
NORA® NTX -JÄRJESTELMÄ TAKAA 
LAADUKKAAN LOPPUTULOKSEN

Kohde: Koivulahden oppimiskeskus, Kvevlax lär-
center, I-vaihe (2018) ja II-vaihe (2019), Mustasaari

Tilaaja: Mustasaaren kunta

Suunnittelu: Arkkitehdit Lång-Kivilinna & Larikka Oy, 
Vaasa

Kuva: © nora systems GmbH 

Päällysteratkaisu I-vaihe: 
noraplan signa 1260m2
noraplan sentica 60m2
Päällysteratkaisu II-vaihe:
noraplan signa nTx 2030m2
noraplan signa 140m2



nora® nTx - toiminnallisuutta ja luotettavuutta
Koivulahden oppimiskeskus, Kvevlax lärcenter, sijaitsee 
Koivulahdessa Mustasaaren kunnassa lähellä Vaasaa. 
Kunnassa tarjotaan sekä ruotsinkielistä että suomen-
kielistä perusopetusta useissa eri koulussa. Koivulahden 
oppimiskeskuksessa on noin 300 oppilasta vuosiluokilla 
1-6, 70 esiopetuksessa olevaa lasta ja 65 henkilökun-
taan kuuluvaa. Koivulahden oppimiskeskus laajennettiin 
ja remontoitiin kahdessa osassa vuosien 2017-2019 
aikana.

Koivulahden oppimiskeskus, entinen Kvevlax skola, 
koostui 1900-luvun alussa rakennetusta vanhasta osas-
ta, 1970-luvun lopulla rakennetusta päärakennuksesta 
ja entisestä kotiteollisuuskoulusta. Remontin I-vaiheessa 
rakennettiin laajennus puretun vanhan osan ja kotiteol-
lisuuskoulun tilalle. Laajennus valmistui syyslukukauden 
2018 alkuun, jolloin Koivulahden oppilaat siirtyivät 
vanhasta koulusta opiskelemaan uusiin tiloihin. 
II-vaiheessa saneerattiin 1970-luvulla rakennettu päära-
kennus. Saneeraus valmistui 2019 syyslukukauden 
alkuun, jolloin Koivulahden oppimiskeskukseen siirtyi 
oppilaita myös neljästä eri toimintansa lopettaneesta 

kyläkoulusta.

Toiminnallisuus suunnittelun lähtökohtana
Koivulahden oppimiskeskus jakautuu kolmeen eri alu-
eeseen oppilaiden iän mukaan. 1-2 -luokkalaisille on 
oma alueensa, 3-4 -luokkalaisille omansa ja 5-6 -luok-
kalaisille kolmas alue. Kaikille näille alueille on omat 
sisäänkäyntinsä, mitkä helpottavat oppilaiden liikkumista 
ja vaatesäilytystä. Rakennuksen suunnittelussa on myös 
huomioitu käyttäjien koko – osassa, jossa nuorimmat 
lapset oleskelevat mm. ikkunat on sijoitettu niin, että las-
ten on helppoa nähdä ulos. 

Uudet oppimisympäristöt mahdollistavat entistä 
vaihtelevamman ja luovemman opetuksen. Enää ei 
opiskella vain perinteisissä luokkahuoneissa, vaan tilat 
on suunnitelu avoimiksi, uuden opetussuunnitelman 
toteuttamisen mahdollistaviksi kokonaisuuksiksi. Akus-
tiikkaan, ergonomiaan, tekniikkaan ja valaistukseen on 
kiinnitetty erityistä huomiota. Koulun halutaan olevan 
laajoista pinnoistaan huolimatta hiljainen ja rauhal-
linen. nora®n kumimateriaalin akustiset ominaisuudet 



ovat erinomaiset, minkä huomaa juurikin pitkien ja 
avointen tilojen matalana äänentasona. nora® -ku-
mipäällyste on pysyvästi elastinen materiaali, minkä 
takia kumipäällysteen päällä kävellessä selkä ja jalat 
rasittuvat huomattavasti vähemmän kuin kovien pääl-
lysteiden päällä.

nora® nTx on luotettava ja heti käyt-
tövalmis   
Laajennuksen tiloissa on käytetty perinteisesti märkälii-
mattavaa noraplan® signaa useissa eri väreissä. 
Saneerattuihin tiloihin valittiin noraplan® signa nTx, 
päällyste missä on integroitu tarrapohja mukana jo 
tehtaalta toimitettaessa. Tämä nopeuttaa asentamista 
ja mikä tärkeintä, järjestelmä sulkee pohjakosteuden 
pois eikä lisää pohjan kosteuskuormaa, koska  
vesiiptoisia liimoja ei käytetä. Asennus on mah-
dollista sekä tavallisten betoni- ja sementtialustojen, 
että olemassa olevien vanhojen lattiapäällysteiden 
päälle. Pohjasta riippuen alle voidaan sivellä 
nTx-primer, mikä varmistaa pitävän ja kestävän tartun-
tapohjan. Muutamalla työvaiheella lattia on asennet-
tu, puhdas, ja heti käyttövalmis. Enää ei tarvi odottaa 
liiman kuivumista, vaan tilat voi ottaa käyttöön heti 
asennuksen jälkeen.  
 
Koivulahden oppimiskeskuksen lattiat ovat sävyltään 

vaaleat, jota piristää iloisen väriset raidat käytävillä. 
Värikkyys, ei vain pelkästään lattioilla vaan myös 
pinnoilla ja huonekaluissa, tuo hauskan tunnelman 
koulun tiloihin.

Uudis- tai remonttikohteissa ei usein haluta käyttää 
märkäliimoja lattiapäällysteiden kiinnityksessä. Tällöin 



nora -tuotemerkki ja muut tässä referenssiraportissa esiintyvät rekisteröidyt tuotemerkit on rekisteröity 
nora GmbH:lle tai siihen liittyville yrityksille.

nora flooring systems Oy
Pinninkatu 53c
33100 Tampere I Suomi
Puh: 03-271 0600
info-fi@nora.com
www.nora.com/fi

luotettava ratkaisu on nora® nTx -järjestelmä nora® 
-kumilattiapäällysteiden ammattimaista ja nopeaa 
asennusta varten. Lattiapäällyste ja tarra ovat turvallisia 
kumituotteita. nora® nTx -järjestelmän asennusmateriaalit 
ja työkalut takaavat laadukkaan lopputuloksen. Järjes- 
telmällä on useiden ulkomaisten ympäristösertifikaattien 
lisäksi kotimainen M1-sertifiointi, mikä kertoo järjes- 
telmän vähäpäästöisyydestä ja soveltuvuudesta osaksi 
oppimisympäristöjä. 

10 vuoden takuu
noraplan®  ja norament®  -tuotteet näyttävät hyvältä 
ja ovat kestäviä ja helppoja huoltaa vuodesta toiseen. 

nora® nTx -tuotteita huolletaan samalla tavalla kuin 
tavallisia nora® -päällysteitäkin. Vahausta, pinnoitusta 
tai erillisiä hoitoaineita ei tarvita. Tämä vähentää kemi-
kaalikuormitusta, on taloudellista ja ympäristöystävällistä. 
Tuotteen elinkaari on jopa 30 vuotta. 

Turvalliset nora® -kumipäällysteet ovat erinomainen 
valinta tiloihin, joissa lattioilta tarvitaan pitkää elinkaarta, 
toimivuutta ja helppoa huollettavuutta. nora® nTx -jär-
jestelmälle on mahdollista saada jopa 10 vuoden takuu 
– kysy lisätietoja meiltä.


