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Valoisaa ja turvallista tilaa opiskella 
Mustasaari on maantieteellisesti laaja kunta, jossa on 
useita kouluja. Kunnan ruotsinkielisessä perusopetukses-
sa on neljätoista koulua vuosiluokkien 1–6 oppilaille 
ja yksi yhteinen koulu vuosiluokkien 7–9 oppilaille. 
Kunnassa tarjotaan suomenkielistä perusopetusta kah-
dessa koulussa. Vuosiluokkien 1–6 oppilaiden koulut 
vaihtelevat oppilasmääriltään, suurimmassa koulussa 
on yli 300 oppilasta. Koulut noudattavat koko kunnalle 
yhteistä opetussuunnitelmaa, mutta jokaisella koululla on 
omat painopistealueensa.

Sepänkylän koulukeskus on useiden koulujen ja nuoriso-
toimintojen muodostama kokonaisuus, mikä käsittää ruot-
sin- ja suomenkieliset päiväkodit, alakoulut ja yläkoulut, 
ruotsinkielisen lukion sekä nuorisotoiminnan ja aamu- ja 
iltapäivätoiminnan tilat. Koulukeskuksen pohjoispuolel-
la on urheilualue, jossa on kaukalo, jalkapallokenttä 
ja niihin liittyvät huoltorakennukset. Koulukeskuksen 
läheisyydessä on myös kulttuuritalo sekä liikuntakeskus 
OP-Arena, joka palvelee sekä koulualuetta että myös 
muita käyttäjiä.

Tämä 2019 valmistunut uudisrakennus sijaitsee Kors-
holms högstadiumin ja Smedsby-Böle skolanin välissä ja 
yhdistää vanhat rakennukset uudisosaan yhdyskäytävien 
avulla. Uudet noin 2760 huoneistoneliön tilat valmistu-
ivat molempien oppilaitosten käyttöön. Smedsby-Böle 
skolan sijaitsee noin 5 km Vaasasta pohjoiseen, keskellä 
Smedsbyn kylää. Smedsby-Böle skolanissa opiskelee 
251 oppilasta vuosiluokilta 1-6, 22 opettajaa ja 19 
muuhun henkilökuntaan kuuluvaa. Alunperin koulu 
on rakennettu vuonna 1954, peruskorjattu 1992 ja 
laajennettu 2004. Korsholms högstadium on suomen-
ruotsalainen yläkoulu vuosiluokkien 7–9 oppilaille. 
Koulussa on 612 oppilasta. Syksystä 2019 alkaen ovat 
Korsholms högstadium yhdessä Smedsby-Böle skolanin 
kanssa osa Sepänkylän koulukeskusta. 

 
nora® nTx asennetaan ilman  
märkäliimausta  
Nykyisin uudis- tai remonttikohteissa ei haluta käyttää 
märkäliimoja lattiapäällysteiden kiinnityksessä. Tällöin 
luotettava ratkaisu on nora® nTx -tuotteet. nora® nTx 



on ainutlaatuinen teknologia nora® -kumilattiapäällys- 
teiden ammattimaista ja nopeaa asennusta varten. 
nora® nTx -tuotteissa on integroitu tarrapohja mukana 
jo tehtaalta toimitettaessa. Asennus on mahdollista sekä 
tavallisten betoni- ja sementtialustojen, että olemassa 
olevien vanhojen lattiapäällysteiden päälle. Pohjasta 
riippuen alle voidaan sivellä tarvittaessa nTx-primer, 
mikä varmistaa pitävän ja kestävän tartuntapohjan. 
Muutamalla työvaiheella lattia on asennettu, puhdas, ja 
heti käyttövalmis. nTx-järjestelmä sulkee pohjakosteuden 
pois eikä lisää pohjan kosteuskuormaa, koska vesipitoi-
sia liimoja ei käytetä. 

nora® nTx on noraplan®  tai norament®  vakiopääl-
lyste ja integroitu tarrapohja. Lattiapäällyste ja tarra 
ovat turvallisia kumituotteita. nora® nTx -järjestelmän 
asennusmateriaalit ja työkalut takaavat laadukkaan 
lopputuloksen. Järjestelmällä on useiden ulkomaisten 
ympäristösertifikaattien lisäksi kotimainen M1-sertifiointi, 
mikä kertoo järjestelmän vähäpäästöisyydestä ja sovel-
tuvuudesta osaksi oppimisympäristöjä.

Pitkä elinkaari ja 10 vuoden takuu 
Sepänkylän koulukeskukseen kuuluvan uuden raken-
nuksen käytäville ja luokkahuoneisiin valittiin pääosin 
vaalean harmaa noraplan® signa nTx. Lattian 
vaalea sävy tuo tiloihin valoisuutta ja avaruutta, ja luo 

neutraalin taustan värikkäille huonekaluille ja luokka-
huoneiden seinille kiinnitetyille oppilaiden taideteok-
sille. Vaalea tai tumma sävy - nora®  kumipäällysteet 



nora -tuotemerkki ja muut tässä referenssiraportissa esiintyvät rekisteröidyt tuotemerkit on rekisteröity 
nora GmbH:lle tai siihen liittyville yrityksille.
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ovat helppoja huoltaa ja ne näyttävät hyvältä vuosien-
kin jälkeen. nora® nTx -tuotteita huolletaan samalla 
tavalla kuin tavallisia nora® -päällysteitäkin. Vahausta, 
pinnoitusta tai erillisiä hoitoaineita ei tarvita. Tämä 
vähentää kemikaalikuormitusta, on taloudellista ja 
ympäristöystävällistä. Tuotteen elinkaari on jopa 30 
vuotta. 

Akustiikan hallinta on erityisesti suurissa avoimissa 
tiloissa tärkeää. Pysyvästi elastisen nora® -kumimate-
riaalin akustiset ominaisuudet ovat erinomaiset, jonka 
ansiosta tilojen äänentaso pysyy matalana. Turvalliset 

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


