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JÄRVABADET
AIX ARKITEKTER, TUKHOLMA



Uiminen on hauska ja kaikenikäisille sopiva laji. Valitettavasti kaikilla 
ei ole mahdollisuutta uimiseen tai uimaan oppimiseen. Tukholman  
kaupungin ansiosta Järvafältetin (matalatuloisista koostuva  
kaupunginosa) asukkailla on nyt oma uimapaikka.

Tukholman kaupungin rakennuttama Järvabadet-maauimala  
sijaitsee lähellä kaupungin omistamaa Eggebyn maatilaa.  
Maatilalla on luontokeskus, kahvila ja säännöllisiä tapahtumia 
ja festivaaleja. Järvabadet tekee Eggebystä entistä houkuttele-
vamman kokouspaikan. 

AIX Arkitekter-arkkitehtitoimiston yhteistyössä LAND- 
maisema-arkkitehtitoimiston kanssa suunnittelemassa maaui-
malassa on kaksi harjoitusallasta, uima-allas, lasten kahluuallas, 
pukuhuoneet, työntekijöiden tilat, tekniset tilat ja kioski. Maaui-
malaa suunnitellessa arkkitehtien tavoitteena oli Järvafältetiin 
luonnollisesti sopiva rakennelma, sillä alue tunnetaan arvokkaa-
na luontoalueena ja kulttuurimaisemana. Projektin tavoitteena 

UINTIMAHDOLLISUUKSIA KAIKILLE

oli luoda Järvafältetin asukkaille jotain uutta, mutta prosessissa  
otettiin myös huomioon läpinäkyvyys henkilöstön kannalta,  
kävijöiden turvallisuus ja tasa-arvo. 

AIX Arkitekter valitsi kohteen pystysaumakattoihin ympäris-
töystävällisen maalipinnoitetun GreenCoat Pro BT -teräksen tyy-
likkään mustassa Nordic Night Black-sävyssä, joka sopii yhteen  
mustaksi maalatun puisen julkisivun kanssa. 

GreenCoat® tunnetaan arkkitehtipiireissä sekä korkeasta suo-
rituskyvystään että kestävyydestään. Useimmissa GreenCoat®- 
tuotteissa käytetään markkinoilla ainutlaatuista biopohjaista 
pinnoitetta, jossa perinteinen fossiilinen öljy on korvattu pohjois-
maisella rypsiöljyllä. SSAB:n ainutlaatuinen, patentoitu ratkaisu 
pienentää ekologista jalanjälkeä merkittävästi. 

Järvabadet avautui kesällä 2020 ja sen tarkoituksena on tuoda 
lähiseudun asukkaille uusia tuulia.

JÄRVABADET-MAAUIMALA



NORDIC NIGHT BLACK, RR33 / SS0015

NORDIC NIGHT BLACK, RR33 / SS0015

Mistä hanke sai innoituksensa?
Haimme inspiraatiota monesta läh-
teestä, alkaen historiasta, asiayhte-
ydestä ja ympäröivästä maisemasta 
ja rakennuksista. Tutustuimme myös 
japanilaisen arkkitehtuurin periaat-
teisiin, jonka juuret ovat käsityössä 
ja tarkasti hiotuissa yksityiskohdissa. 
Se on yksinkertaisen kaunista ja kor-
kealaatuista, kevyttä mutta samalla 
vankkaa, ja ulko- ja sisätilojen välillä 
on selvä yhteys.

Millaisia haasteita kohtasit  
Järvabadetin suunnittelun 
aikana?
Järvabadetin on vastattava erilaisten 
ryhmien, sukupuolten ja ikäluokkien 
tarpeisiin. Julkisena rakennuksena 
sen on myös oltava erityisen  
vankka ja kestävä. Nämä asiat  
sulkevat usein toisensa pois, kun 
luomme meille mieluista herkkää  
ja yksityiskohtaista arkkitehtuuria. 
Sopivien yksityiskohtien ja raken-
nustapojen löytäminen on ollut  
yksi suurimmista haasteista.

Miten tärkeässä roolissa  
kestävä kehitys oli Järvabadetia 
suunniteltaessa? 
Sekä ympäristöllä että yhteiskun-
nallisella kestävällä kehityksellä oli 
merkittävä rooli hankkeessa. Teimme 
tiivistä yhteistyötä asiakkaan kanssa, 
sillä tavoitteena oli suunnitella 
maauimala, jossa kaikki ovat tasa-
vertaisia ja heidän turvallisuutensa 
on taattu. Ympäristövaikutuksen piti 
tietenkin olla mahdollisimman pieni.

6 KYSYMYSTÄ  
ROBERT PETRÉN

PROJEKTI: JÄRVABADET-MAAUIMALA, JÄRVAFÄLTET, TUKHOLMA

TUOTE: GREENCOAT PRO BT

TAVOITE: EROT TUVAN JA LEIKKISÄN RAKENNUKSEN LUOMINEN  

SOSIAALISESTI JA YMPÄRISTÖN KANNALTA KESTÄVÄSTI 

VÄRI: NORDIC NIGHT BLACK, RR33 / SS0015

ARKKITEHTI: AIX ARKITEK TER, TUKHOLMA

MAISEMA-ARKKITEHTI: LAND ARKITEKTER, TUKHOLMA

URAKOITSIJA: STOCKHOLMS FASTIGHETSKONTOR

RAKENNUSYRITYS: COBAB SVERIGE, RUOTSI

SSAB GREENCOAT PRO BT -TERÄKSEN TÄHÄN HANKKEESEEN  

TOIMITTIVAT PLANNJA JA BEVEGO, RUOTSI.

Miksi valitsit Järvabadetin kat-
tomateriaaliksi maalipinnoitetun 
GreenCoat®-teräksen? 
Koska lähtökohtanamme toimi kes-
tävä kehitys, muuta vaihtoehtoa ei 
ollut. GreenCoat® on ekologisuuteen 
perustuva ja kestävä tuote. Teräs 
on erittäin kestävä ja pitkäikäinen 
materiaali kattoihin ja julkisivuihin. 
Se on juuri sen tyyppinen korkea-
laatuinen materiaali, jota käytämme 
mielellämme rakennuksissamme.

Useimmissa GreenCoat®- 
tuotteissa on käytetty maalia, 
jossa perinteinen fossiilinen  
öljy on korvattu suurelta osin 
pohjoismaisella rypsiöljyllä.  
Mitä mieltä olet arkkitehtuurin 
kannalta tästä kestävän kehityk-
sen mukaisesta innovaatiosta?
Pyrimme jatkuvasti löytämään 
uusia tuotteita ja tuotantotapoja 
hankkeidemme yhteydessä. Lähes 
fossiilittomasti tuotettu maali on 
erittäin houkutteleva vaihtoehto 
ympäristötyössämme. GreenCoat® 
on upea tuote, joka täyttää kaikki 
vaatimukset. 

Miksi valitsitte katolle  
Nordic Night Black-värin? 
Väri sopii arkkitehtoniseen  
visioomme oikein hyvin. Musta  
värinä on myös aina saatavilla  
tulevia ylläpitotarpeita ajatellen.  
Sen avulla arkkitehtuuri on myös 
helppo sulauttaa ympäröivään  
luontoon. Luonnossa on paljon 
mustaa – se jää vain helposti  
huomaamatta.

Järvabadet on parhaillaan ehdokkaana:

2021 Landezine International Landscape 
Award (LILA) / Shortlisted 

2020 Swedish Design Awards / Shortlisted

KUVAT JÄRVABADETISTA:   
MIKAEL OL SSON, RUOTSI. COPYRIGHT: SSAB



Värikästä, ympäristötietoista terästä
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GreenCoat® on SSAB:n innovatiivisten maalipinnoitettujen ohutlevyjen brändi
rakennusteollisuuden käyttöön. GreenCoat® on ympäristötietoisin laadukkaiden  
maalipinnoitettujen tuotteiden valikoima ulkokäyttökohteisiin. Valikoima on myös
koko rakennusteollisuuden kattavimpia. GreenCoat®-tuotteiden etuja ovat
esimerkiksi seuraavat:

• Pohjoismainen laatuteräs
• Jopa 50 vuoden tekninen takuu 
• Erinomainen värien tasalaatuisuus ja pitkäikäiset viimeistelyt kaikkiin sääolosuhteisiin 
• Ympäristötietoiset biopohjaiset pinnoitteet (suuressa osassa useimpien GreenCoat®- 
 tuotteiden pinnoitteista on käytetty pohjoismaista rypsiöljyä)
• Valittavana 400 sävyä
• Helppo muovattavuus – joissakin tuotteissa jopa pakkassäässä
• Keveys

SSAB on valmistanut terästuotteita rakennusteollisuudelle jo yli 50 vuotta, ja yritys on 
toiminut ympäristötietoisten, pohjoismaista rypsiöljyä hyödyntävien maalipinnoitettujen 
terästuotteiden edelläkävijänä ja uudistajana. Tämä ainutlaatuinen, patentoitu ratkaisu 
pienentää GreenCoat®-tuotteiden ekologista jalanjälkeä merkittävästi ja tekee maalipin-
noitettujen GreenCoat®-tuotteiden valikoimasta markkinoiden ympäristötietoisimman  
vaihtoehdon kattoihin, julkisivuihin ja sadevesijärjestelmiin.

SSAB on maailmanlaajuisesti toimiva pohjoismainen ja yhdysvaltalainen teräsyhtiö, 
jonka lisäarvoa tarjoavat tuotteet ja palvelut on kehitetty tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden 
kanssa. Tavoitteena on entistä vahvempi, kevyempi ja kestävämpi maailma. SSAB:llä on 
tuotantolaitoksia Ruotsissa, Suomessa ja Yhdysvalloissa sekä työntekijöitä yli 50 maassa.

ssab.fi/GreenCoat

SSAB
SE-781 84 Borlänge
Ruotsi

Puh. +46 243 700 00
Faksi +46 243 720 00
greencoat@ssab.com

SSAB Europe Oy
Harvialantie 420
13300 Hämeenlinna
Suomi

Puh. 020 59 11
Faksi 020 59 25080
greencoat@ssab.com

Tämän esitteen on painanut pohjoismaisella Joutsen-ympäristömerkillä sertifioitu painotalo. Tämä tarkoittaa, että 
yritys noudattaa tiukkoja ympäristövaatimuksia ja sille on myönnetty pohjoismaisen ympäristömerkin käyttöoikeus.

Painotuotteelle myönnetyn 
pohjoismaisen ympäristömerkin 
käyttölupanro 341362

Seuraa GreenCoat®-tuotteita:

GreenCoat® -tuotteita on saatavilla:


