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Tämä tulosesitys sisältää kiinteistötaloudellisen tarkastelun Länsi-Vantaan 
koulukiinteistöjen peruskorjaus- ja uudisrakennustarpeista sekä toimenpidesuositukset 
koskien peruskorjaus- ja uudisrakennustarpeita 

Tähän tulosesitykseen on koottu 1.1.2015-12.8.2015 toteutetun Vantaan 
toimitilaverkkojen kehittäminen -projektin tulokset koskien Länsi-Vantaan suuralueen 
peruskorjaus- ja uudisrakennustarpeita.  

Esitykseen on tiivistetty koulukiinteistöjä koskevat pääkysymykset ja -ongelmat sekä 
suositukset toimenpiteiksi kiinteistöjen kehittämiseksi.  

Projektissa on analysoitu tarkasteltavien kohteiden kunto, tulevat peruskorjaustarpeet 
ajoituksineen sekä tunnistettu ja analysoitu eri vaihtoehtoja investointipäätöksenteon 
tueksi. Selvitys perustuu Vantaan kaupungin aiempiin toimintalinjauksiin ja yhdessä 
Sivistystoimen kanssa tunnistettuihin tarkastelukohteisiin. 
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Käytetty kuntoluokitusasteikko kuvaa tarkasteltavan rakennuksen peruskorjauksen 
tarvetta 

Rakennusten kuntoluokittelussa on käytetty seuraavaa asteikkoa: 

Uusi  Uusi tai uudenveroinen rakennus 

Hyvä  Käytön jälkiä ja vanhenemista on vain vähän havaittavissa eri 
 rakennusosissa. 

Tyydyttävä  Käytön jälkiä ja vanhenemista on havaittavissa useissa rakennusosissa. 
 Pintakorjaukset ovat ajankohtaisia. Äkillisen korjaustarpeen riski on vähäinen. 

Välttävä  Käytön jäljet ja vanheneminen ovat huomiota herättäviä useissa 
 rakennusosissa. Rakennus on lähellä peruskorjausajankohtaa. Äkillisen 
 korjaustarpeen riski on suuri. 

Heikko  Rakennuksen peruskorjausajankohta on jo ohitettu. 

Kuntoluokka perustuu rakennuksen rakennusosien (esim. vesikatto, julkisivu) keskimääräiseen 
kuntoon. Vantaan kaupungin tavoitteena on, että rakennukset ovat keskimäärin Tyydyttävässä 
kunnossa.  

Raportissa esitetyt neliöt ovat huonealoja (hum2). Huoneala määritetään RT-ohjekortin 
12-11055 (SFS 5139) mukaisella tavalla. Käytetyt rakennusten huonealat perustuvat Vantaan 
kaupungin rakennusten korjausvelkalaskelmien lähtötietoihin (Trellum, 2014). 



Selvityksessä käsiteltävät kiinteistöt sijaitsevat Länsi- ja Keski-Vantaan alueilla 

LÄNSI-VANTAAN KOULUKIINTEISTÖJEN PERUSKORJAUS- JA UUDISRAKENNUSTARPEIDEN 
TARKASTELU  
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Pähkinärinteen 
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koulu 
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koulu 

Kivimäen koulu 
Ylästön koulu 

Hämeenkylän 
koulu 

Martinlaakson koulu 

Kaivokselan koulu 

Kanniston koulu 

Kartanonkosken koulu 
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Seutulan koulu 

Tuomelan  
Koulu 

Uomarinteen koulu 

Vantaan kansainvälinen koulu 
Veromäen koulu 

Vantaankosken koulu 

Tulosesityksessä käsiteltävät koulukiinteistöt sekä niiden sijainti 



Agenda 

1 Projektin tausta 7-8 

2 Lähtökohdat ja tavoitteet koulukiinteistöjen 
kehittämiselle 

9-12 

3 Länsi-Vantaan koulukiinteistöjen nykytilanne 13-20 

4 Ratkaisuehdotus 1: Kiinteistöjen teknisen kuntoon 
perustuva ratkaisuehdotus 

21-31 
 

5 Ratkaisuehdotus 2: Uuteen oppimiseen ja tilankäytön 
tehostamiseen perustuva ratkaisuehdotus 

32-51 

6 Yhteenveto ja johtopäätökset 52-55 

LÄNSI-VANTAAN KOULUKIINTEISTÖJEN PERUSKORJAUS- JA UUDISRAKENNUSTARPEIDEN 
TARKASTELU  
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LÄNSI-VANTAAN KOULUKIINTEISTÖJEN PERUSKORJAUS- JA UUDISRAKENNUSTARPEIDEN 
TARKASTELU  

Projektin tavoitteena on tuottaa tietoa koulujen ja päiväkotien peruskorjaus- ja 
uudisrakennustarpeista ja kehittää investointisuunnittelun toimintamallia 

Vantaan päiväkoti- ja koulukiinteistöjen investointitarpeiden ja aikataulun tarkastelu 
-projektin tavoitteet: 

1)  Tuottaa investointitietoa Vantaan kaupungin palveluverkkosuunnittelun ja investointisuunnittelun 
tarpeisiin. Palveluverkkosuunnitelmassa velvoitetaan laatimaan selvityksiä sivistysviraston 
varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen toimitilaverkoista mm. perusopetuksen Länsi-Vantaan 
koulukiinteistöistä, Keski-Vantaan toimitilatarpeista sekä Korson päiväkoti- ja koulukiinteistöistä.  

2)  Kehittää Vantaan Tilakeskuksen investointisuunnittelun toimintamallia ja siihen liittyviä työkaluja 

Projekti toteutettiin 1.1.2015-13.8.2015 Vantaan kaupungin tilakeskuksen, sivistysviraston ja 
Boost Brothers Oy:n yhteistyönä 

•  Projektissa:  
•  kehitettiin investointimallia,  

•  analysoitiin Länsi-Vantaan koulujen tekniset lähtötiedot,  
•  tehtiin 19 kiinteistökierrosta Länsi-Vantaan koulukiinteistöihin,  
•  tehtiin yli 20 rehtorihaastattelua sekä  
•  pidettiin yli 10 työpajaa yhdessä tilakeskuksen ja perusopetuksen sekä kaupunkisuunnittelun ja 

–kehityksen sekä taloussuunnittelun kanssa. 

7 



Projektissa kehitettävän investointisuunnittelumallin läpileikkaavia teemoja ovat 
käyttäjälähtöisyys, kustannustehokkuus ja resurssiviisaus 

LÄNSI-VANTAAN KOULUKIINTEISTÖJEN PERUSKORJAUS- JA UUDISRAKENNUSTARPEIDEN 
TARKASTELU  

Kuva esittää projektissa kehitettävän strukturoidun mallin lähtökohdat (Vantaan palveluverkkosuunnitelma), päätoiminnot ja  
teemat. Malli hyödyntää sekä kvantitatiivista että kvalitatiivista analyysiä ja huomioi sekä kohteisiin liittyvät epävarmuudet 
että kohteiden käytettävyyden ja ympäristövaikutukset. 
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LÄNSI-VANTAAN KOULUKIINTEISTÖJEN PERUSKORJAUS- JA UUDISRAKENNUSTARPEIDEN 
TARKASTELU  
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LÄNSI-VANTAAN KOULUKIINTEISTÖJEN PERUSKORJAUS- JA UUDISRAKENNUSTARPEIDEN 
TARKASTELU  

Koulukiinteistöjen peruskorjaustarpeen kartoittaminen ja investointimallin kehittäminen 
aloitettiin Tilakeskuksen ja Sivistysviraston tarpeiden ja tavoitteiden perusteella 

Tilakeskuksen ja sivistysviraston 
odotukset projektille 
Tilakeskuksen ja sivistysviraston 
näkökulmasta tärkeintä on  
1 ) Saada nopeasti käsitys 
Vantaankosken koulun, Kivimäen 
koulun ja Korson koulun kunnosta ja 
käyttömahdollisuudesta vuoteen 2025 
asti 
2) Laatia käsityksen perusteella 
erilaisia vaihtoehtoja kohteiden 
tulevaisuudelle 

Koulukiinteistöjen kehittämisen 
lähtökohdat 
Vantaalla on pitkät perinteet 
koulusuunnittelussa. Yksiköt ovat 
keskikooltaan isoja (n. 450 oppilasta) 
ja tehokkaassa käytössä 

Vantaan perusopetus on 
kustannustehokasta kansallisessa 
vertailussa 

Koulukiinteistöihin kohdistuu suuri 
peruskorjaustarve ja uusia kohteita 
tarvitaan väestön kasvuun 
vastaamiseksi 

Investointimallin kehitys 

Sivistysviraston odotusten ja 
kiinteistöjen lähtökohtien perusteella 
investointimallia lähdettiin kehittämään 
ja testaamaan tunnistettujen 
ongelmakohteiden perusteella 

Lisäksi luotiin yleiskatsaus 
koulukiinteistöjen nykytilaan ja 
peruskorjaustarpeeseen, jotta voidaan 
systemaattisesti kartoittaa tulevat 
peruskorjausinvestointitarpeet 

Sivistysviraston tavoitteet 

Sivistysviraston tavoitteena ovat isot yksiköt, jotka ovat hyvässä kunnossa, muunneltavia ja korkeilla käyttöasteilla 

Sivistysviraston toiminnan lähtökohtana on uuden oppimisen mahdollistaminen digitalisoinnin ja tilaratkaisujen avulla. Tiukkoja luokkahuonerajoja ei 
enää tarvita, aulatiloja hyödynnetään tarkoituksenmukaisesti ja mahdollistetaan ikäluokan yhteisiä tilaratkaisuja. Kasvatus- ja koulutuspoliittisessa 
ohjelmassa tavoitteena on, että yläkoululaisten tiloissa toimivat myös nuorisopalvelut. Tilojen käyttöaste on korkea. Elämänpolku mahdollistetaan 
pyrkimällä sijoittamaan koulut ja päiväkodit samalle tontille 
 
Sivistysvirastolla on käynnissä rinnakkainen oppimisympäristöjen kehittämishanke, jonka tulokset valmistuvat myöhemmin syksyn 2015 aikana. 
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Koulukiinteistöjen peruskorjaus- ja uudisrakentamistarpeiden tarkastelu keskittyy 
ongelmallisimpiin kohteisiin, joiden tulevaisuus tulee ratkaista lyhyellä aikavälillä 

LÄNSI-VANTAAN KOULUKIINTEISTÖJEN PERUSKORJAUS- JA UUDISRAKENNUSTARPEIDEN 
TARKASTELU  

Tilakeskuksen ja sivistysviraston tunnistamat ongelmakohteet 

Koulu Ongelma 

Vantaankosken koulu Rakennukset ovat teknisesti huonossa kunnossa – kuinka pitkään 
toimintaa voidaan kohteessa jatkaa? 

Ylästöläisten yläkoulu Rakennetaanko yläkoulu Ylästöön, Aviapolikseen vai jatketaanko 
toimintaa Vantaankoskella? 

Kivistön yläkoulut Miten Kanniston ja Aurinkokiven rakentamisajankohdat ajoitetaan? 

Kivimäen koulu Peruskorjaus vai uudisrakennus? 

Projektin aikana tunnistetut ongelmakohteet 

Koulu Ongelma 

Rajatorpan koulu Peruskorjaus vai uudisrakennus? 

Taulukossa on esitetty tilakeskuksen ja sivistysviraston tunnistamat sekä projektin aikana tunnistetut kohteet, 
joiden tulevaisuus tulee ratkaista seuraavan 10-vuotisen investointijakson alkupuolella. 
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KORSON ALUEEN KOULUKIINTEISTÖJEN INVESTOINTITARKASTELU  

Tarkastelun mitoitus perustuu oppilasennusteeseen, joka on laadittu Vantaan viralliseen 
väestöennusteen pohjalta 

•  Tässä raportissa esitetty koulujen mitoitus eli kapasiteetti perustuu 
Vantaan kaupungin perusopetuksen tilatehostamisselvitykseen 

•  Oppilasennusteen määritelmä on seuraava: 
•  Oppilasennuste perustuu Vantaan viralliseen väestöennusteeseen ja 

laaditaan vuosittain virallisen väestöennusteen valmistuttua. 
Oppilasennusteessa tarkastellaan suomen- ja ruotsinkielistä väestöä 
erikseen. Näin ollen suomenkielisen perusopetuksen 
oppilasennusteessa ruotsinkielisen väestön osuus on vähennetty 
kunkin suuralueen väestörakenteen mukaisen prosenttisosuuden 
mukaan 

•  Koulutilat riittävät oppilasennusteen mukaiselle lapsimäärälle 
tarkastelujakson 2015-2024 loppuun saakka 
•  Oppilasennustetta ei ole laadittu vuodesta 2025  aluetasoisesti 
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LÄNSI-VANTAAN KOULUKIINTEISTÖJEN PERUSKORJAUS- JA UUDISRAKENNUSTARPEIDEN 
TARKASTELU  
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Länsi-Vantaan koulut sijaitsevat pääosin vahvojen joukkoliikennekäytävien varrella  

Pähkinärinteen 
koulu 

Rajatorpan 
koulu 

Askiston  
koulu 

Kivimäen koulu 
Ylästön koulu 

Hämeenkylän 
koulu 

Martinlaakson koulu 

Kaivokselan koulu 

Kanniston koulu 

Kartanonkosken koulu 

Kilterin koulu 

Seutulan koulu 

Tuomelan  
Koulu 

Uomarinteen koulu 

Vantaan kansainvälinen koulu 
Veromäen koulu 

Vantaankosken koulu 

Kuva esittää Länsi-Vantaan koulukiinteistöjen sijainnin 
sekä niiden sijoittumisen joukkoliikenteen laatukäytävien 
suhteen.  

Lähes kaikki Länsi-Vantaan koulut ovat vahvojen 
joukkoliikennekäytävien varrella. Etenkin valmistuva 
kehärata parantaa tulevan Aurinkokiven koulun 
saavutettavuutta.  

Ainoastaan Seutulan, Askiston, Hämeenkylän sekä 
Tuomelan koulut sijaitsevat selkeästi vahvojen 
joukkoliikennekäytävien vaikutusalueen reunalla tai 
niiden ulkopuolella. 

LÄNSI-VANTAAN KOULUKIINTEISTÖJEN PERUSKORJAUS- JA UUDISRAKENNUSTARPEIDEN 
TARKASTELU  

Länsi-Vantaan koulukiinteistöjen sijainti sekä joukkoliikenteen laatukäytävät vuoden 2014 palveluverkkosuunnitelman mukaan 
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Länsi-Vantaan koulut sijaitsevat lähellä toisiaan muodostaen tiiviin kokonaisuuden 

Sijaintianalyysin perusteella suurin osa kohteista 
sijaitsee paikassa, jonka ympärillä on kattavasti 
asuinaluetta ja asukastiheys kohteen ympärillä on 
korkea. Koulut muodostavat tiiviin kokonaisuuden 
asukkaiden näkökulmasta. 

Koulut Sijainti 

Asukastiheys  
lähiympäristössä* 

Peiton 
päällekkäisyys** 

Askiston koulu 1 1 
Hämeenkylän koulu 2 3 
Kaivokselan koulu 2 3 
Kanniston koulu 2 2 
Kartanonkosken koulu 2 2 
Kilterin koulu 3 3 
Kivimäen koulu 3 3 
Martinlaakson koulu 3 3 
Pähkinärinteen koulu 3 3 
Rajatorpan koulu 3 3 
Seutulan koulu 1 1 
Tuomelan koulu 1 3 
Uomarinteen koulu 3 3 
Vantaan kv. koulu     
Vantaankosken koulu 1 2 
Veromäen koulu 2 2 
Ylästön koulu 2 1 

LÄNSI-VANTAAN KOULUKIINTEISTÖJEN PERUSKORJAUS- JA UUDISRAKENNUSTARPEIDEN 
TARKASTELU  

Taulukko esittää analyysin Länsi-Vantaan koulukiinteistöjen sijainnista ottaen huomioon lähellä olevan asuinalueen, asukastiheyden koulun ympäristössä sekä 
koulujen sijainnillisen peiton suhteessa toisiinsa 

*Asukastiheys koulujen lähiympäristössä, alle 1 km etäisyys (1=matala, 2=keskimääräinen, 3=korkea) 
**Peiton päällekkäisyys, sijainti alle 2 km toisista kouluista (1=ei päällekkäisyyttä, 2=keskimääräinen, päällekkäisyys 1-2 koulun kanssa,  3=korkea, päällekkäisyys > 2 
muun koulun kanssa)   

Analyysi Länsi-Vantaan koulukiinteistöjen sijainnillisista tekijöistä 
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Peruskorjausinvestointien tarve on korkea Rajatorpassa, Vantaankoskella, Kivimäessä, 
Varistossa sekä Pähkinärinteessä 

Koulu Perustiedot Peruskorjaustarve 10 v 
Neliöt Kapasiteetti Oppilasmäärä Käyttöaste Kunto € €/m2 

Askiston koulu 1902 213 194 91 % Välttävä  1 300 000 684 

Hämeenkylän koulu 6694 688 643 93 % Tyydyttävä  2 840 000  424 

Variston yksikön kiinteistö 972 * * * Välttävä  980 000  1008 

Kaivokselan koulu 4755 493 411 83 % Tyydyttävä  2 850 000  599 

Kanniston koulu 7012 363 363 100 % Hyvä  890 000  127 

Kartanonkosken koulu 11134 853 852 100 % Hyvä 1 410 000 340 

Kilterin koulu 6443 595 376 63 % Tyydyttävä  4 250 000  660 

Kivimäen koulu 6741 662 384 58 % Tyydyttävä  6 050 000  897 

Martinlaakson koulu 8210 955 789 83 % Uusi  0  0 

Pähkinärinteen koulu 4145 426 415 97 % Välttävä  4 900 000  900 

Rajatorpan koulu 3208 370 263 71 % Välttävä  4 640 000  1447 

Seutulan koulu 1848 222 142 64 % Tyydyttävä  530 000  287 

Tuomelan koulu 3754 204 150 74 % Välttävä - - 

Uomarinteen koulu 7005 702 680 97 % Hyvä  100 000 14 

Vantaan kansainvälinen koulu 8692 523 460 88 % Tyydyttävä  1 100 000  127 

Vantaankosken koulu 8389 732 484 66 % Välttävä  7 900 000  942 

Veromäen koulu 5182 739 495 67 % Tyydyttävä  660 000  127 

Ylästön koulu 5240 592 553 93 % Hyvä  670 000  127 

Taulukossa on esitetty investointimallin mukainen laskennallinen investointitarve Länsi-Vantaan koulukiinteistöihin vuosina 2015-2024. Huomio, taulukossa ei ole käsitelty Kivistön koulua, 
koska kohde tullaan lakkauttamaan Aurinkokiven valmistuttua. Myös Tuomelan koulu tullaan lakkauttamaan, joten kohteelle ei ole varattu investointikustannuksia. *Variston yksikön” 
kapasiteetti sisältyy Hämeenkylän koulun lukuihin. Uomarinteen koulun osalta investointitarve kohdistuu paviljonkirakennukseen. Jos kohteissa on useita rakennuksia, sisältyy kaikkien 
rakennusten pinta-ala neliö –lukuun. 

LÄNSI-VANTAAN KOULUKIINTEISTÖJEN PERUSKORJAUS- JA UUDISRAKENNUSTARPEIDEN 
TARKASTELU  

Kohteiden perustiedot sekä peruskorjaustarve seuraavan kymmenen vuoden aikana, kaikki euromääräiset summat vuoden 2015 hinnoissa 
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Länsi-Vantaan koulukiinteistöjen peruskorjaukseen on varattu vain vähän varoja 
kaupungin taloussuunnittelussa. 

Koulu Investointisuunnitelman mukaiset 
investoinnit 2014-2024, € 

Askiston koulu 0    

Hämeenkylän koulu 0 

Variston yksikön kiinteistö 200 000 

Kaivokselan koulu  0  

Kanniston koulu  0  

Kartanonkosken koulu  0  

Kilterin koulu 0  

Kivimäen koulu 0  

Martinlaakson koulu 0  

Pähkinärinteen koulu  1 000 000  

Rajatorpan koulu  1 200 000  

Seutulan koulu  100 000  

Uomarinteen koulu 0 

Vantaan kansainvälinen koulu 0 

Vantaankosken koulu 0 

Veromäen koulu 0 

Ylästön koulu 0 

LÄNSI-VANTAAN KOULUKIINTEISTÖJEN PERUSKORJAUS- JA UUDISRAKENNUSTARPEIDEN 
TARKASTELU  

Taulukossa on esitetty Vantaan kaupungin budjetoimat 
varat Länsi-Vantaan koulujen 
peruskorjausinvestoinneille vuosina 2014-2024.  
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Mikäli vain suunnitellut investoinnit toteutetaan, usean koulun kuntoluokka laskee 
riskirajalle vuoteen 2024 mennessä. 

Koulu Suunnitellut investoinnit 
2015-2024, € 

Kuntoluokka-arvio 2015 
 

Kuntoluokka-arvio 2024 
 

Askiston koulu 0       
Päärakennus 0 Välttävä Välttävä 

Paviljonki 0 Tyydyttävä Välttävä 
Hämeenkylän koulu 0 Tyydyttävä Välttävä 

Variston yksikön kiinteistö 200 000 Välttävä Välttävä 
Kaivokselan koulu 0 Tyydyttävä Välttävä 
Kanniston koulu 0 Hyvä Tyydyttävä 
Kartanonkosken koulu 0 Hyvä Tyydyttävä 
Kilterin koulu 0 Tyydyttävä Välttävä 
Kivimäen koulu 0 Tyydyttävä Välttävä 
Martinlaakson koulu 0 Uusi Tyydyttävä 
Pähkinärinteen koulu 4 900 000 Välttävä Tyydyttävä 
Rajatorpan koulu      

Uusi rakennus 1 000 000 Välttävä Välttävä 
Vanha rakennus 200 000 Välttävä Välttävä 

Paviljonki 0 Tyydyttävä Välttävä 
Seutulan koulu 0      

Päärakennus 100 000 Tyydyttävä Tyydyttävä 
Paviljonki 0 Tyydyttävä Tyydyttävä 

Uomarinteen koulu* 
Päärakennus 0 Hyvä Tyydyttävä 

Paviljonki 100 000 Tyydyttävä Tyydyttävä 
Vantaan kansainvälinen koulu 0 Tyydyttävä Tyydyttävä 
Vantaankosken koulu 

Vanha rakennus 0 Välttävä Välttävä 
Uusi rakennus 0 Välttävä Välttävä 

Paviljonki 0 Tyydyttävä Tyydyttävä 
Veromäen koulu 0 Tyydyttävä Tyydyttävä 
Ylästön koulu 0 Hyvä Tyydyttävä 

LÄNSI-VANTAAN KOULUKIINTEISTÖJEN PERUSKORJAUS- JA UUDISRAKENNUSTARPEIDEN 
TARKASTELU  

Taulukossa on esitetty Vantaan 
kaupungin 
investointisuunnitelman 
mukaiset investoinnit.  

Taulukossa on myös esitetty 
kohteiden kuntoluokka vuonna 
2015 sekä kuntoluokka vuonna 
2024, kun 
investointisuunnitelman 
mukaiset investoinnit on 
toteutettu. 

*Uomarinne sisältää vain 
säilytettävän rakennuksen sekä 
paviljongin 

Pähkinärinteen koulun osalta on 
oletettu, että 
peruskorjaussuunnitelman 
mukainen 4,9M€ investointi 
toteutetaan. 

Kaikki kustannukset ovat 
vuoden 2015 hintatasossa 
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LÄNSI-VANTAAN KOULUKIINTEISTÖJEN PERUSKORJAUS- JA UUDISRAKENNUSTARPEIDEN 
TARKASTELU  

Länsi-Vantaan koulukiinteistöjen piha-alueet ovat toiminnallisesta näkökulmasta 
keskimäärin tyydyttävässä kunnossa 

Länsi-Vantaan koulukiinteistöjen pihojen toiminnallinen kunto. Muokattu raportista ”Vantaan 
koulujen pihakartoitus”, Asikainen et al. (2015). 

Koulu Korjattu vuonna Arvio pihan 
kunnosta (0-18) 

Arvio pihan 
kunnosta 

Askiston koulu 11 OK 

Hämeenkylän koulu 11 
Kaivokselan koulu 11 OK 

Kanniston koulu 18 Hyvä 
Kartanonkosken koulu 2014 15 
Kilterin koulu 1988/2013 8 
Kivimäen koulu 9 Parannettavaa 
Martinlaakson koulu 2012 17 
Pähkinärinteen koulu 11 Parannettavaa 
Rajatorpan koulu 13 OK 

Seutulan koulu 12 OK 

Uomarinteen koulu 14 Hyvä 
Vantaan kansainvälinen koulu - - - 
Vantaankosken koulu - - - 
Veromäen koulu 9 
Ylästön koulu 18 Hyvä 

Taulukossa on esitetty arvio Länsi-Vantaan 
koulukiinteistöjen piha-alueiden toiminnallisuudesta. 
Tulokset on koottu raportista Vantaan koulujen 
pihakartoitus (Asikainen, Puranen-Mashalla & Åbacka, 
2015). 

Pihoja arvioitiin seuraavien kategorioiden perusteella: 
kenttä, liikuntavälineet, leikkivälineet, toimivuus, 
valaistus ja pysäköinti. Jokainen kategoria pisteytettiin 
asteikolla 1-3, ja maksimipistemäärä koulun pihalle oli 
18. 

Pihat, jotka on luokiteltu ”Parannettavaa” –tasolle olisi 
syytä ottaa tarkasteluun, koulujen peruskorjausten 
yhteydessä. 

Tulokset perustuvat asiantuntija-arvioon, joka on tehty 
maastokäynnin perusteella. 



Yhteenveto Länsi-Vantaan koulukiinteistöjen teknisestä kunnosta sekä laadullisesta 
analyysista 

•  Länsi-Vantaan koulut sijaitsevat pääosin vahvojen joukkoliikennekäytävien varrella ja  
muodostava tiiviisti asutuille alueilla kattavan verkon 
•  Tuleva kehärata parantaa rakennettavan Aurinkokiven koulun saavutettavuutta.  
•  Ainoastaan Seutulan, Askiston, Hämeenkylän sekä Tuomelan koulut sijaitsevat vahvojen 

joukkoliikennekäytävien vaikutusalueen reunalla tai niiden ulkopuolella. 

 

•  Useat Länsi-Vantaan koulut lähestyvät peruskorjausikää, mikä aiheuttaa investointitarvetta 
•  2000-luvulla on peruskorjattu useita kohteita: Uomarinne, Hämeenkylä, Martinlaakso ja Kaivoksela. 
•  Erityisesti Vantaankosken, Pähkinärinteen ja Rajatorpan kouluun kohdistuu merkittävä 

peruskorjaustarve jo lähivuosina, Kivimäen kouluun 2020-luvun alussa.  
•  2020-luvulla Askiston, Kilterin, Hämeenkylän koulun Variston yksikkö sekä Kaivokselan koulu 

lähestyvät peruskorjausikää. 
•  Piha-alueiden toiminnalliset parannukset on arvioitava yhdessä peruskorjausten sekä pihojen 

teknisten korjausten yhteydessä 

LÄNSI-VANTAAN KOULUKIINTEISTÖJEN PERUSKORJAUS- JA UUDISRAKENNUSTARPEIDEN 
TARKASTELU  
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Agenda 

1 Projektin tausta 7-8 

2 Lähtökohdat ja tavoitteet koulukiinteistöjen kehittämiselle 9-12 

3 Länsi-Vantaan koulukiinteistöjen nykytilanne 13-20 

4 Ratkaisuehdotus 1: Kiinteistöjen teknisen kuntoon 
perustuva ratkaisuehdotus 

21-31 

5 Ratkaisuehdotus 2: Uuteen oppimiseen ja tilankäytön 
tehostamiseen perustuva ratkaisuehdotus 

32-51 

6 Yhteenveto ja johtopäätökset 52-55 

LÄNSI-VANTAAN KOULUKIINTEISTÖJEN PERUSKORJAUS- JA UUDISRAKENNUSTARPEIDEN 
TARKASTELU  
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LÄNSI-VANTAAN KOULUKIINTEISTÖJEN PERUSKORJAUS- JA UUDISRAKENNUSTARPEIDEN 
TARKASTELU  

Ratkaisuehdotus 1: Kiinteistöjen teknisen kuntoon perustuva ratkaisuehdotus 

Ratkaisuehdotuksen tavoite: 

•  Minimoida kiinteistöjen teknisestä kunnosta johtuva epävarmuus. Tavoitteena on 
välttää yllättävät korjaustarpeet ja ennakoida tulevat korjaustarpeet pitkällä 
aikajänteellä. 

Keskeiset ratkaisuehdotuksen periaatteet: 

•  Teknisesti huonokuntoisien kiinteistöjen kehitysvaihtoehtoja vertaillaan esim. 
peruskorjaus vs. uudisrakentaminen 

•  Uudisrakentamisessa pyritään uuden oppimisen mukaisiin ratkaisuihin 

•  Peruskorjaukset ajoitetaan rakennuksen teknisen kunnon mukaisesti. 
Peruskorjauksissa uusitaan korjattavat rakennusosat uutta vastaaviksi. 

22 



Vantaankosken kouluun kohdistuu merkittävä peruskorjaustarve lähivuosina – siitä 
kannattaa luopua ja toteuttaa Aurinkokivi II ja Ylästöläisille uusi yläkoulu vuonna 2020 

LÄNSI-VANTAAN KOULUKIINTEISTÖJEN PERUSKORJAUS- JA UUDISRAKENNUSTARPEIDEN 
TARKASTELU  

Vantaankosken koulun investointivaihtoehdot sekä suositus toimenpiteiksi  

2. Merkittävimmät 
epävarmuustekijät 

kohteessa 
•  Rakennusosien kestävyys 

vuoteen 2020 tai 2024 asti 

•  Investoinnin sisältö – kuinka 
paljon kohdetta tulee korjata, 
jotta se kestää mahdollisten 
uudisrakennusten 
valmistumiseen asti 

4. Suositus toimenpiteeksi: 
Toteutetaan Aurinkokivi II 
ja Ylästö II vuosien 2018 – 

2020 aikana 
•  Vantaankosken koulun 

nykykuntoon liittyvä 
epävarmuus on niin merkittävä, 
että investointia ei kannata 
lykätä vuoteen 2025 

•  Korvaavien kohteiden sijainti 
on hyvä sekä Kivistöläisten 
että Ylästöläisten 
näkökulmasta 

3. Investointivaihtoehdot 
 
 

1.  Kohde peruskorjataan 
vuosina 2016-2017 

2.  Aurinkokivi II ja Ylästö II 
toteutetaan vuonna 2025 

3.  Aurinkokivi II ja Ylästö II 
toteutetaan vuonna 2020 

1. Vantaankosken koulun 
nykytila 

 
•  Vantaankosken koulun 

rakennukset ovat välttävässä 
kunnossa 

•  Suuri osa rakennusten 
rakennusosista on tulossa 
teknisen elinkaarensa päähän 

•  Syksyllä 2015 valmistuneen 
käyttövesiputkiston 
kuntotutkimuksen perusteella 
on syytä olettaa, että kohdetta 
voidaan käyttää vuoteen 2024 
asti, jos raportin mukaiset 
korjaustoimenpiteet 
toteutetaan 
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Kivistön alueen yläkouluratkaisu –  Kannisto II tulee toteuttaa Kivistön alueen kasvun 
vuoksi, Aurinkokivi II korvaa Vantaankosken koulun vuonna 2020 

1. Kivistön alueen 
yläkoulun nykytila 

 
•  Kivistöläisten kouluna toimii 

tällä hetkellä Vantaankosken 
koulu 

•  Jos Vantaankosken koulu 
lakkautetaan, tarvitaan 
Kivistöläisille yläkoulun tilat 
muualla 

•  Kannisto II joudutaan 
toteuttamaan joka 
tapauksessa, jos alueen 
voimakas väestönkasvu jatkuu 

2. Merkittävimmät 
epävarmuustekijät 

 
•  Aurinkokivi II -hankeen ajoitus 

on täysin riippuvainen 
Vantaankosken koulun 
lakkauttamispäätöksestä 

•  Kuinka laajana Aurinkokivi II 
halutaan toteuttaa – 
hankesuunnitelman laajuus 
perustuu oletukseen Kivistön 
alueen voimakkaasta 
väestönkasvusta 

4. Suositus toimenpiteeksi: 
Toteutetaan Kannisto II ja 

Aurinkokivi II 
•  Kannisto II toteutetaan budjetin 

mukaan vuosina 2021-2022 
•  Aurinkokivi II toteutetaan 

viimeistään 2020 
Vantaankosken korvaajana 

•  Ratkaisulla minimoidaan 
Vantaankoskeen liittyvät riskit 
sekä taataan riittävä 
kapasiteetti kasvavan Kivistön 
alueelle 

•  Uusien kohteiden sijainti on 
optimaalinen sekä 
kivistöläisten että ylästöläisten 
näkökulmasta 

3. Investointivaihtoehdot 
 
 

1.  Kannisto II + Vantaankoski 
peruskorjataan 

2.  Kannisto II + Aurinkokivi II 
vuonna 2025 

3.  Kannisto II + Aurinkokivi II 
vuonna 2020 

LÄNSI-VANTAAN KOULUKIINTEISTÖJEN PERUSKORJAUS- JA UUDISRAKENNUSTARPEIDEN 
TARKASTELU  

Kivistön alueen yläkoulua koskevat investointivaihtoehdot sekä suositus toimenpiteiksi  
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Ylästöläisille on järkevintä toteuttaa yläkoulu Ylästöön 

1.  Ylästön alueen nykytila 
 
 

•  Ylästöläisten yläkouluna toimii 
Vantaankosken yläkoulu 

•  Jaksolla 2015-2024 
Vantaankosken kapasiteetti ei 
kuitenkaan riitä Ylästön 
tarpeisiin 

•  Ylästöläiset tarvitsevat 
yläkoulun joko Ylästöön tai 
muualle hyvien 
kulkuyhteyksien päähän, 
esimerkiksi Aviapoliksen 
alueelle 

2. Merkittävimmät 
epävarmuustekijät 

kohteessa 
•  Ylästön alueen yleinen kehitys 

– kannattaako alueelle 
rakentaa yläkoulua 

4. Suositus toimenpiteeksi: 
Ylästöläisten yläkoulu 

Ylästöön 
•  Ylästöläisten yläkoulu 

toteutetaan viimeistään vuonna 
2020, kun Vantaankoskesta 
luovutaan 

•  Aviapoliksen niukan 
tonttitilanteen huomioon ottaen 
on suositeltavaa toteuttaa 
Ylästöläisten yläkoulu 
Ylästöön, ellei Aviapoliksen 
tonttitilanne muutu 
merkittävästi 

3. Investointivaihtoehdot 
 
 

1.  Yläkoulu Ylästöön 
2.  Väliaikaiset tilat Ylästöön 
3.  Ylästöläisten yläkoulu 

Aviapolikseen 

LÄNSI-VANTAAN KOULUKIINTEISTÖJEN PERUSKORJAUS- JA UUDISRAKENNUSTARPEIDEN 
TARKASTELU  

Ylästöläisten uutta yläkoulua koskevat investointivaihtoehdot sekä suositus toimenpiteiksi  
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Kivimäen koulu kannattaa peruskorjata 

1. Kivimäen 
koulun nykytila 

 
•  Kohde on rakennettu vuonna 

1978 ja näin ollen tulossa 
peruskorjausikään 2020-luvun 
alkupuolella 

•  Ilmanvaihdolle tehty 
merkittäviä korjauksia vuonna 
2013 

•  Useat rakennusosat ovat 
tulossa teknisen elinkaarensa 
päähän 2020-luvun 
alkupuolella 

2. Merkittävimmät 
epävarmuustekijät 

kohteessa 
•  Peruskorjauksen ajoitus: 

kestävätkö rakennusosat 
vuoteen 2023 asti 

 

4. Suositus toimenpiteeksi: 
Toteutetaan tekninen 

peruskorjaus 2023 
•  Peruskorjaus  on 

kokonaistaloudellisesti 
kannattavin vaihtoehto 

•  Kannattavuuteen vaikuttaa 
merkittävästi se, että kohteen 
ilmanvaihtojärjestelmä on 
uusittu vuonna 2013 

•  Uudishankkeen osalta 
väistötilojen kustannukset 
kasvaisivat mitä luultavimmin 
korkeiksi 

3. Investointivaihtoehdot 
 
 

1.  Tekninen peruskorjaus 2023 
2.  Korvaaminen 

uudisrakennuksella 2020 

LÄNSI-VANTAAN KOULUKIINTEISTÖJEN PERUSKORJAUS- JA UUDISRAKENNUSTARPEIDEN 
TARKASTELU  

Kivimäen koulua koskevat investointivaihtoehdot sekä suositus toimenpiteiksi  
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Rajatorpan koulun osalta kannattaa toteuttaa uudiskohde ja peruskorjata vanha rakennus 

1. Rajatorpan 
koulun nykytila 

 
•  Rajatorpan koulun rakennukset 

ovat välttävässä kunnossa, ja 
kaikkiin rakennuksiin kohdistuu 
merkittävä peruskorjaustarve 

•  Rajatorpan osalta tutkittiin 
myös vaihtoehto, jossa koulu 
sijoitettaisiin Hämeenkylän 
koulun yhteyteen, mutta 
koulupalveluiden 
saavutettavuuden vuoksi 
nykyinen sijainti todettiin 
optimaaliseksi yhdessä 
sivistysviraston kanssa 

2. Merkittävimmät 
epävarmuustekijät 

kohteessa 
•  Peruskorjausvaihtoehdossa 

merkittävin epävarmuustekijä 
on kohteen kunto 
tarkasteluajanjakson lopulla – 
on mahdollista, että kohde on 
käyttökelvoton vuoden 2025 
jälkeen 

•  Uudisrakennuksen osalta 
rakennushankkeen 
epävarmuustekijät ovat 
tavanomaisia ja liittyvät 
rakentamiskustannuksiin sekä 
hankkeen onnistumiseen 

4. Suositus toimenpiteeksi: 
Uudisrakennus  

2019-2022 
•  Rajatorpan uusi rakennus sekä 

paviljonki korvataan 
uudiskohteella 

•  Uudiskohteen osalta voidaan 
varautua laajentamisoptioon 
ottaen huomioon vanhaan 
rakennukseen liittyvät 
epävarmuustekijät 

•  Vanha rakennus tulisi 
peruskorjata 2017 

•  Päärakennukselle tulisi tehdä 
kuntotutkimus käyttökatkosten 
estämiseksi 

3. Investointivaihtoehdot 
 
 

1.  Koko kohteen tekninen 
peruskorjaus 2016-2017 

2.  Uuden koulun ja paviljongin 
korvaaminen uudiskohteella 
(2018-2019) sekä vanhan 
koulun peruskorjaus 2017 

LÄNSI-VANTAAN KOULUKIINTEISTÖJEN PERUSKORJAUS- JA UUDISRAKENNUSTARPEIDEN 
TARKASTELU  

Rajatorpan koulua koskevat investointivaihtoehdot sekä suositus toimenpiteiksi  
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LÄNSI-VANTAAN KOULUKIINTEISTÖJEN PERUSKORJAUS- JA UUDISRAKENNUSTARPEIDEN 
TARKASTELU  

Yhteenveto koulukohtaisesta investointianalyysista ja toimenpidesuosituksista  

Koulu Suositeltu 
investointivaihtoehto 

Perustelu 

Kivimäen koulu Kohteen peruskorjaus vuonna 2023 Kivimäen koulun ilmanvaihto on uusittu vuonna 2013 ja kohde on muilta osin 
tyydyttävässä kunnossa. Rakennuksen elinkaarta voidaan vielä hyödyntää 
peruskorjauksen avulla 

Kivistön yläkoulu Toteutetaan Aurinkokivi II vuonna 
2018 – 2020 ja Kannisto II budjetin 
mukaan vuosina 2021 – 2022 

Kivistön alueen kasvun mahdollistaminen ja kiihdyttäminen. Kannisto II tarvitaan 
joka tapauksessa Kivistön alueen väestönkasvun vuoksi. Aurinkokiven koulun 
investointi riippuu suoraan päätöksestä lakkauttaa Vantaankosken koulu. Edellä 
mainitun Vantaankosken tilanteen pohjalta on suositeltavaa investoida 
Aurinkokiven toiseen vaiheeseen. Kohteiden sijainti on kivistöläisten 
näkökulmasta parempi kuin Vantaankoski. 

Rajatorpan koulu Uudisrakennus uuden koulun ja 
paviljongin tilalle vuosien 2019-2022 
aikana, vanhan koulun peruskorjaus 
2017 

Merkittävät negatiiviset epävarmuustekijät ison koulurakennuksen ja paviljongin 
säilyttämisessä. Uudisrakennus avaa myös mahdollisuuden tarkastella tontin 
lohkomista ja näin ollen osittaista käyttötarkoituksen muutosta esimerkiksi 
asuntorakentamiseen. Vanha koulurakennus tulee peruskorjata 
suojeluvaatimusten vuoksi. 

Vantaankosken koulu Korvataan kohde uudisrakennuksilla 
vuonna 2020 

Vantaankosken koulun merkittävät negatiiviset epävarmuustekijät kuten 
rakennusten välttävä kunto. Uudisrakennukset parantavat koulupalveluiden 
saavutettavuutta 
 

Ylästön yläkoulu Laajennetaan Ylästön koulu 
yhtenäiskouluksi vuonna 2018 - 
2020, ennen kun Vantaankoski 
lakkautetaan 

Yläkoulun saavutettavuuden ja alueen houkuttelevuuden kannalta on järkevintä 
toteuttaa ylästöläisten yläkoulu Ylästöön. Tämän hetkinen tonttitilanne 
Aviapoliksessa ei mahdollista hankkeen toteuttamista Aviapoliksen alueella 
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Länsi-Vantaan koulukiinteistöjen peruskorjaustarve on suurempi kuin kaupungin tällä 
hetkellä investointisuunnitelmassa budjetoidut investoinnit 

Koulu Investointitarve 
2015-2024, € 

Investointisuunnitelman mukaiset 
investoinnit 2014-2024, € 

Askiston koulu 	  1	  300	  000	  	   0    

Hämeenkylän koulu 	  2	  350	  000	  	   0 

Variston yksikön kiinteistö 	  980	  000	  	   200 000 

Kaivokselan koulu 	  2	  850	  000	  	    0  

Kanniston koulu 	  890	  000	  	    0  

Kartanonkosken koulu 	  1	  410	  000	  	    0  

Kilterin koulu 	  4	  250	  000	  	   0  

Kivimäen koulu 	  6	  050	  000	  	   0  

Martinlaakson koulu 	  0	  	   0  

Pähkinärinteen koulu 	  4	  900	  000	  	    1 000 000  

Rajatorpan koulu 	  7	  620	  000	  	    1 200 000  

Seutulan koulu 	  530	  000	  	    100 000  

Uomarinteen koulu 	  100	  000	  	   0 

Vantaan kansainvälinen koulu 	  1	  100	  000	  	   0 

Vantaankosken koulu 	  260	  000	  	   0 

Veromäen koulu 	  660	  000	  	   0 

Ylästön koulu 	  670	  000	  	   0 

Uudiskohteet 

Aurinkokivi II 	  9	  860	  000	    14 400 000  

Kannisto II 	  14	  800	  000	  	    14 800 000  

Keski-Vantaan koulutilat  4 500 000  

Uomarinteen koulun laajennus 	  5	  200	  000	    5 200 000  

Veromiehen päiväkoti ja koulu 	  16	  000	  000	  	    16 000 000  

Ylästö II 	  6	  530	  000	  	   0  

Yhteensä 	  88	  310	  000	  	   57 400 000 

LÄNSI-VANTAAN KOULUKIINTEISTÖJEN PERUSKORJAUS- JA UUDISRAKENNUSTARPEIDEN 
TARKASTELU  

Taulukossa on esitetty investointimallin mukainen 
investointitarve Länsi-Vantaan koulukiinteistöihin 
vuosina 2015-2024 sekä Vantaan kaupungin 
budjetoimat varat Länsi-Vantaan koulujen 
peruskorjaus- ja uudisrakennusinvestoinneille vuosina 
2014-2024.  

Mallin mukainen investointitarve käsittää teknisen 
elinkaarensa lopussa olevien rakennusosien 
uusimisen, mutta ei rakennusta koskevia toiminnallisia 
muutoksia.  

Investointitarve on rakennusten tekninen 
peruskorjaustarve, eikä kaikkia investointitarpeen 
mukaisia korjauksia ole välttämätöntä tehdä 
samanaikaisesti, vaan korjauksia voidaan osittaa, 
vaiheistaa tai jakaa tarpeen mukaisesti.   

Kaikki kustannukset ovat vuoden 2015 hintatasossa 
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Länsi-Vantaan koulukiinteistöjen peruskorjaustarve on suurempi kuin kaupungin tällä 
hetkellä investointisuunnitelmassa budjetoidut investoinnit 

Koulu Investointitarve 
2015-2024, € 

Kuntoluokka-arvio 
2015 

Kuntoluokka-arvio 
2024 

Askiston koulu         
Päärakennus 1 240 000 Välttävä Tyydyttävä 

Paviljonki 60 000 Tyydyttävä Tyydyttävä 
Hämeenkylän koulu 2 350 000 Tyydyttävä Tyydyttävä 

Variston yksikön kiinteistö 980 000 Välttävä Tyydyttävä 
Kaivokselan koulu 2 850 000 Tyydyttävä Tyydyttävä 
Kanniston koulu 890 000 Hyvä Tyydyttävä 
Kartanonkosken koulu 1 410 000 Hyvä Tyydyttävä 
Kilterin koulu 4 250 000 Tyydyttävä Tyydyttävä 
Kivimäen koulu 6 050 000 Tyydyttävä Tyydyttävä 
Martinlaakson koulu 0 Uusi Tyydyttävä 
Pähkinärinteen koulu 4 900 000 Välttävä Tyydyttävä 
Rajatorpan koulu      

Uusi rakennus Luovutaan Välttävä - 
Vanha rakennus 930 000 Välttävä Tyydyttävä 

Paviljonki Luovutaan Tyydyttävä - 
Uudisrakennus 6 690 000 - Hyvä 

Seutulan koulu        
Päärakennus 400 000 Tyydyttävä Hyvä 

Paviljonki 130 000 Tyydyttävä Tyydyttävä 
Uomarinteen koulu* 

Päärakennus 0 Hyvä Tyydyttävä 
Paviljonki 100 000 Tyydyttävä Tyydyttävä 

Vantaan kansainvälinen 
koulu 1 100 000 Tyydyttävä Tyydyttävä 

Vantaankosken koulu 260 000 - 
Vanha rakennus Luovutaan Välttävä - 

Uusi rakennus Luovutaan Välttävä - 
Paviljonki Luovutaan Tyydyttävä - 

Veromäen koulu 660 000 Tyydyttävä Tyydyttävä 
Ylästön koulu 670 000 Hyvä Tyydyttävä 

LÄNSI-VANTAAN KOULUKIINTEISTÖJEN PERUSKORJAUS- JA UUDISRAKENNUSTARPEIDEN 
TARKASTELU  

Taulukossa on esitetty 
investointimallin mukainen 
investointitarve Länsi-Vantaan 
koulukiinteistöihin vuosina 
2015-2024.  

Mallin mukainen investointitarve 
käsittää teknisen elinkaarensa 
lopussa olevien rakennusosien 
uusimisen, mutta ei rakennusta 
koskevia toiminnallisia muutoksia.  

Taulukossa on myös esitetty 
kohteiden kuntoluokka vuonna 
2015 sekä kuntoluokka vuonna 
2024, kun investointitarpeen 
mukaiset investoinnit on toteutettu. 

*Uomarinne sisältää vain 
säilytettävän rakennuksen sekä 
paviljongin 

Kaikki kustannukset ovat vuoden 
2015 hintatasossa 
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Länsi-Vantaan koulukiinteistöjen alustavat investointisuositukset 2015-2024 

Taulukossa on esitetty Länsi-Vantaan koulukiinteistöjen analyysiin perustuen alustavat  suositellut investoinnit Länsi-Vantaan koulukiinteistöihin vuosina 2015-2024. Kivimäen, Pähkinärinteen, 
Hämeenkylän, Rajatorpan sekä Vantaankosken osalta  kohteille on laadittu erillinen peruskorjausohjelma. Muiden kohteiden osalta taulukossa on esitetty investointimallin mukainen laskennallinen 
peruskorjaustarve, joka on ajoitettu yhdeksi korjauskokonaisuudeksi. Kaikki luvut on esitetty vuoden 2015 hinnoissa. 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Korjauksen sisältö 
Askiston koulu  1 300 000 €  Peruskorjaus 

Hämeenkylän koulu    1 500 000 €               850 000 €    Peruskorjaus 

Variston yksikön kiinteistö                    980 000 €  Peruskorjaus 

Kaivokselan koulu  2 850 000 €  Peruskorjaus 

Kanniston koulu                  890 000 €    Pintaremontti 

Kartanonkosken koulu  1 410 000 €  Pintaremontti  

Kilterin koulu                    4 250 000 €  Peruskorjaus 

Kivimäen koulu  6 050 000 €  Peruskorjaus 

Martinlaakson koulu                     - 

Pähkinärinteen koulu  4 900 000 €  Peruskorjaus 

Rajatorpan koulu          7 620 000 €            Peruskorjaus ja uudisrakennus 

Seutulan koulu  530 000 €  Peruskorjaus 

Uomarinteen koulu 100 000 € - 

Vantaan kv. koulu            1 100 000 €          Pintaremontti 

Vantaankosken koulu  260 000 €  Pakolliset korjaukset 

Veromäen koulu                  660 000 €    Pintaremontti 

Ylästön koulu  670 000 €  Pintaremontti 

Uudiskohteet                       

Aurinkokivi II  9 860 000 €  Alustava kustannusarvio 

Kannisto II            500 000 €   7 500 000 €   6 600 000 €   200 000 €    Vantaan budjetin mukaisesti 

Keski-Vantaan koulutilat                     Vantaan budjetin mukaisesti 

Uomarinne  100 000 €   5 050 000 €   50 000 €  Vantaan budjetin mukaisesti 

Veromiehen pk. ja koulu  200 000 €   1 400 000 €   9 400 000 €   4 900 000 €   100 000 €  Vantaan budjetin mukaisesti 

Ylästöläisten yläkoulu            6 530 000 €           Alustava kustannusarvio 

Yhteensä  4 900 000 €   1 860 000 €   100 000 €   5 050 000 €   7 670 000 €   18 190 000 €   8 900 000 €   18 710 000 €   17 600 000 €   5 330 000 €  

31 



Agenda 

1 Projektin tausta 7-8 

2 Lähtökohdat ja tavoitteet koulukiinteistöjen kehittämiselle 9-12 

3 Länsi-Vantaan koulukiinteistöjen nykytilanne 13-20 

4 Ratkaisuehdotus 1: Kiinteistöjen teknisen kuntoon 
perustuva ratkaisuehdotus 

21-31 

5 Ratkaisuehdotus 2: Uuteen oppimiseen ja tilankäytön 
tehostamiseen perustuva ratkaisuehdotus 

32-51 

6 Yhteenveto ja johtopäätökset 52-55 

LÄNSI-VANTAAN KOULUKIINTEISTÖJEN PERUSKORJAUS- JA UUDISRAKENNUSTARPEIDEN 
TARKASTELU  

32 



LÄNSI-VANTAAN KOULUKIINTEISTÖJEN PERUSKORJAUS- JA UUDISRAKENNUSTARPEIDEN 
TARKASTELU  

Ratkaisuehdotus 2: Uuden oppimisen ja tilankäytön tehostamiseen perustuva 
ratkaisuehdotus 

•  Ratkaisuehdotus 2 eli uuteen oppimiseen ja tilankäytön tehostamiseen perustuva skenaario on tunnistettu yhdessä Sivistysviraston ja 
Tilakeskuksen kanssa  
•  Skenaario perustuu meneillään olevan oppimisympäristöjen kehittämishankkeen välituloksiin, jotka käsittelevät uudenlaisen oppimisympäristön 

tilatehokkuutta 
•  Välituloksien perusteella yläkoulujen tilatehokkuustavoitteeksi voidaan asettaa 8,5 hum2/oppilas ja alakoulujen 7,5 hum2/oppilas 

(tilatehokkuudessa ei ole luettu mukaan auditoriota tai muita erityistiloja)  
•  Skenaariossa alueilla, joilla on koulujen uudisrakennustarvetta, tarkastellaan uudisrakentamistarpeen rinnalla olemassa olevien tilojen tilankäytön 

tehostamista yo. tavoitteiden mukaisesti. 
•  Tilatehokkuustulokset ovat alustavia ja tarkentuvat syksyn 2015 aikana. Uutta tilamitoitusta pilotoidaan valituissa Vantaan kouluissa syksyllä 2015 

•  Skenaario vaatii lisäselvityksiä muun muassa talotekniikan riittävyyden sekä henkilökunnan tilojen riittävyyden osalta 
•  Talotekniikan osalta tulisi selvittää, mahdollistavatko järjestelmät teknisesti tiukemman tilamitoituksen olemassa olevien kohteiden osalta.  

•  Myös oheistilojen, kuten henkilökunnan työtilojen riittävyys on selvitettävä. Todennäköisesti ratkaisu edellyttää nykyistä enemmän mobiilipisteiden 
ja etätyön hyödyntämistä. 

•  Skenaario perustuu nykyiseen kymmenvuotiseen oppilasennusteeseen 
•   Oppilasennuste perustuu Vantaan viralliseen väestöennusteeseen ja laaditaan vuosittain virallisen väestöennusteen valmistuttua. 

Oppilasennusteessa tarkastellaan suomen- ja ruotsinkielistä väestöä erikseen. Näin ollen suomenkielisen perusopetuksen oppilasennusteessa 
ruotsinkielisen väestön osuus on vähennetty kunkin suuralueen väestörakenteen mukaisen prosenttisosuuden mukaan. 

•  Lisäksi kiinteistöjen peruskorjaustarvetta ei ajoiteta ja määritetä pelkästään kiinteistöjen teknisen kunnon perusteella, vaan 
peruskorjausohjelmassa on pyritty löytämään kaupungin investointikaton mukainen ratkaisu. Tämä kasvattaa epävarmuutta 
ratkaisuehdotus 1:een nähden ja kasvattaa investointitarvetta vanhoihin rakennuksiin tarkastelujakson jälkeen verrattuna ensimmäiseen 
ratkaisuehdotukseen 

33 



LÄNSI-VANTAAN KOULUKIINTEISTÖJEN PERUSKORJAUS- JA UUDISRAKENNUSTARPEIDEN 
TARKASTELU  

Kivistön alueen yläkoulu on mahdollista toteuttaa yhdessä yksikössä kasvattamalla 
Kanniston ja Aurinkokiven nykyisten tilojen tilatehokkuutta tarkastelukaudella 

•  Kivistön alueen yläkoulutilojen tarve tarkastelujaksolla 2015-2024 on mahdollista kattaa rakentamalla yksi lisäyksikkö 
Aurinkokiven tai Kanniston yhteyteen, jos alueiden kasvunäkymät ja näiden myötä oppilasennuste eivät muutu 
merkittävästi lähivuosina 
•  Näin ollen tarkastelujaksolla 2015-2024 on mahdollista toteuttaa joko Aurinkokiven tai Kanniston koulun laajennus 
•  Jos kuitenkin oppilasmäärät kasvavat ennustetta nopeammin tarkastelujakson lopulla, voi olla tarpeen toteuttaa myös toinen 

laajennuksista tarkastelujakson loppupuolella 
•  Taustaoletuksena on, että Vantaankosken yläkoulusta luovutaan vuonna 2020, jolloin korvaavan kohteen tulee olla 

toimintavalmiina 
•  Ratkaisuehdotukseen liittyy epävarmuutta oppilaskapasiteetin riittävyyden suhteen: jos lapsimäärä kasvaa nopeammin kuin mitä 

ennusteessa odotetaan, tullaan lisätilaa tarvitsemaan Kivistön alueelle, erityisesti väestöennusteen kehitys vuoden 2024 jälkeen 
voi edellyttää Kanniston II vaiheen rakentamista jo vuonna 2024-2025 

•  Yläkoulutoiminnan toteuttaminen yhdessä kohteessa Kivistön alueella perustuu olemassa olevien yksiköiden 
tilatehokkuuden kasvattamiseen uuden pedagogisen mallin mukaan 
•  Olemassa olevien alakoulujen tilatehokkuutta (pois lukien Seutulan koulu) tiivistetään tasolle 7,5 hum2/oppilas ja näin ollen 

olemassa oleviin alakoulun tiloihin voidaan sijoittaa myös yläkoulun toimintaa 
•  Uusi yläkouluyksikkö tulee olemaan laajuudeltaan noin 5150 brm2, jotta yläkoulutilojen tarve saadaan katettua 

•  Toteutettiinpa yläkoulu Aurinkokiven tai Kanniston yhteyteen, tulee molempien olemassa olevien kohteiden tilatehokkuutta 
kasvattaa 

•  Ylästön yläkoulun investointikustannusta voidaan pienentää merkittävästi uuden tilamitoituksen myötä 
•  Ylästön nykyisiä tiloja on mahdollista tiivistää huomattavasti, jotta osa yläkoululaisista mahtuu näihin tiloihin    

•  Näin ollen Ylästön laajennus voidaan toteuttaa huomattavasti skenaario 1 ehdotusta pienempänä 
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Ratkaisuehdotuksen kapasiteetin riittävyyteen liittyvä epävarmuus on hallittavissa 
kohtuullisin toimenpitein 

•  Tulevaan oppilasennusteeseen (vuoden 2025 jälkeen) liittyy epävarmuutta, minkä vuoksi 
oppilasmäärän kehityksen muutosta tulee seurata ja sen huomioiminen jatkossa voidaan 
tehdä seuraavilla toimenpiteillä: 
•  1: Aurinkokivi II laajuuden tarkistus suunnitteluvaiheessa – jos hankkeen 

suunnitteluvaiheessa ennustetaan nopeampaa kasvua Kivistön alueelle, voidaan 
Aurinkokiven laajuutta kasvattaa tarpeen mukaan 

•  2: Kannisto I kohteen tiivistäminen – kohteen kapasiteetti voidaan tiivistää 7,5 hum2/oppilas 
tasolle, jolloin kohteen kapasiteetti kasvaa useilla kymmenillä oppilailla 

•  3: Kivistön koulun tontilla sijaitsevan paviljongin hyödyntäminen Aurinkokiven tai Kanniston 
yhteydessä (paviljonki tulee tällöin siirtää Kivistön koulun nykyiseltä tontilta muualle) 

•  4: Kannisto II kohteen aikaistaminen tarkastelujakson loppuvaiheeseen 

•  Vaihtoehdot 1-3 on toteutettavissa kohtuullisin investoinnein, eikä ylikapasiteettia synny, 
kun taas vaihtoehto 4 voi tuottaa merkittävästi ylikapasiteettia tarkastelujakson 
loppuvuosille ja on kustannuksiltaan kallis 
•  Paras vaihtoehto riippuu Kivistön alueen kasvuvauhdista – jos vauhti on vain hieman 

nykyistä ennustetta nopeampaa, voi olla kannattavaa toteuttaa joku vaihtoehdoista 1-3 
•  Vaihtoehto 4 voi olla kannattavin, jos kysyntä koulupalveluille kasvaa merkittävästi 

tarkastelujakson loppupuolella ja sen jälkeen 
•  Jos kapasiteettia tarvitaan enemmän kuin nykyisen oppilasennusten mukaan, tulee paras 

vaihtoehto selvittää erikseen 
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Tarkastelu päätettiin kohdentaa Aurinkokiven yläkouluyksikköön saavutettavuuden sekä 
rakentamisolosuhteiden vuoksi 

•  Kivistön alueen yläkoulutilat voidaan toteuttaa joko Kanniston koulun tai Aurinkokiven koulun 
yhteyteen 
•  Sijainnin kannalta Aurinkokivi on Kannistoon nähden keskeinen – uusi Kivistön juna-asema, joka 

toimii joukkoliikenteen solmukohtana, on Aurinkokiven välittömässä läheisyydessä 
•  Keimolanmäestä on suora vain yhteys Asemanseudulle, jolloin yhteydet Kanniston koululle ovat 

selkeästi Aurinkokiveä heikommat 
•   Myös perustamisolosuhteet ovat Aurinkokiven tontilla helpommat, mikä voi tehdä 

rakentamiskustannuksista edullisemmat verrattuna Kannistoon 
•  Kuitenkin molempien kohteiden tontti mahdollistaa rakennusoikeuden kannalta uuden yksikön 

rakentamisen 

•  Rakentamisolosuhteiden ja keskeisen sijainnin vuoksi tässä selvityksessä on tarkasteltu 
Kivistöläisten yläkoulun sijoittamista Aurinkokiven yhteyteen 

36 



LÄNSI-VANTAAN KOULUKIINTEISTÖJEN PERUSKORJAUS- JA UUDISRAKENNUSTARPEIDEN 
TARKASTELU  

Aurinkokiven tontti on saavutettavuuden kannalta paras vaihtoehto yläkoulun 
sijoittumiselle 

•  Saavutettavuustarkastelujen näkökulmasta sekä Aurinkokiven että 
Kanniston koulut ovat saavutettavissa hyvin koko tarkastelualueelta jos 
etäisyyskriteerinä käytetään 5 kilometrin etäisyyttä 

•  Suhteessa arvioituihin oppilasmääriin 2020 ja 2025, Aurinkokivi on 
selkeästi lähempänä useampaa oppilasta 

•  Myös koulukyyditettävien määrä on noin 15 oppilasta vähemmän, jos 
yläkoulu sijoitetaan Aurinkokiven tontille kuin jos yläkoulu sijoitettaisiin 
Kanniston tontille 

•  Aurinkokiven sijainti on Kanniston koulua parempi myös, jos 
tarkastellaan koulumatkojen pituuksia 
•  Keskimääräisen yläkoulumatkan pituus alueella on noin 600 m pidempi 

vuonna 2025, jos koulu rakennettaisiin Kanniston koulun tontille 

•  Saavutettavuuden näkökulmasta koulun sijoittuminen Aurinkokiven 
tontille on selkeästi parempi vaihtoehto kuin sijoittuminen Kanniston 
koulun yhteyteen 

Lähde: Vantaan kaupunkisuunnittelu (2015), Kivistön 
ensimmäisen yläkoulun rakentaminen  
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Koulu	   2015	   2020	   2025	  

Aurinkokivi	   103	   246	   351	  

Kanniston koulu	   161	   163	   163	  

Taulukossa on esitetty niiden oppilaiden määrä, jotka asuvat 5km 
matkan päässä Aurinkokiven ja Kanniston kouluista 

Yläkouluikäisten joukon alueella muodostivat nykyiset yläkoululaiset 
(oletettiin että määrä olemassa olevilla alueilla pysyisi vakiona) sekä 
tietty prosenttiosuus uusista asukkaista, joiden määrä saatiin 
asuntorakentamisennusteesta. Yläkoululaisten prosenttiosuutena koko 
väestöstä käytettiin Pakkalan kaupunginosan yläkouluikäisten osuutta 
(3,2 %).  

 

 



Aurinkokivi II laajennus – uuden pedagogisen mallin mukaan 

•  Lähtötilanne 
•  Kivistön alueelle tarvitaan koulutilat noin 1109 alakoululaiselle sekä 535 yläkoululaiselle vuonna 2024 

vuoden 2015 oppilasennusteen mukaisesti 
•  Tällä hetkellä kivistöläisten alakouluna toimii Kanniston koulu, Kivistön koulu ja Seutulan koulu sekä 

yläkouluna Vantaankosken koulu 

•  Investointiehdotus 
•  Kannisto II -investointia ei tarvitse toteuttaa investointiperiodilla 2015-2024, jos olemassa olevien 

alakoulutilojen toimintaa tiivistetään uuden pedagogisen mallin mukaan 
•  Vaihtoehdossa on oletettu, että olemassa olevien alakoulujen tilatehokkuutta kehitetään niin, että 

saavutetaan tehokkuus 7,5hum2/oppilas 
•  Kannisto I kapasiteetti kasvaa 363->460-480 oppilasta 

•  Aurinkokivi I kapasiteetti kasvaa 499->500-540 oppilasta  
•  Seutulan kapasiteetti on noin 142 oppilasta 

•  Seutulan koulu tilankäytön tehostaminen ei ole todennäköisesti mahdollista kohteen teknisten 
lähtökohtien vuoksi 

•  Investointiehdotuksessa ei oteta kantaa mahdollisiin ilmanvaihdon muutoksiin tai tilamuutoksiin, jotka 
voivat aiheutua tilatehokkuuden nostamisesta Aurinkokiven ja Kanniston alakoulujen osalta. Nämä 
muutokset vaativat erillistä selvitystä. 
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Aurinkokivi II laajennus – uuden pedagogisen mallin mukaan 

•  Tilaajan tavoite:  
•  Hankkeen lähtökohtana on alueen asukkaita monipuolisesti palveleva, yhteiskäyttöön sopiva, 

muuntojoustava ja uudet oppimismetodit mahdollistava rakennus 
•  Tarkoituksena on, että rakennuksen tiloja käytetään joustavasti ja tehokkaasti eri toimialojen sekä 

asukkaiden tarpeiden mukaan 

•  Aurinkokiven I, Kannisto I ja Aurinkokivi II tehostetun tilamitoituksen vuoksi Kannisto II kohdetta ei 
tarvitse toteuttaa tarkastelujaksolla 2014-2024 

•  Toiminta Aurinkokivi II laajennuksessa:  
•  Yläkoulu  
•  Oppilasmäärä noin 535 oppilasta ja 54 henkilökuntaa 
•  Käyttöaika lähtökohtaisesti klo 8.00 – 20.00; ma – pe 

•  Tietolähteet: Hankesuunnitelma Aurinkokivi I ja II, TAKU 
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Laajuus Aurinkokivi II: Yleiset tekijät 

•  Kokonaislaajuus  
•  Nettoala: 4550 m2 
•  Bruttoala: 5150 brm2 
•  Ei sisällä irtokalustusta ja toiminnan laitteita 

•  Seuraavia tekijöitä arvioitava laajuuteen vaikuttavina: 

•  Laajennettavuus: 
•  Sivuille – varaudutaan 
•  Alaspäin – ei varauduta 
•  Ylöspäin – ei varauduta 

•  Energiatuotanto: 
•  Aurinkoenergia: ei varauduta 

•  Maalämpö: mahdollinen, vaatii tarkemman selvityksen maaperän soveltuvuudesta. 
•  Viranomaisvaatimukset: 

•  S1 väestönsuoja 

LÄNSI-VANTAAN KOULUKIINTEISTÖJEN PERUSKORJAUS- JA UUDISRAKENNUSTARPEIDEN 
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Laajuus Aurinkokivi II: joustava tilaohjelma 

Tila-alue Ohjelma-
ala (hum2) 

Toiminta Käyttöjousto Muuntojousto Jaettavuus Olosuhde-
vaatimukset 

Opetus* 3100-3300 Aineopetus ja perusopetus 
uuden pedagogisen mallin 
mukaisesti 

Kaikkien tilojen sovelluttava 
tarvittaessa alakoulun tarpeisiin 

Pystyttävä 
muuntamaan 
palveluasumisen 
tarpeisiin 

- S2(lämpötilan yläraja 
S3)  

Hallinto 650-750 Tietotyö, kokoukset, 
toimistotarvikkeiden säilytys 

- Varaudutaan 
ottamaan 
opetuskäyttöön 

- S2(lämpötilan yläraja 
S3)  
 

Yhteistoiminnot 680-700 Huolto, huoltoliikenne, 
sosiaalitilat, tekniikkatilat, 
väestönsuoja 

- - - - 

Yhteensä 4550 m2 

Huom. Ruokalatarve selvitettävä erikseen – oletuksena on, että ruokala 
voidaan toteuttaa Aurinkokivi I –kohteen ruokalan käyttöä tehostamalla 
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*Opetustiloihin on laskettu mukaan rakennuksen käytävät ja porrashuoneet uuden pedagogisen mallin mukaisesti 



Laatutaso Aurinkokivi II: yleiset tekijät 

Tekijä Kategoria Perustelu 

Kiinteä osa 

Huonekorkeus 3% 
 

Korkea Muuntojoustotavoitteet edellyttävät moduuliajattelua talotekniikan osalta sekä 
normaalia suurempia runkokanavia, mikä edellyttää riittävää kerroskorkeutta.  

Suunnitteluratkaisu 8% Monimuotoinen tai tasoltaan 
korkealaatuinen 

Aurinkokivi I hanketta vastaava ratkaisu 

Rakennuksen vaippa 0% Tavanomaiset ratkaisut 

Ilmanvaihto 5% Korkealuokkainen ratkaisu Varautuminen tiukkaan oppilasmitoitukseen 

Hankekoko 0% Tavanomainen hanke 

Teletekniikka 0% Tavanomainen 

Pohjaolosuhteet 5% Vaativat 

Alue -2% Vähäiset aluetyöt ja rakenteet Massanvaihdot ja raivaukset toteutettu Aurinkokivi I vaiheessa 

Muuntuva osa 

Sisäpuoliset pinnat 0% Tavanomainen 

Kaluste- ja varustetaso 0%  Tavanomainen määrä ja taso 

Yhteensä: + 19 % 
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Kustannukset Aurinkokivi II, vuoden 2015 hinnoissa 

•  Edellä esitetyn mukaisen laajuuden ja laatutason mukainen tavoitehinta 
rakentamiselle on n. 13 000 000€ (alv 0%) + riskivara n. 350 000€  

•  Yhtenevä investointiohjelman budjetoinnin kanssa 

 

•  Ylläpitokustannukset n. 334 000 € / vuosi (TAKU) 

•  Isännöinti    17 000 € / vuosi 
•  Rakennuksen hoito ja huolto  37 000 € /vuosi 
•  Ulkoalueiden hoito   20 000 € / vuosi 
•  Jätehuolto   23 000 € / vuosi 
•  Siivous    135 000 € / vuosi 
•  Lämpöenergia   28 000 € / vuosi 

•  Vesi ja jätevesi   14 000 € / vuosi 
•  Sähköenergia   33 000 € / vuosi 
•  Vuosikorjaukset   44 000 € / vuosi   
•  Vakuutukset   0 € / vuosi 

•  Verot    0 € / vuosi   
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Ylästö II laajennus – uusi pedagoginen malli 

•  Lähtötilanne 

•  Ylästö I ja Ylästö II tulisivat muodostamaan yhtenäiskoulun, jossa on yhteensä 540 alakoulun ja 270 yläkoulun 
oppilasta 

•  Olemassa olevien Ylästö I tilojen käyttöä tehostetaan merkittävästi niin, että yläkoulun oppilaita voidaan 
sijoittaa Ylästö I rakennukseen noin 140 

•  Näin ollen Ylästö II –rakennukseen tarvitaan tilat 130 yläkoulun oppilaalle 

•  Laskelmassa on oletettu, että tilat ovat laajennuksessa hintatasoltaan aineopetusluokkia 

•  Tilaajan tavoite:  

•  Pedagogisen suunnitelman käytäntöön pano uuden tilamitoituksen avulla 

•  Tarkoituksena on, että rakennuksen tiloja käytetään joustavasti ja tehokkaasti eri toimialojen sekä asukkaiden 
tarpeiden mukaan 

•  Ylästön koulun läheisyydessä sijaitsee myös Karhuniityn paviljonkitila, jossa on hyötyalaa noin 420m2 

•  Tilaa voidaan tarvittaessa hyödyntää lisätilana huippukapasiteetin tarpeen aikana 

•  Tilatehokkuustavoite alakoululaisten osalta 7,5hum2/oppilas, yläkoululaisten osalta 8,5hum2/oppilas 

•  Toiminta laajennuksessa:  

•  Yläkoulun toiminta n. 130 oppilaalle 

•  Käyttöaika lähtökohtaisesti klo 8.00 – 20.00; ma – pe 

•  Tietolähteet: TAKU 

LÄNSI-VANTAAN KOULUKIINTEISTÖJEN PERUSKORJAUS- JA UUDISRAKENNUSTARPEIDEN 
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Laajuus Ylästö II: Yleiset tekijät 

•  Kokonaislaajuus   

•  Nettoala: 1105 m2 

•  Bruttoala: 1311 brm2  

•  Ei sisällä irtokalustusta ja toiminnan laitteita 

•  Seuraavia tekijöitä arvioitava laajuuteen vaikuttavina: 

•  Laajennettavuus: 

•  Sivuille – ei varauduta 

•  Alaspäin – ei varauduta 

•  Ylöspäin – ei varauduta 

•  Energiatuotanto: 

•  Aurinkoenergia: ei varauduta 

•  Maalämpö: mahdollinen, vaatii tarkemman selvityksen maaperän soveltuvuudesta. 

•  Viranomaisvaatimukset: 

•  S1 väestönsuoja 

LÄNSI-VANTAAN KOULUKIINTEISTÖJEN PERUSKORJAUS- JA UUDISRAKENNUSTARPEIDEN 
TARKASTELU  
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Laajuus Ylästö II: joustava tilaohjelma 

Tila-alue Nettoala 
(hum2) 

Toiminta Käyttöjousto Muuntojousto Jaettavuus Olosuhde-
vaatimukset 

Opetus* 700-800 Aineopetus ja tarvittaessa 
perusopetus uuden 
pedagogisen mallin 
mukaisesti 

Kaikkien tilojen sovelluttava 
tarvittaessa alakoulun tarpeisiin 

Pystyttävä 
muuntamaan 
palveluasumisen 
tarpeisiin? 

- S2(lämpötilan yläraja 
S3)  

Hallinto 160-170 Tietotyö, kokoukset, 
toimistotarvikkeiden säilytys 

- Varaudutaan 
ottamaan 
opetuskäyttöön 

- S2(lämpötilan yläraja 
S3)  
 

Yhteistoiminnot 160-180 Huolto, huoltoliikenne, 
sosiaalitilat, tekniikka, 
väestönsuoja 

- - - - 

Yhteensä 1105 hum2 

*Opetustiloihin on laskettu mukaan rakennuksen käytävät ja porrashuoneet uuden pedagogisen mallin mukaisesti 
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Laatutaso Ylästö II: yleiset tekijät 

Tekijä Kategoria Perustelu 

Kiinteä osa 

Huonekorkeus 3% 
 

Korkea Muuntojoustotavoitteet edellyttävät moduuliajattelua talotekniikan osalta sekä 
normaalia suurempia runkokanavia, mikä edellyttää riittävää kerroskorkeutta.  

Suunnitteluratkaisu 0% Tavanomainen 

Rakennuksen vaippa 8% Laadukkaat ja kestävät ratkaisut Laadukkaat ja kestävät ratkaisut, varaudutaan nollaenergiarakentamiseen 

Ilmanvaihto 5% Korkealuokkainen ratkaisu Järjestelmän tarvittaessa palveltava Ylästö I rakennusta 

Hankekoko 2% Pienehkö hanke 

Teletekniikka 0% Tavanomainen 

Pohjaolosuhteet 5% Vaativat Perustaminen paaluiille, mahdollinen maa-alueen rakennusaikainen tuenta 

Rakennettu tonttialue -2% Vähäiset aluetyöt ja –rakenteet Rakennettava alue nurmikkoa ja hiekkakenttää 

Muuntuva osa 

Sisäpuoliset pinnat 3% Korkealaatuinen Varaudutaan turvallisiin ratkaisuihin 

Kaluste- ja varustetaso 0%  Tavanomainen määrä ja taso 

Yhteensä: + 24 % 

LÄNSI-VANTAAN KOULUKIINTEISTÖJEN PERUSKORJAUS- JA UUDISRAKENNUSTARPEIDEN 
TARKASTELU  
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Kustannukset, Ylästö II vuoden 2015 hinnoissa 

•  Edellä esitetyn mukaisen laajuuden ja laatutason mukainen tavoitehinta 
rakentamiselle on n. 3 300 000€ (alv 0%) + riskivara n. 100 000€ 
•  Haahtela 85 / 2015 

•  Ylläpitokustannukset n. 85 000 € / vuosi 
•  Isännöinti    4 000 € / vuosi 

•  Rakennuksen hoito ja huolto  9 000 € /vuosi 
•  Ulkoalueiden hoito   5 000 € / vuosi 
•  Jätehuolto   6 000 € / vuosi 
•  Siivous    32 000 € / vuosi 
•  Lämpöenergia   7 000 € / vuosi 
•  Vesi ja jätevesi   3 000 € / vuosi 

•  Sähköenergia   8 000 € / vuosi 
•  Vuosikorjaukset   11 000 € / vuosi   
•  Vakuutukset   0 € / vuosi 
•  Verot    0 € / vuosi   

•  Yllä mainittujen kulujen lisäksi on erikseen selvitettävä Ylästön nykyisen 
rakennuksen ilmanvaihtoratkaisun sekä yhteisten tilojen (ruokala, 
liikuntasali) riittävyys 

LÄNSI-VANTAAN KOULUKIINTEISTÖJEN PERUSKORJAUS- JA UUDISRAKENNUSTARPEIDEN 
TARKASTELU  
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Ehdotus peruskorjausten osittamisesta ja lykkäyksestä, jotta investointitaso voidaan 
pitää investointikaton alla, kun huomioidaan  tilatehokkuustavoite ja tonttien myyntitulot 

•  Vuosien 2015-2024 investointitaso on mahdollista laskea investointikaton alle toteuttamalla 
kivistöläisten sekä ylästöläisten yläkoulut uuden tilatehokkuustavoitteen mukaan, osittamalla ja 
lykkäämällä peruskorjauksia sekä rahoittamalla investointeja tonttikaupoilla 

•  Seuraavilla toimenpiteillä investointitaso voidaan todennäköisesti laskea alle investointikaton 
•  Vantaankosken tontin myyminen 

•  Rajatorpan tontin kehittäminen ja kaakkoisosan lohkominen asuinkäyttöön  
•  Askiston koulun peruskorjauksen lykkääminen vuodesta 2022 vuoteen 2025 käyttäen diagnostiikkaa 

sekä kiinnittämällä erityistä huomiota kiinteistönpidon tasoon, 1 300 000€ (kustannus siirtyisi 
tarkasteluajankohdan ulkopuolelle) 

•  Suurimmat epävarmuustekijät liittyvät Vantaankosken tontin kauppaan sekä Askiston koulun 
peruskorjauksen lykkäämiseen 

•  Toimitilamarkkinan kehittymistä on vaikea ennustaa vuoteen 2020 asti, suurin epävarmuustekijä on 
toimitilojen kysynnän kehitys 

•  Askiston koulun osalta peruskorjausikään merkittävistä rakennusosista on tulossa 
ilmanvaihtojärjestelmä, vesi- ja viemärijärjestelmä, lämmitysjärjestelmä sekä vesikatto. On kuitenkin 
mahdollista, että peruskorjausta voidaan lykätä joidenkin rakennusosien, kuten viemäriverkoston 
osalta. Jos korjauksia päätetään lykätä teknisen käyttöiän yli, on rakennusosan kunto varmistettava 
erillisin kuntotutkimuksin. 
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Vantaan investointikaton mukainen ehdotus Länsi-Vantaan koulukiinteistöjen 
peruskorjaus- ja uudisrakennusinvestoinneiksi vuosina 2015-2024 

Koulu Investointitarve 2015-2024, € Investointisuunnitelman mukaiset 
investoinnit 2014-2024, € 

Askiston koulu  0  0    
Hämeenkylän koulu 2 350 000 0 

Variston yksikön kiinteistö 980 000 200 000 
Kaivokselan koulu  2 850 000   0  
Kanniston koulu  890 000   0  
Kartanonkosken koulu  1 410 000   0  
Kilterin koulu  4 250 000  0  
Kivimäen koulu  6 050 000  0  
Martinlaakson koulu  0  0  
Pähkinärinteen koulu  4 900 000   1 000 000  
Rajatorpan koulu*  7 620 000   1 200 000  
Seutulan koulu  530 000   100 000  
Uomarinteen koulu 100 000  0 
Vantaan kansainvälinen koulu  1 100 000  0 
Vantaankosken kouluÄ  260 000  0 
Veromäen koulu  660 000  0 
Ylästön koulu  670 000  0 
Uudiskohteet 
Aurinkokivi II  13 350 000  14 400 000  
Kannisto II  0   14 800 000  
Keski-Vantaan koulutilat  0   4 500 000  
Uomarinteen koulun laajennus  5 200 000   5 200 000  
Veromiehen päiväkoti ja koulu  16 000 000   16 000 000  
Ylästö II  3 400 000  0  
Yhteensä 72 570 000  57 400 000 

LÄNSI-VANTAAN KOULUKIINTEISTÖJEN PERUSKORJAUS- JA UUDISRAKENNUSTARPEIDEN 
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Taulukossa on esitetty ehdotus peruskorjausten 
osittamisesta ja lykkäämisestä sekä tonteista 
luopumisista, jotta investointitaso pysyy 
investointikaton mukaisena tarkastelujaksolla 
2015-2024 

Ehdotus perustuu edellisellä kalvolla esitettyihin 
toimenpide-ehdotuksiin 

Investointitarve on rakennusten tekninen 
peruskorjaustarve, eikä kaikkia investointitarpeen 
mukaisia korjauksia ole välttämätöntä tehdä 
samanaikaisesti, vaan korjauksia voidaan osittaa, 
vaiheistaa tai jakaa tarpeen mukaisesti.  

Kannisto II siirtyy tarkastelujakson 2015-2024 
ulkopuolelle, mutta kohde tarvitaan jakson jälkeen 
Kivistön alueen kasvavan koulupalveluiden 
kysynnän vuoksi 

*Huom. Rajatorpan ja Vantaankosken tonteista on 
mahdollista saada tontinmyyntituloja.  

Kaikki kustannukset ovat vuoden 2015 hintatasossa 
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Länsi-Vantaan koulukiinteistöjen peruskorjaustarve on suurempi kuin kaupungin 
investointisuunnitelmassa budjetoidut investoinnit 

Koulu Investointitarve 
2015-2024, € 

Kuntoluokka-arvio 2015 Kuntoluokka-arvio 2024 

Askiston koulu         
Päärakennus 0 Välttävä Välttävä 

Paviljonki 0 Tyydyttävä Välttävä 
Hämeenkylän koulu 2 350 000 Tyydyttävä Tyydyttävä 

Variston yksikön kiinteistö 980 000 Välttävä Tyydyttävä 
Kaivokselan koulu 2 850 000 Tyydyttävä Tyydyttävä 
Kanniston koulu 890 000 Hyvä Tyydyttävä 
Kartanonkosken koulu 1 410 000 Hyvä Tyydyttävä 
Kilterin koulu 4 250 000 Tyydyttävä Tyydyttävä 
Kivimäen koulu 6 050 000 Tyydyttävä Tyydyttävä 
Martinlaakson koulu 0 Uusi Tyydyttävä 
Pähkinärinteen koulu 4 900 000 Välttävä Tyydyttävä 
Rajatorpan koulu      

Uusi rakennus Luovutaan Välttävä - 
Vanha rakennus 930 000 Välttävä Tyydyttävä 

Paviljonki Luovutaan Tyydyttävä - 
Uudisrakennus 6 690 000 - Hyvä 

Seutulan koulu        
Päärakennus 400 000 Tyydyttävä Hyvä 

Paviljonki 130 000 Tyydyttävä Tyydyttävä 
Uomarinteen koulu 

Päärakennus 0 Hyvä Tyydyttävä 
Paviljonki 100 000 Tyydyttävä Tyydyttävä 

Vantaan kansainvälinen 
koulu 1 100 000 Tyydyttävä Tyydyttävä 

Vantaankosken koulu 260 000 - 
Vanha rakennus Luovutaan Välttävä - 

Uusi rakennus Luovutaan Välttävä - 
Paviljonki Luovutaan Tyydyttävä - 

Veromäen koulu 660 000 Tyydyttävä Tyydyttävä 
Ylästön koulu 670 000 Hyvä Tyydyttävä 

LÄNSI-VANTAAN KOULUKIINTEISTÖJEN PERUSKORJAUS- JA UUDISRAKENNUSTARPEIDEN 
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Taulukossa on esitetty 
investointimallin mukainen 
investointitarve Länsi-Vantaan 
koulukiinteistöihin vuosina 
2015-2024.  

Mallin mukainen investointitarve 
käsittää teknisen elinkaarensa 
lopussa olevien rakennusosien 
uusimisen, mutta ei rakennusta 
koskevia toiminnallisia 
muutoksia.  

Taulukossa on myös esitetty 
kohteiden kuntoluokka vuonna 
2015 sekä kuntoluokka vuonna 
2024, kun investointitarpeen 
mukaiset investoinnit on 
toteutettu. 

Kaikki kustannukset ovat 
vuoden 2015 hintatasossa 
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Agenda 

1 Projektin tausta 7-8 

2 Lähtökohdat ja tavoitteet koulukiinteistöjen kehittämiselle 9-12 

3 Länsi-Vantaan koulukiinteistöjen nykytilanne 13-20 

4 Ratkaisuehdotus 1: Kiinteistöjen teknisen kuntoon 
perustuva ratkaisuehdotus 

21-31 

5 Ratkaisuehdotus 2: Uuteen oppimiseen ja tilankäytön 
tehostamiseen perustuva ratkaisuehdotus 

32-51 

6 Yhteenveto ja johtopäätökset 52-55 
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TARKASTELU  
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Yhteenveto 

•  Vantaan päiväkoti- ja koulukiinteistöjen investointitarpeiden ja aikataulun tarkastelu 
-projekti 
•  Projektin tavoitteena oli selvittää Länsi-Vantaan koulukiinteistöjen peruskorjaus- ja 

uudisrakennustarvetta Vantaan investointisuunnittelun tarpeisiin ja kehittää uusi 
strukturoitu investointisuunnittelumalli tilakeskukselle. Peruskorjaus- ja 
uudisrakennustarpeiden sekä investointimallin kehittäminen aloitettiin tilakeskuksen ja 
sivistysviraston esittämien tarpeiden ja tavoitteiden perusteella.  

•  Projekti keskittyi ongelmallisimpiin kohteisiin, joiden tulevaisuus tulee ratkaista lyhyellä 
aikavälillä 

•  Länsi-Vantaan koulukiinteistöjen nykytilanne ja kehittäminen   
•  Länsi-Vantaan koulukiinteistöt muodostavat tiiviin kokonaisuuden ja kohteet sijaitsevat 

pääosin vahvojen joukkoliikennekäytävien varrella 
•  Useat Länsi-Vantaan kouluista lähestyvät peruskorjausikää, mikä aiheuttaa suuren 

investointitarpeen erityisesti Pähkinärinteen, Rajatorpan, Vantaankosken sekä Kivimäen 
koulun ratkaisujen osalta.  
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Suositeltujen investointien avulla voidaan kohottaa koulukiinteistöjen toiminnallisuutta 
sekä tilojen käytön tehokkuutta 

•  Ratkaisuvaihtoehdossa 1 Länsi-Vantaan kouluihin liittyvää negatiivista epävarmuutta voidaan 
pienentää merkittävästi ehdotetuilla investoinneilla 
•  Erityisesti Vantaankosken sekä Rajatorpan koulujen osalta voidaan vähentää epävarmuutta 

uudistuotannolla ja Kivimäen osalta hallituin peruskorjausinvestoinnein, jotka nostavat kohteen 
teknistä kuntoa  

•  Ratkaisuvaihtoehdossa 2 Länsi-Vantaan koulujen kapasiteetin kasvattamisen tarpeeseen 
vastataan tilatehokkuutta kasvattamalla ja investointikaton mukaisella investointiohjelmalla 
•  Ylästön, Kannisto I:n ja Aurinkokivi I:n tilatehokkuutta kasvatetaan ja uudisrakentamisen tarvetta 

vähennetään. Peruskorjaustarpeeseen vastataan osittain elinkaaritavoitteiltaan lyhyempiaikaisilla 
investoinneilla. Ratkaisuehdotus parantaa tilan käytön tehokkuutta, mutta sisältää huomattavasti 
enemmän epävarmuutta kuin ensimmäinen ratkaisuehdotus. Merkittävin epävarmuustekijä on 
Kivistön alueen koulujen kapasiteetin riittävyys suunnittelukaudella 2015-2024. Saavutettavuuden 
näkökulmasta kivistöläisten yläkoulu kannattaa sijoittaa Aurinkokiven koulun yhteyteen. 

•  Investoinneilla voidaan tukea uuden pedagogisen mallin käyttöönottoa ja tilojen käytettävyyden 
parantamista. 
•  Uudisrakennus- ja peruskorjausinvestoinneissa on mahdollisuus uuden pedagogisen mallin 

käyttöönottoon osittain tai täysivaltaisesti 
•  Molemmat ratkaisuehdotukset tähtäävät kiinteistöissä turvallisen ja terveellisen ympäristön 

tarjoamiseen 

•  Piha-alueiden toiminnallisten parannusten tarve on arvioitava erillisselvityksin, kun alueiden 
tekninen käyttöikä lähenee loppuaan tai kiinteistössä tehdään peruskorjaus tai -parannus 
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Ylästö II ja Aurinkokivi II parantavat koulupalveluiden saavutettavuutta Kivistöläisten ja 
Ylästöläisten osalta 

Pähkinärinteen 
koulu 

Rajatorpan 
koulu 

Askiston  
koulu 

Kivimäen koulu 
2020: Ylästön 
yhtenäiskoulu 

Hämeenkylän 
koulu 

Martinlaakson koulu 

Kivistön koulu 

Kanniston koulu 

Kartanonkosken koulu 

Kilterin koulu 

Seutulan koulu 

Tuomelan  
koulu 

Uomarinteen koulu 

Vantaan kansainvälinen koulu 
Veromäen koulu 

Vantaankosken koulu 

Vantaankosken korvaaminen Aurinkokiven ja Ylästön 
uudiskohteilla parantaa koulupalveluiden saatavuutta 
sekä Ylästöläisten että Kivistöläisten kannalta 

Etenkin Ylästöläisten koulumatka lyhenee 
huomattavasti verrattuna nykytilaan 

Tämän lisäksi uudisrakennusvaihtoehdot toteuttavat 
Vantaan strategian mukaista lähi- ja 
yhtenäiskouluperiaatetta 

Uudisrakennusten avulla sekä Ylästön että 
Aurinkokiven kouluista muodostetaan yhtenäiskoulut 
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Länsi-Vantaan koulukiinteistöt vuonna 2024 investointisuositusten mukaan 

2020: 
Aurinkokiven  
yhtenäiskoulu 
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