
NCC rakentaa Viialan yhtenäiskoulun
Joutsenmerkki-kriteerien mukaisesti
NCC on sopinut Akaan kaupungin kanssa Viialan uuden yhtenäiskoulun rakentamisesta
tiukkojen turvallisuus- ja ympäristökriteerien mukaan. Kohteelle haetaan pohjoismaista
Joutsenmerkki-ympäristömerkkiä. KVR-urakan arvo on noin 19 miljoonaa euroa.
Maalämmitteinen noin 750 oppilaan koulu otetaan käyttöön elokuussa 2023. 

Havainnekuva: Sitowise

- On hienoa, että uutta nykyaikaista koulua päästään Akaan Viialaan vihdoin rakentamaan.
Koulu tulee olemaan merkittävä vetovoimatekijämme Viialassa. Yhteistyömme NCC:n kanssa
on sujunut erinomaisesti uuden hyvinvointikeskuksemme rakentamisessa ja olemme
luottavaisia siitä, että yhteistyömme toimii myös tässä hankkeessa, sanoo Akaan
kaupunginjohtaja Antti Peltola. 

Hankkeen toteutuksessa painotetaan turvallisuutta ja ympäristöystävällisyyttä. Koulu
rakennetaan sääsuojan alla, sekä vesikatto että seinät suojattuina. 

- Nykyaikaisessa koulurakentamisessa yhdistetään laajasti eri alan osaajien asiantuntemus.
Viialan yhtenäiskoulun toteutuksessa huomioidaan vastuullisesta rakentamisesta kertovan
Joutsenmerkin tiukat vaatimukset. Rakentamisen laatua ohjataan myös useiden vakioitujen
toimintajärjestelmien kautta. Kohteessa noudatetaan P1-puhtausluokkaa sekä
kosteudenhallinnassa Kuivaketju10- ja Terve Talo -kriteeristöä, NCC:n vt. aluejohtaja Janne
Alho kertoo. 

Urakkaan kuuluu ilmassa olevan yhdysputkitunnelin rakentaminen koulun ja viereisen
liikuntahallin välille. Rakenteilla olevan liikuntahallin yhteyteen porattavat maalämpökaivot
tulevat palvelemaan myös yhtenäiskoulun energiantarvetta. 

Puu vahvasti esillä sisätiloissa



Koulurakennus on pääosin betonia ja paikalla muurattua tiiltä. Isoimmat aula- ja
kokoontumistilat on suunniteltu kuitenkin sellaisiksi, että niissä on puu vahvasti näkyvissä mm.
kattorakenteissa, taideseinissä, väliovissa ja ikkunoissa. 

- On hienoa päästä jatkamaan hyvää yhteistyötä kaupungin kanssa, sillä kesäkuussa valmistuu
Akaan hyvinvointikeskus, jonka työmaahenkilöstö siirtyy rakentamaan Viialan yhtenäiskoulua.
Rakennustyöt alkavat elokuussa ja koululaiset pääsevät uuteen kouluun syyslukukaudella 2023,
Alho sanoo. 

NCC vastaa kohteen toteutussuunnittelusta ja toteuttamisesta. Urakka rekisteröidään Building
Nordics -liiketoiminta-alueen työkantaan vuoden 2021 toisen kvartaalin aikana.
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NCC on johtavia rakennusalan yrityksiä Pohjoismaissa. Hallitsemme monimutkaiset
rakennusprosessit ja rakentamisen kautta vaikutamme myönteisesti asiakkaisiimme ja
yhteiskuntaan. Toimialaamme ovat kiinteistökehitys, rakennus- ja
infrastruktuurihankkeet sekä asfaltin ja kiviainesten tuotanto. Vuonna 2020 NCC:n
liikevaihto oli noin 5,1 miljardia euroa ja työntekijöitä oli 14 500. NCC:n osake on
noteerattu Tukholman pörssissä.


