikaajaline kestvus iga ilmaga
• keskkonnasõbralikud biopõhised värvkatted (suurem osa GreenCoat ® -i tooteid
sisaldab suures osakaalus Rootsi rapsiõli)
• valikuvõimalus 400 värvitooni seast
• lihtne vormitavus, teatud toodetel isegi alla nulltemperatuuri
• kerge materjal

SSAB on ehitustööstusele tooteid valmistanud üle 50 aasta ning oli esimene, kes
alustas jätkusuutlikute värvkattega toodete valmistamist, milles on kasutatud Rootsi
rapsiõli. See ainulaadne patenteeritud lahendus vähendab oluliselt GreenCoat ®-i
toodete ökoloogilist jalajälge ning muudab GreenCoat ® -i värvkattega toodete portfelli
kogu turu kõige rohelisemaks, pakkudes katuseid, fassaade ja vihmaveesüsteeme.
SSAB on Põhjamaades ja USA-s tegutsev teraseettevõte, mis pakub lisandväärtusega 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.

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

GreenCoat® on saadaval

SSAB
Tule 22
76505 Saue
Estonia

SSAB Europe Oy
Harvialantie 420
FI-13300 Hämeelinna
Soome

T 372 63 76 204
greencoat@ssab.com

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

ssab.com/GreenCoat

Jälgige GreenCoat®-i:

SSAB
SE-781 84 Borlänge
Rootsi
T +46 243 700 00
F + 46 243 720 00
greencoat@ssab.com
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komponenditööstusele. Kõige rohelisema tooteportfelliga kõrge kvaliteediga värvitud
teras välisehituseks, ja samas ka üks kõige põhjalikumaid tootevalikuid kogu ehitusvaldkonnas: GreenCoat ® pakub palju eeliseid, nende hulgas:

