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NCC suuntaa vahvemmin kohti erikois- ja
teollisuusrakentamisen markkinaa
NCC Buildingiin on perustettu uusi erikois- ja teollisuusrakentamiseen
keskittyvä toimiala, Erikoisprojektit. Taustalla on halu keskittää toimintaa
ja osaamista markkinaan, jossa NCC näkee tarvetta laaja-alaiselle
osaamiselleen. Tavoitteena on tuoda vahva yhteistoiminnallinen
toimintamalli myös teollisuusrakentamiseen. Toimialan johtajaksi on
nimitetty Frej Weurlander. Erikoisprojekteille haetaan uusia
työmaatoimihenkilöitä erityisesti Oulun ja Pohjois-Suomen alueelle.
Suomen NCC Building on eriyttänyt organisaatiossaan erikoisrakentamisen omaksi
toimialakseen. Uusi Erikoisprojektit-toimiala tukee NCC:n mahdollisuuksia toteuttaa
esimerkiksi teollisuuden uudisrakennushankkeita.
Toimialaan kuuluvia hankkeita ovat muun muassa Oulun Tulevaisuuden sairaala hanke, Kemin kromikaivoksen malminnostotorni, Muratan tehdaslaajennus
Vantaalla sekä Lahteen rakennettava Fazerin ksylitolitehdas.
- Uuden toimialan perustamisen taustalla on tavoite olla jatkossa vahvemmin mukana
muun muassa teollisuuden hankkeissa. Keskittämällä toiminnan yhteen toimialaan
tuemme myös henkilöstömme osaamista ja erikoistumista haasteellisimpiin kohteisiin,
toimialajohtaja Frej Weurlander toteaa.
NCC:llä 20 vuotta toimineella Frej Weurlanderilla on takanaan pitkä kokemus
projektinhallinnasta ja toimitilarakentamisen hankkeista kuten Länsimetron
Urheilupuiston metroasema, Tapiolan harjoitusjäähalli, puolustusvoimien
Santahamina-talo, kauppakeskus Saari Laajasalossa sekä Järvenpään sosiaali- ja
terveyskeskus. Weurlander luottaa vaativien rakennushankkeiden johtamisesta olevan
kasvavaa kysyntää myös teollisuusmarkkinassa.
- Uskomme, että NCC:n kaltaiselle kokeneelle kokonaisratkaisujen tarjoajalle on yhä
enemmän tarvetta teollisuuden perinteisesti osiin pilkotuissa rakennushankkeissa.
Haluamme tuoda markkinaan voimakkaasti yhteistoiminnallista toimintatapaa, jossa
tilaaja ja rakentaja toimivat luottamuksellisesti ja tiiviissä yhteistyössä yhteisten
tavoitteiden eteen, hän sanoo.
- Periaatteenamme on, että ajattelemme aina yksittäistä projektia pidemmälle: kun
ymmärrämme asiakkaan tarpeet ja haluamme tehdä tämän hankkeen hyvin ja hyvässä
yhteistyössä, asiakkaamme ovat tyytyväisiä ja henkilöstöllämme on hyvä olla.
Erikoisprojektit-toimialalle rekrytoidaan uusia työmaatoimihenkilöitä erityisesti Oulun
ja Pohjois-Suomen alueelle.
- Uudistushenkisille osaajille riittää nyt töitä. Tarjolla on useita mielenkiintoisia
erikoisrakentamisen projekteja, joiden parissa pääsee tekemään esimerkiksi vaativia
teräs- ja betonirakenteita, malminnostotornin liukuvaluja, uutta tehdasta, sairaalaa tai
maanalaisia kuiluja.

NCC on yksi johtavista rakentamisen, kiinteistökehityksen ja infrastruktuurin yrityksistä
Pohjoismaissa. Suomessa NCC:llä työskentelee noin 2 000 henkilöä neljällä
liiketoiminta-alueella, jotka ovat NCC Building, NCC Industry, NCC Infrastructure ja
NCC Property Development.
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NCC: Visiomme on uudistaa toimialaamme ja tarjota ylivertaisia kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja.
NCC on yksi johtavista rakentamisen, kiinteistökehityksen ja infrastruktuurin yrityksistä Pohjoismaissa. Sen
liikevaihto vuonna 2018 oli lähes 5,6 miljardia euroa ja henkilöstön määrä 16 500. NCC:n osakkeet on
noteerattu Tukholman NASDAQ OMX -pörssissä.
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