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NCC ja VAV rakentavat Tikkurilaan kolme 
autopaikatonta kerrostaloa Joutsenmerkki-kriteerien 
mukaisesti  
 
VAV Yhtymä Oy ja NCC ovat sopineet kolmen kerrostalon rakentamisesta 

Vantaan Tikkurilan Veturikujalle. Hanke toteutetaan pohjoismaisen 

Joutsenmerkki-ympäristömerkin kriteerien mukaisesti. KVR-urakan 

yhteisarvo on noin 19 M€. 
 

Työt alkavat alkukesästä 2020 ja kohde valmistuu loppuvuodesta 2021. Vantaan 

Tikkurilassa sijaitsevaan kohteeseen tulee 120 vapaarahoitteista vuokra-asuntoa. 

Rakennettava kiinteistö käsittää kolme kuusikerroksista taloa, joissa asuntojen koot ovat 

yksiöstä kolmioihin.  

 

- On hienoa jatkaa Joutsenmerkki-rakentamista VAV:n kanssa. Toteutimme Vantaan 

Hakunilaan yhdessä siihen mennessä Suomen suurimman Joutsenmerkityn kerrostalon, 

joka on hyvä esimerkki siitä, että kriteeristön avulla rakentamisen hiilijalanjälkeäkin 

voidaan pienentää kustannustehokkaasti, kertoo yksikön johtaja Tuomas Tonteri. 

 

- VAV:lle terveellinen asuminen ja ympäristön kestävyys tarkoittavat tekoja, ja siksi talot 

rakennetaan Joutsenmerkki-kriteerit täyttäväksi. Talot tulevat loistosijainnille, josta on 

mainiot joukkoliikenneyhteydet kaikkialle maailmaan. Rakennusten ulkonäöstäkään ei 

tingitä, ja tiiliverhoillut talot istuvat kauniisti paikalleen. Vaikka talot lähtevät vasta 

rakenteille, ne ovat herättäneet jo suurta kiinnostusta asunnonhakijoiden keskuudessa. 

Näihin halutaan asumaan, sanoo VAV:n toimitusjohtaja Teija Ojankoski. 

 

Joutsenmerkin ympäristökriteereissä otetaan huomioon muun muassa 

rakennusmateriaalien ekologisuus ja alkuperä, käytettyjen kemikaalien turvallisuus ja 

terveellisyys, kosteudenhallinta sekä energiatehokkuus. Rakennusjätteen osalta 

tavoitteena on vähintään 70 prosentin kierrätysaste. 

 

- Sertifikaatin vaatimukset vaikuttavat koko projektiin suunnittelusta alkaen. Työmaalla 

seurataan tarkasti jokaista rakennukselle tulevaa materiaalierää. Mukaan ei saa joutua 

materiaaleja, joiden tuoteseloste ei vastaa sertifikaatin kriteereitä. Tästä syystä koko 

työmaahenkilöstön perehdyttäminen Joutsenmerkin vaatimusten sisältöön on tärkeätä, 

Tonteri korostaa.  

 

Ympäristöystävällisyys huomioidaan myös talon valmistumisen jälkeen esimerkiksi 

tuottamalla kesäaikainen kiinteistösähkö aurinkopaneeleilla ja tukemalla asukkaiden 

polkupyöräilyä. Veturikujan kohteessa tontti on autopaikaton lukuun ottamatta 

invapaikkoja. Myös ympäristön viihtyisyyteen ja viherrakentamineen panostetaan. 

Työmaalla toimitaan lisäksi NCC:n oman Vastuullinen työmaa -konseptin mukaisesti, 

joka kokoaa kaikki työmaan kestävää kehitystä edistävät teot konkreettisiksi ja 

mitattaviksi toimenpiteiksi. 

 



 

 

 

Sid 2 (2) 

NCC vastaa sekä hankkeen suunnittelusta että toteuttamisesta. Arkkitehtisuunnittelun 
on hoitanut Arkkitehtitoimisto Kanttia2, taloteknisen suunnittelun Optiplan ja 
rakennesuunnittelun A-insinöörit.   

 

 

 

 

Lisätietoja: 

Tuomas Tonteri, yksikön johtaja, NCC, puh. 050 326 5008, tuomas.tonteri@ncc.fi 

Teija Ojankoski, toimitusjohtaja, VAV, puh. 040 528 1261,  teija.ojankoski@vav.fi  

Minna Pääkkönen, viestintä- ja markkinointipäällikkö, VAV, puh. 0400 311 313  

minna.paakkonen@vav.fi   

Satu Holm-Jumppanen, mediasuhteet, NCC, puh. 050 305 4718,  

satu.holm-jumppanen@ncc.fi         

 

 

 

Joutsenmerkitty talo 

•    Joutsenmerkin kriteerit perustuvat rakennuksen elinkaariajatteluun 

•    Talo on energiatehokas ja viihtyisä koti asukkaille 

•    Sisäilma on hyvä 

•    Talossa käytetyt rakennusmateriaalit ovat turvallisia, terveellisiä ja niillä on 

      alhaiset päästöt 

 

 

 

 

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 2019 oli lähes 5,5 miljardia euroa ja henkilöstön määrä 15 500.  NCC:n osakkeet on 

noteerattu Tukholman NASDAQ OMX -pörssissä. 

 

VAV on Vantaan kaupungin omistama yhtiö, joka rakennuttaa, omistaa ja hallinnoi vuokra-asuntoja Vantaalla. 

Omistamme yli 200 kiinteistöä, joissa on 11 000 asuntoa. Asunnoissamme asuu joka kymmenes vantaalainen. 

VAV-konsernin muodostavat emoyhtiö VAV Yhtymä Oy sekä kaksi tytäryhtiötä, VAV Asunnot Oy ja VAV 

Palvelukodit Oy. 
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