
 

 

VAHANEN OY  Linnoitustie 5, FI-02600 Espoo  +358 20 769 8698  

www.vahanen.com  Y-tunnus | Business ID 1639563-3  
 
 
 
 

 
  

 KUNTOARVIO 
 VANTAANJOEN KOULU 

ISONTAMMENTIE 15 
01730 VANTAA 
 
19.9.2014 
 

 
 



 

VAHANEN OY  Linnoitustie 5, FI-02600 Espoo  +358 20 769 8698  
www.vahanen.com  Y-tunnus | Business ID 1639563-3 
 

 

Kuntoarvioraportti 2 (9) 
Vantaanjoen koulu  
Isontammentie 15, 01730 Vantaa  

 19.9.2014  

Sisällysluettelo 
1 Yleistä kuntoarviosta.................................................................................................................................... 5 
2 Tilaajan yhteystiedot .................................................................................................................................... 5 
3 Kiinteistön perustiedot ................................................................................................................................ 5 
4 Lähtötiedot ..................................................................................................................................................... 5 
5 Rakenteiden ja järjestelmien kunto ........................................................................................................... 5 

5.1 Rakennustekniikka .............................................................................................................................. 5 
5.2 LVI-tekniikka ....................................................................................................................................... 7 
5.3 Sähkötekniikka ..................................................................................................................................... 8 

6 Suositeltavat toimenpiteet........................................................................................................................... 8 
6.1 Kunnossapito-ohjelma ....................................................................................................................... 9 
6.2 Turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyvät havainnot ja toimenpidesuositukset .................. 9 
6.3 Suositeltavat kuntotutkimukset ........................................................................................................ 9 
6.4 Kiireelliset toimenpiteet ..................................................................................................................... 9 
6.5 Huoltoluonteiset toimenpiteet .......................................................................................................... 9 

 
 
LIITTEET 

1. Kunnossapito-ohjelma 
2. Kuntokortit 
 

 
 



 

VAHANEN OY  Linnoitustie 5, FI-02600 Espoo  +358 20 769 8698  
www.vahanen.com  Y-tunnus | Business ID 1639563-3 
 

 

Kuntoarvioraportti 3 (9) 
Vantaanjoen koulu  
Isontammentie 15, 01730 Vantaa  

 19.9.2014  

Tiivistelmä 
Tämä kuntoarvioraportti on kohteesta Vantaanjoen koulu, joka sijaitsee Vantaalla. 
Kiinteistö on valmistunut vuonna 1954 ja peruskorjaus on tehty vuonna 1997. 

Rakennusosien kunto vaihtelee. Rakennukseen on tehty laaja peruskorjaus, jonka yh-
teydessä on kunnostettu sisäpuolisia tiloja ja uusittu ikkunat.  Piha-alueisiin kohdistuu 
vain pienimuotoisia kunnostustarpeita tarkastelujakson alussa ja loppupuolella. Perus-
tuksissa, alapohjarakenteissa tai rakennusrungossa ei havaittu merkittäviä vaurioita tai 
puutteita.   

Julkisivut ovat osittain huonossa kunnossa, maalaus on kulunutta ja rappaus lohkeilee 
paikoitellen irti. Suosittelemme suorittamaan julkisivuille kuntotutkimuksen ja varau-
tumaan julkisivujen peruskorjaukseen.  

Ikkunoiden kunto vaihtelee. Ikkunoiden kunnossa ja maalauksessa on havaittavissa 
puutteita, minkä takia ikkunoita on suositeltavaa kunnostaa ja maalata jakson puolivä-
lissä. Kattoikkunoiden kunto on niin huono, että ne on suositeltavaa uusia.  

Vesikattoja on korjattu vuonna 1992 asentamalla uusi bitumikermi vanhojen kermien 
päälle. Katolla on tehty myös kallistuskorjauksia, joilla on parannettu veden ohjautu-
mista kattokaivoihin. Katoilla on kuitenkin havaittavissa lammikoitumista, mikä osit-
tain johtuu myös kattokaivojen padottamisista. Kattoja on paikattu mutta osalla ka-
toista on havaittavissa yksittäisiä reikiä ja pintakermien murtumisia. Katot on suositel-
tavaa peruskorjata jakson loppupuolella.  

Opetustiloissa ja muissa opetukseen liittyvissä tiloissa on havaittavissa pintamateriaa-
lien kulumista ja vaurioitumista, minkä takia pintamateriaalit on suositeltavaa uusia 
linjasaneerauksen yhteydessä. 

Märkätilat ovat paikoitellen välttävässä tai huonossa kunnossa, minkä takia ne on syy-
tä peruskorjata linjasaneerauksen yhteydessä.  

Käytävien ja porrashuoneiden pintamateriaalit ovat välttävässä tai huonossa kunnossa, 
minkä takia ne on syytä korjata linjasaneerauksen yhteydessä.   

Koulun LVI- järjestelmät ovat kokonaisuudessaan tyydyttävässä/ hyvässä kunnossa. 
Suosittelemme uusimaan tarkastelujaksolla kaukolämmönalajakokeskuksen patteri-
verkoston LS1 ja käyttövesiverkoston LS2 siirtimet oheislaitteineen. Suosittelemme 
termostaattisten patteriventtiilien uusimista ja lämmitysverkoston tasapainotusta tar-
kastelujakson alkupuolella. Suosittelemme lämpö-, vesi- ja viemärijohtojen kuntotut-
kimusta tarkastelujakson alkupäässä. 

Vesi-  ja  viemäriverkostot  ovat  pääosin  alkuperäisiä  vuodelta  1954  ja  osin  vuodelta  
1997. Verkostojen sulku- ja säätöventtiilit ovat pääosin palloventtiileitä vuodelta 1997, 
jotka ovat hyvässä kunnossa. Kuntoarviomenetelmin ei voida arvioida putkistojen si-
säpuolista kuntoa ja toimintaa. Suosittelemme putkistojen kunnon selvittämistä put-
kiston kuntotutkimuksella tarkastelujakson alkupäässä.  
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Vesi- ja viemärikalusteita on uusittu vuosien varrella, mutta kalusteet ovat suurelta 
osaltaan vuodelta 1997. Vesi- ja viemärikalusteet ovat pääosin hyvässä kunnossa. Suo-
sittelemme uusimaan vesikalusteita tarpeen mukaan. 

Koulussa on koneellinen tulo-/ poistoilmanvaihtojärjestelmä. Kiinteistön ilmanvaih-
tokoneet ovat asennettu tehdyn perusparannuksen yhteydessä vuonna 1997/ 1998 ja 
niiden valmistaja on pääosin ABB Fläkt Oy. Ilmanvaihtokoneet ovat hyvässä kunnos-
sa. Suosittelemme ilmanvaihtokanavien puhdistamista ja ilmamäärien säätötyötä tar-
kastelujaksolla. 

Sähköjärjestelmät on pääosin uusittu vuoden 1997 saneerauksen yhteydessä. Sähkö-
tekniset laitteet ovat kaikissa tiloissa pääsääntöisesti toimivia ja niiden kunto on tyy-
dyttävä. 

Sähköpääkeskus sekä muut koulun sähkökeskukset ovat pääosin vuoden 1997 sanee-
rausajankohdalta. 

Koulun sähkökalusteet, kuten pistorasiat ja kytkimet ovat vuoden 1997 saneerausajan-
kohdalta ja sen pistorasiat ovat maadoitettuja ja varustettu tärkeimmin osin vikavirta-
suojakatkaisijoilla. 

Valaisimina on yleisesti käytetty loisteputkivalaisimia sekä joitain pienoisloisteputki- 
ja hehkulamppuvalaisimia. Ulkovalaisimina on käytetty elohopealamppuvalaisimia.  

Kiinteistö on myös varustettu ovimerkkivalaistus-, aikakello-, antenni-, puhelin- ja 
yleiskaapelointijärjestelmillä.  

Korjaustarvetta tulee olemaan lähinnä rikkoontuneiden kalusteiden ja valaisimien 
osalta. 

Muita peruskorjauksia tehtäessä kannattaa ottaa huomioon sähkö- ja muiden sähkö-
teknistenjärjestelmien laajentaminen/peruskorjaustarve, koska se tulee edullisemmak-
si rakennustöiden osalta tehtäessä esim. putkistokorjausten kanssa samalla kertaa. 

 
Vahanen Oy 
               
LVI- tekniikka                             Rakennustekniikka   
    
 
_______________________     __________________________ 
Ins. AMK, Oskar Laukkanen                         Rkm, Juhani Koskinen             

           
  Sähkötekniikka                                                                                                

  

   ______________________________________________________________________________________________ 

 Sähköteknikko, Markku Ravea 
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1 Yleistä kuntoarviosta 
Kiinteistön kunnon selvittämiseksi tehtiin rakenteiden ja rakennusosien, lämmitys-, 
vesi- ja viemäri-, ilmanvaihto-, sähkö- ja automaatioteknisten järjestelmien kuntoar-
vio.  

Kuntoarviossa selvitettiin rakennusosien ja järjestelmien nykyinen kunto, vauriot ja 
viat sekä syyt niiden aiheutumiseen ja lisäselvitysten tarve. Tässä raportissa esitetään 
arviot korjaustarpeesta, korjausten kiireellisyydestä ja korjauskustannusten suuruus-
luokista. Lisäksi raportissa pyritään tuomaan esille välitöntä huoltoa ja kunnostusta, 
sekä säännöllistä määräaikaishuoltoa kaipaavat rakennusosat, järjestelmät ja laitteet. 
Huomiota on myös kiinnitetty rakennuksen turvallisuuteen, terveellisyyteen ja viihty-
vyyteen.  

Kuntoarvion tarkastusmenetelmistä ja otantaluonteisuudesta johtuen rakenteissa ja 
järjestelmissä saattaa olla piileviä vaurioita, joita ei silmämääräisessä tehdyssä tarkas-
tuksessa saatu selville tai vaurioiden aste ja laajuus saattavat poiketa havaitusta. 

Kuntoarvion kiinteistötarkastus tehtiin 11.6.2014. 

2 Tilaajan yhteystiedot 
c/o Vantaan kaupunki 

Tilakeskus, Hankevalmistelut 

Mikko Krohn 

Kielotie 13 

01300 VANTAA 

3 Kiinteistön perustiedot 
Kiinteistö on valmistunut vuonna 1954 ja peruskorjaus on tehty vuonna 1997. 

4 Lähtötiedot 
Kuntoarvion laadinnan aikana käytettävissä oli seuraavat asiakirjat: 
 Erinäisiä RAK-, LVI- ja sähköpiirustuksia 

5 Rakenteiden ja järjestelmien kunto 
5.1 Rakennustekniikka 

D Piha-alue 

Viheralueiden kunto vaihtelee, eteläsivulla nurmialueet ovat hyvässä kunnossa, poh-
joissivulla nurmialueet ovat osittain kuluneet, minkä takia nurmialueita on suositelta-
vaa kunnosta jakson alkupuolella. Pihan asfalttipinnat ovat välttävässä kunnossa, as-
falttialueilla on painumia ja asfaltti halkeilee. Asfalttialuille kohdistuu vain pienimuo-
toisia kunnostustarpeita tarkastelujakson loppupuolella. 
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E Salaojat 

Rakennuksen salaojajärjestelmä ei voitu tarkastella kuin pistokoeluonteisesti.  

Salaojajärjestelmää tarkasteltiin tarkastuskaivojen kautta. Järjestelmän toimivuudesta 
ei saatu selvää kuvaa, minkä takia suosittelemme TV- kuvaamaan ja huuhtelemaan 
järjestelmän. Salaojajärjestelmää on suositeltavaa tarkastaa ja huuhdella säännöllisesti. 

F Perustukset ja alapohja 

Rakennuksen tarkkaa perustustapa ei selvinnyt lähtötiedoista. Rakennus on havainto-
jen perusteella perustettu teräsbetonianturoilla maanvaraiseksi.  Alapohjarakenteet 
ovat osittain maanvastaisia. Rakennuksessa ei havaittu vaurioita tai puutteita, jotka 
viittaavat perustusten painumiin tai siirtymiin.   

F Rakennusrunko 

Suunnitelma-asiakirjoja ei ollut käytettävissä. Rakennuksen runko ja välipohjat ovat 
teräsbetonia. Rakennusrungossa ei havaittu puutteita tai vaurioita, joilla olisi merkitys-
tä rakennuksen käytölle (katso F Perustukset ja alapohja). 

F Julkisivut ja julkisivujen täydennysosat 

Ulkoseinät ovat paikoin huonossa kunnossa. Seinien rappaus halkeilee ja on paikoin 
kokonaan irronnut alustastaan, minkä takia irtoava rappaus tulee poista ja alueet pai-
kata. Seinien maalaus lohkeilee paikoitellen.  

Suosittelemme suorittamaan julkisivuille kuntotutkimuksen, jossa rappauksen kunto 
ja vaurioiden laajuus selvitetään. Suosittelemme varautumaan julkisivujen peruskorja-
ukseen jakson puolivälissä, huomioiden linjasaneerauksen ajankohdan.  Kuntotutki-
muksen perusteella korjaustapa ja –laajuus tarkentuvat. 

Sisäänkäyntikatosten bitumikermit on todennäköisesti uusittu 1980-luvulla, minkä ta-
kia kermien käyttöikä alkaa olla lopussa.  Suosittelemme kunnostamaan, maalaamaan 
ja uusimaan sisäänkäyntikatosten bitumikermikatot jakson alkupuolella.  

F Ikkunat ja ulko-ovet 

Rakennuksen ikkunat on uusittu vuonna 1997 tehdyn peruskorjauksen yhteydessä 3-
lasisiksi, 2-puitteisiksi MSE- puualumiini-ikkunoiksi. Ikkunoiden tiivisteissä, heloissa 
ja sisäpintojen maalauksessa on paikoin havaittavissa puutteita. Vesi on päässyt yksit-
täisten ikkunoiden välitilaan, mikä näkyy veden jättäminä jälkinä karmin alakappaleen 
pinnalla. Suosittelemme varautumaan ikkunoiden kunnostamiseen ja huoltomaalauk-
seen julkisivukorjausten yhteydessä. Kattoikkunoissa havaittiin murtumia kiinnikkei-
den kohdalla, minkä takia kattoikkunat on suositeltavaa uusia.  

Ulko-ovet ovat maalattuja teräsovia tai maalattuja paneeliovia. Maalipinnat ovat kulu-
neet, ovia on naarmutettu ja puuovissa on puuosien lohkeamia. Suosittelemme huolto 
kunnostamaan ulko-ovet. 

F Yläpohja 

Rakennusten bitumikermikatteiset vesikatot ovat pääosin välttävässä kunnossa. Pää-
sisäänkäynnin yläpuolella oleva katto on huonossa kunnossa, minkä takia sisäänkäyn-
nin katto ja muualla katoilla havaitut puutteet on syytä korjata vuoden kuluessa. Vesi-
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katon räystäistä puuttuu myrskypelti ja osittain räystäspelti on hyvin matala. Vesika-
ton bitumikermien uusimiseen on syytä varautua jakson loppupuolella, samalla on 
suositeltavaa korjata räystäiden rakennetta ja asentaa myrskypelti räystäälle.  

F Sisäpinnat 

Sisätilojen pintamateriaalien kunto vaihtelee. Koulun yleisten ja toimistotilojen pin-
tamateriaalit ovat tyydyttävässä tai välttävässä kunnossa, paikoitellen pintamateriaalit 
ovat hyvin huonossa kunnossa. Liikuntasali on hyvässä kunnossa. Puku- ja, märkätilo-
jen sekä wc-tilojen kunto on välttävä tai huono. Keittiön lattiassa on halkeamia.  

Liikenne- ja teknisten tilojen pintamateriaalit ovat pääosin välttävässä tai huonossa 
kunnossa.  

Tilojen pintamateriaalien uusiminen ja märkätilojen peruskorjaus on suositeltavaa 
ajoittaa linjasaneerauksen yhteyteen.  

5.2 LVI-tekniikka 
G Lämmitysjärjestelmät 

Kaukolämmönalajakokeskus on pääosin vuodelta 1993 ja se on teknisen käyttöiän 
loppupuolella. Suosittelemme uusimaan tarkastelujaksolla patteriverkoston LS1 ja 
käyttövesiverkoston LS2 siirtimet oheislaitteineen. 

Lämpö- ja ilmanvaihtoverkostot on tehty tarkastetuin osin teräsputkesta kierre- ja hit-
sausliitoksin. Verkostot ovat rakennusvuodelta 1954 ja saneerausvuodelta 1997. Ver-
kostojen sulku- ja säätöventtiilit ovat tarkastetuin osin palloventtiileitä saneerausvuo-
delta 1997. Suosittelemme lämpö-, vesi- ja viemärijohtojen kuntotutkimusta tarkaste-
lujakson alkupäässä. Näin saadaan tarkennettua verkostojen todellista kuntoa, mah-
dollista uusimisen ajankohtaa, laajuutta, vaihtoehtoisia korjausmenetelmiä ja kustan-
nuksia. 

Koulun lämmityspatterit on valmistettu pääosin teräksestä. Lämmityspatterit on va-
rustettu termostaattisilla patteriventtiileillä. Patteriventtiilit ovat tehtyjen havaintojen 
perusteella eri aikakausilta. Suosittelemme patteriventtiilien uusimista ja lämmitysver-
koston tasapainotusta tarkastelujakson alkupuolella. 

G Vesi- ja viemärijärjestelmät 

Vesi-  ja  viemäriverkostot  ovat  pääosin  alkuperäisiä  vuodelta  1954  ja  osin  vuodelta  
1997. Verkostojen sulku- ja säätöventtiilit ovat pääosin palloventtiileitä vuodelta 1997, 
jotka ovat hyvässä kunnossa. Kuntoarviomenetelmin ei voida arvioida putkistojen si-
säpuolista kuntoa ja toimintaa. Suosittelemme putkistojen kunnon selvittämistä put-
kiston kuntotutkimuksella tarkastelujakson alkupäässä.  

Vesi- ja viemärikalusteita on uusittu vuosien varrella, mutta kalusteet ovat suurelta 
osaltaan vuodelta 1997. Vesi- ja viemärikalusteet ovat pääosin hyvässä kunnossa. Suo-
sittelemme uusimaan vesikalusteita tarpeen mukaan. 

 

G Ilmastointijärjestelmä 
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Koulussa on koneellinen tulo-/ poistoilmanvaihtojärjestelmä. Kiinteistön ilmanvaih-
tokoneet ovat asennettu tehdyn perusparannuksen yhteydessä vuonna 1997/ 1998 ja 
niiden valmistaja on pääosin ABB Fläkt Oy. Ilmanvaihtokoneet ovat hyvässä kunnos-
sa. Suosittelemme ilmanvaihtokanavien puhdistamista ja ilmamäärien säätötyötä tar-
kastelujaksolla. 

5.3 Sähkötekniikka 
H Sähköjärjestelmät 

Rakennuksen sähköpääkeskus ja muut sähkökeskukset ovat pääosin vuoden 1997 sa-
neerausajankohdalta. Pääkeskus on sijoitettu rakennuksen kellariin omaan tilaansa. 
Kaikkien keskuksien kunto on tyydyttävää tasoa. 

Sähkönjakelujärjestelmät on toteutettu 5- johdinjärjestelmän (TN–S) mukaisina.  

Koulun sähkökalusteet, sähköpistorasiat ja kytkimet ovat vuoden 1997 saneeraus-
ajankohdalta ja sähköpistorasiat ovat maadoitettuja ja niissä on käytetty tärkeimmin 
osin vikavirtasuojakatkaisijoita. 

Koulutilojen valaistustasot ovat silmämääräisesti arvioituna hyvää tasoa. Valaisimet 
ovat pääasiassa vuoden 1989 saneerausajalta. Suosittelemme niiden valaisimien uusi-
mista joiden häikäisysuojat ovat rikkoontuneet tai kellastuneet. Samoin suosittelemme 
kaikkien niiden valaisimien uusimista joissa on elohopealamput (pylväsvalaisimet). 

Koulutiloissa on Elema Oy:n valmistama ovimerkkivalaistusjärjestelmä. Järjestelmä on 
vielä käyttökelpoinen. 

J Antenni-, puhelin-, tietoverkko- ja aikakellojärjestelmät 

Antenniverkko on alkuperäinen ns. ketjuverkko, jonka vahvistin on uusittu TV-
lähetyksien digitalisoinnin yhteydessä. Järjestelmä on vielä käyttökelpoinen. 

Puhelinsisäverkko on alkuperäinen parikierretty kuparilankaverkko, joka on liitetty 
Elisan puhelinverkkoon. Järjestelmä on vielä käyttökelpoinen. 

Tiloihin on asennettu KAT 6 luokan mukainen yleiskaapelointijärjestelmä. Järjestelmä 
on vielä käyttökelpoinen.  

Tiloissa on Exxi Oy:n valmistama aikakellojärjestelmä. Järjestelmä on vielä käyttökel-
poinen. 

6 Suositeltavat toimenpiteet 
Kunnossapito-ohjelman ja huoltoluonteiset toimenpiteet on kuvattu yksityiskohtai-
semmin kuntokorteissa. Suositeltavien toimenpiteiden kustannusarviot ovat raportin 
laatimisvuoden kustannustasossa sisältäen arvonlisäveron. Kustannukset ovat alusta-
via arvioita ja perustuvat tilastotietoon. Toimenpiteiden todelliset kustannukset tar-
kentuvat suunnittelun ja edelleen tarjouskilpailujen myötä. 
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6.1 Kunnossapito-ohjelma 
PTS- ehdotukseen sisällytettyjen rakennus-, LVI- ja sähköteknisten toimenpiteiden 
kokonaiskustannukset seuraavalle 10 vuodelle ovat noin 3 676 600 euroa, joka vastaa 
korjausvastiketta 4,4 €/m  kuukaudessa. 

6.2 Turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyvät havainnot ja toimenpidesuosi-
tukset 

Seuraavat havainnot ja niihin liittyvät toimenpidesuositukset vaikuttavat henkilökun-
nan tai huoltohenkilökunnan turvallisuuteen tai terveellisyyteen.  

 Materiaaleissa ja rakenteissa on todennäköisesti haitta-aineita 
 T129 kuraattorin tila on kylmä, minkä takia on suositeltavaa tehdä lämpökamera-

kuvaus 

 Lämmönjakohuoneen haitta-ainetutkimus 

 Öljysäiliöiden ympärillä maa-aineksen haitta-ainetutkimus 

6.3 Suositeltavat kuntotutkimukset 

 Lämpö-, vesi- ja viemärijohtojen kuntotutkimus 
 Salaojien kuvaus 
 Julkisivujen kuntotutkimus 
 Ikkunoiden kuntotutkimus 
 Vesikattojen kuntotutkimus 

6.4 Kiireelliset toimenpiteet 

 Rasvanerotuskaivon tyhjennys 

6.5 Huoltoluonteiset toimenpiteet 
Suosittelemme huoltokirjan laatimista kiinteistön huollon ja ylläpidon apuvälineeksi. 
Kuntoarvion aikana aiheellisiksi katsotut huoltoluonteiset toimenpiteet ovat: 

 Henkilökunnan ohjeistaminen märkätiloissa sijaitsevien lattiakaivojen puhdista-
misesta 

 Märkätilojen ja teknisten tilojen lattiakaivojen puhdistaminen 
 Ikkunahelojen ja ovien huoltotoimenpiteiden teko 
 Vesikaton kaivojen puhdistaminen säännöllisesti 

 
 
 
 
 Tämän asiakirjan kopiointi kokonaan tai osittain on kielletty ilman Vahanen Oy:n kirjallista lupaa. 

Any reproduction of this document, either wholly or partially, is forbidden without the written consent 
of Vahanen Oy. 
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