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Tämä tulosesitys sisältää kiinteistötaloudellisen tarkastelun Korson suuralueen 
koulukiinteistöjen peruskorjaus- ja uudisrakennustarpeista sekä toimenpidesuositukset 
koskien peruskorjaus- ja uudisrakennustarpeita 

Tähän tulosesitykseen on koottu 1.1.2015-12.8.2015 toteutettavan Vantaan 
toimitilaverkkojen kehittäminen -projektin tulokset koskien Korson 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 perurskorjauksen 
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 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). 



Agenda  

1 Korson alueen koulukiinteistöjen 
nykytilanne 

4-17 

2 Ratkaisuvaihtoehtojen tarkastelu 18-42 

3 Yhteenveto ja johtopäätökset 43-45 
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Korson suuralue on laaja 

•  Korson suuralueen tarkastelu kattaa 
seuraavat kaupunginosat: 
•  Vallinoja, Vierumäki, Korso, 

Leppäkorpi, Nikinmäki, Jokivarsi, 
Mikkola, Metsola ja Matari 

•  Korson suuraluetta kutsutaan tässä 
raportissa Korson alueeksi 

•  Tarkastelu kohdentuu jaksolle 
2015-2024 

•  Tarkastelu kohdentuu seuraaviin 
kouluihin: 
•  Jokivarren koulu (sisältää 

Nikinmäen yksikön) 
•  Korson koulu 
•  Leppäkorven koulu 
•  Mikkolan koulu 
•  Ruusuvuoren koulu 
•  Vierumäen koulu (sisältää 

Kulomäen yksikön) 

Leppäkorven koulu 

Vierumäen koulu 

Korson koulu 

Ruusuvuoren koulu 

Mikkolan koulu 

Jokivarren koulu 

Nikinmäen koulu 

Kulomäen koulu 

Korson alueen koulukiinteistöt ja niiden sijainti 
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Yläkoulujen saavutettavuus ei ole tällä hetkellä paras mahdollinen 

•  Tällä hetkellä yläkouluina toimivat 
Korson, Ruusuvuoren sekä 
Mikkolan koulut 

•  Kartasta on nähtävissä, että etenkin 
Korson ja Ruusuvuoren osalta 
lähipalvelualueissa on 
päällekkäisyyttä 
•  Saavutettavuuden kehittämisen 

näkökulmasta olisi tarpeellista 
kehittää yläkoulujen sijaintia niin, 
että koulun lähipalvelualueissa ei 
olisi merkittävää päällekkäisyyttä 
sekä niin, että yläkoulujen 
saavutettavuus olisi parempi 
kaikkien kaupunginosien kannalta, 
etenkin Jokivarren ja Nikinmäen 
alueiden osalta 

•  Suuri osa oppilaista joutuu 
käymään peruskoulun useassa eri 
koulussa 

Leppäkorven koulu 

Vierumäen koulu 

Korson koulu 

Ruusuvuoren koulu 

Mikkolan koulu 

Jokivarren koulu 

Nikinmäen koulu 

Kulomäen koulu 

Korson alueen koulukiinteistöt ja niiden sijainti 
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Korson alueen oppilasvirrat alakouluista yläkouluihin vuonna 2015 

•  Kuvassa on esitetty Korson alueen 
oppilasvirrat alakouluista 
yläkouluihin vuonna 2015 

•  Etenkin Jokivarressa ja 
Nikinmäessä asuvat lapset joutuvat 
kulkemaan pitkähkön matkan 
Korson ja Ruusuvuoren kouluihin 
•  Kulomäen koulun oppilasmäärät on 

on laskettu Vierumäkeen 
•  Nikinmäen koulun oppilasmäärät 

on laskettu Jokivarteen 

Leppäkorven koulu 
1-5. lk 
n. 420 opp. 

Vierumäen koulu 
1-5.lk 
n. 510 opp. 

Korson koulu 
6-9. lk 
n. 520 opp. 

Ruusuvuoren koulu 
6-9. lk. 
n. 440 opp. 

Mikkolan koulu 
1-9. lk. 
n. 860 opp. 

Jokivarren koulu 
1-6 lk.  
n. 620 opp. 

Nikinmäen koulu 

Kulomäen koulu 

Korson alueen oppilasvirrat alakouluista yläkouluihin 
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Korson alueen koulukiinteistöjen sijainti ei ole otollinen julkisen liikenteen kannalta, tosin 
osa kouluista on hyvin saavutettavissa lähipalveluina jalan  

Kuva esittää Korson alueen koulukiinteistöjen sijainnin 
sekä niiden sijoittumisen joukkoliikenteen laatukäytävien 
suhteen.  

Kulomäen ja Mikkolan koulut sijaitsevat hyvin vahvan 
joukkoliikennekäytävän välittömässä läheisyydessä.  

Korson, Ruusuvuoren sekä Leppäkorven koulut 
sijaitsevat asemanseudun lähistöllä, mutta eivät sen 
välittömässä läheisyydessä. Nikinmäen, Jokivarren ja 
Vierumäen koulut taas eivät sijaitse 
joukkoliikennekäytävien varrella. 

Osa joukkoliikennekäytävien ulkopuolella sijaitsevista 
kohteista, kuten Jokivarsi, Nikinmäki sekä Vierumäki, 
palvelevat kuitenkin kuntalaisia lähipalveluina, jotka ovat 
saavutettavissa jalan tai pyöräillen. 
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Korson alueen koulukiinteistöjen sijainti sekä joukkoliikenteen laatukäytävät vuoden 2014 palveluverkkosuunnitelman mukaan 
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Leppäkorven koulu 

Vierumäen koulu 

Korson koulu 

Ruusuvuoren koulu 

Mikkolan koulu 

Jokivarren koulu 

Nikinmäen koulu 

Kulomäen koulu 



Koulujen investointiratkaisujen yhteydessä tulee ottaa huomioon myös Korson koulun 
tiloissa sijaitseva uimahalli 

•  Korson alueen ainoa uimahalli toimii tällä hetkellä 
Korson koulussa, vanhan lukion tiloissa  
•  Allas on 25 metriä pitkä ja neliratainen 

•  Allasta käyttävät kuntalaisten lisäksi paikalliset seurat ja 
kerhot 

•  Altaan käyttöaste on matala, mutta allasta pidetään 
tärkeänä lähipalveluna Korson alueen asukkaille 

•  Jos Korson koulusta luovutaan, tulee uimahallitarvetta 
alueella tarkastella  
•  Uusi uimahalli voidaan sijoittaa joko omana 

rakennuksenaan joillekin Korson alueen Y-tonteista tai 
mahdollisen koulu-uudisrakennuksen yhteyteen 

•  Uuden uimahallin tulisi luultavasti olla nykynormien 
mukainen, eli vähintään 25 metriä pitkä ja kuusiratainen. 
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Korson alueen koulukiinteistöt muodostavat tiiviin kokonaisuuden, mutta koulujen 
muodostamassa peitossa on paljon päällekkäisyyttä 

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 ovat osittain lähellä toisiaan, josta johtuen 
koulujen muodostama peitto on monelta osin 
päällekkäinen.  

Koulut Sijainti 

Asukastiheys  
lähiympäristössä* 

Peiton 
päällekkäisyys** 

Jokivarren koulu 2 2 
Korson koulu 3 3 
Kulomäen koulu 2 3 
Leppäkorven koulu 3 3 
Mikkolan koulu 2 3 
Nikinmäen koulu 2 2 
Ruusuvuoren koulu 3 3 
Vierumäen koulu 2 3 
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Taulukko esittää analyysin Korson alueen 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 Korson alueen koulukiinteistöjen sijainnillisista tekijöistä 
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Korson alueen koulukiinteistöistä neljän kiinteistön piha-alueiden toiminnallisessa 
kunnossa on parannettavaa 
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Koulu Korjattu 
vuonna 

Arvio pihan 
kunnosta 

(0-18) 
Arvio pihan 

kunnosta 

Jokivarren koulu 2006 8 Parannettavaa 

Korson koulu 12 

Kulomäen koulu 13 Hyvä 

Leppäkorven koulu 9 Parannettavaa 

Mikkolan koulu 11 

Nikinmäki 12 OK 

Ruusuvuoren koulu 13 

Vierumäen koulu 11 Parannettavaa 

Taulukossa on esitetty arvio Korson alueen 
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.  

Leppäkorven koulun läheisyyteen on suunnitteilla 
lähiliikuntapaikka sekä yleisurheilun suorituspaikkoja. 

Parannettavaa –kategorian pihat on syytä ottaa 
tarkasteluun koulujen peruskorjausten yhteydessä. 

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



Korson alueen koulukiinteistöt ovat pääosin tyydyttävässä kunnossa lukuun ottamatta 
Korson ja Kulomäen koulua sekä Leppäkorven laajennusta ja puukoulua 

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

Jokivarren koulu 703 617 88 %     
Pääkoulu 3077 Tyydyttävä 670 000 € 218 € 
Paviljonki 416 Tyydyttävä 50 000 € 120 € 

Korson koulu 617 513 83 % 
Vanha rakennus 3446 Välttävä 4 180 000 €  1 213 €  

Entinen lukio 2512* Välttävä 3 190 000 € 1 270 € 
Uimahallin osuus 590 Välttävä 650 000 € 1 102 € 

Kulomäen koulu 1220       Välttävä  1 230 000 €   1 008 €  
Leppäkorven koulu 426 439 103 % 

Vanha rakennus 2108       Tyydyttävä  270 000 €   128 €  
Laajennus 1670 Välttävä  2 000 000 €   1 198 €  
Puukoulu 500       Välttävä  450 000 €   900 €  

Mikkolan koulu 979 838 86 % 
Lyyra 3637       Hyvä  460 000 €   126 €  
Vega 4631       Tyydyttävä  590 000 €   127 €  

Nikinmäki       
Pääkoulu 2925 Hyvä  370 000 €   126 €  
Paviljonki 237 Hyvä 30 000 € 126 € 

Ruusuvuoren koulu 463 437 94 % 
Pääkoulu 4787 Tyydyttävä  610 000 €   127 €  
Paviljonki 561 Tyydyttävä 70 000 € 125 € 

Vierumäen koulu 512 540 105 %       
Pääkoulu 3115 Tyydyttävä 400 000 € 128 € 
Paviljonki 237 Tyydyttävä 30 000 € 126 € 

Taulukossa on esitetty investointimallin mukainen laskennallinen investointitarve Korson alueen koulukiinteistöihin vuosina 2015-2024. Nikinmäen koulun kapasiteettitiedot sisältyvät Jokivarren yksikköön. Kulomäen koulun kapasiteettitiedot 
sisältyvät Vierumäen yksikköön. Jokivarren tiedoissa on mukana tontilla sijaitseva paviljonkirakennus. 
*Entisen lukion huoneala ei sisällä uimahallin huonealaa. Uimahallin huonealaan kuuluu huonetilaohjelman mukaiset tilat sekä osa koko rakennuksen käytävistä sekä teknisistä tiloista. 
Rakennuksen vaipan ja ikkunoiden peruskorjausosuus on laskettu mukaan entisen lukion peruskorjaussummaan. 
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Kohteiden perustiedot sekä investointimallin mukainen peruskorjaustarve seuraavan kymmenen vuoden aikana, kaikki euromääräiset summat vuoden 2015 
hinnoissa 
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Analyysi Korson alueen koulutonttien kelpoisuudesta uudisrakentamis- ja 
laajentamisnäkökulmasta (1/3) 

Tontti Jäljellä oleva 
rakennusoikeus 
(kem2) 

Laajenemis- ja 
uudisrakentamis-
mahdollisuudet 

Pääriskit Kehitys-
mahdollisuus 
koulukäytössä 

Markkina-
potentiaali 

Korson 
koulu 

Rakennusoikeus 
ylitetty 

Tontille voi olla mahdollista suunnitella 
pientalotontteja (noin 20 kpl), jos 
molemmista rakennuksista luovutaan. 
Tontin muodot haasteelliset 
lohkomiselle, jos 
uimahallirakennuksesta luovuttaisiin. 

Molemmat rakennukset 
suojeltu ”heikosti” merkinnällä 
R2 (kulttuurihistoriallisesti 
merkittävä rakennus), tontti ei 
käytännössä mahdollista 
rakennusoikeuden 
kasvattamista, jos nykyiset 
rakennukset säilytetään 

Matala Korkea 
asuntokäyttöön, jos 
molemmista 
rakennuksista 
luovutaan 

Kulomäki 3632 Rakennusoikeutta jäljellä reilusti, tontin 
muoto rajoittava tekijä, tarvitaan 
poikkeamispäätös järkevälle 
rakennuksen massoittelulle.  

Mahdollinen 
poikkeamispäätöksen 
hakeminen, tiemelun hallinta 

Korkea Kohtalainen 
asumiskäyttöön, 
kerrostalotontti 

Leppäkorpi 11656 Hyvät laajenemismahdollisuudet ilman 
asemakaavamuutosta tai 
poikkeuspäätöstä 

Ei merkittäviä riskejä Erittäin korkea Matala 
asuinkäyttöön 
kaupunkikuvallisten 
tekijöiden vuoksi 
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Analyysi Korson alueen koulutonttien kelpoisuudesta uudisrakentamis- ja 
laajentamisnäkökulmasta (2/3) 

Tontti Jäljellä oleva 
rakennusoikeus 
(kem2) 

Laajenemis- ja uudisrakentamis-
mahdollisuudet 

Pääriskit Kehitys-
mahdollisuus 
koulukäytössä 

Markkina-
potentiaali 

Mikkola 1074 (Vega) 
50 (Lyyra) 

Lyyran osalta laajentaminen ei 
potentiaalinen vaihtoehto. Vegan tontilla 
on rakennusoikeutta käyttämättä, ja 
laajennukselle voisi olla tilaa tontin 
lounaispuolella 

Laajennuksen sijoittelu 
Vegan tontille: voidaanko 
rakennukset yhdistää 
tontin lounaispuolella 

Kohtalainen Matala: ei käytännön 
mahdollisuutta 
lohkomiseen 

Nikinmäki 1609 Tontilla hyvin tilaa, mutta tehostaminen 
vaatii asemakaavamuutoksen. Voitaisiin 
tavoitella tehokkuutta 0,5 joka tarkoittaisi 
noin 4000 kem2 lisäystä tontin 
rakennusoikeuteen 

Asemakaavamuutoksee
n liittyvät riskit, kuten 
valitukset ja aikataulu. 
Tontin tyhjä osa 
savimaalla, voi kohottaa 
rakentamiskustannuksia 

Korkea Korkea: osa tontista 
periaatteessa 
mahdollista lohkoa 
asuinkäyttöön 

Ruusuvuori 8319 Hyvät laajenemismahdollisuudet ilman 
asemakaavamuutosta tai 
poikkeuspäätöstä 

Ulkoiluteitä tontilla, jotka 
pitää järjestellä 
mahdollisesti uudelleen 

Erittäin korkea Matala: lohkominen 
asuinkäyttöön 
haastavaa tontin 
muodon vuoksi 
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Analyysi Korson alueen koulutonttien kelpoisuudesta uudisrakentamis- ja 
laajentamisnäkökulmasta  (3/3) 

Tontti Jäljellä oleva 
rakennusoikeus 
(kem2) 

Laajenemis- ja 
uudisrakentamis-
mahdollisuudet 

Pääriskit Kehitys-
mahdollisuus 
koulukäytössä 

Markkina-
potentiaali 

Kauriinrinne 5000 Tontti suoraan kelvollinen 
koulurakentamisen käyttöön. 
Tehokkuuden nosto madollinen, 
esimerkiksi 0,25->0,4 (3000 kem2 
lisäys rakennusoikeuteen), mutta 
vaatisi kaavamuutoksen 

Ei merkittäviä riskejä, jos 
tehokkuutta ei kasvateta. 
Tehokkuuden 
kasvattaminen vaatii 
kaavamuutoksen, johon 
liittyy valittamis- sekä 
aikatauluriskejä 

Erittäin korkea Erittäin korkea: 
asuinalueen keskellä, 
tosin tontti haluttaneen 
varata julkisille 
palveluille 

Vierumäki 7500 Rakennusoikeutta jäljellä runsaasti, 
voidaan hyödyntää ilman 
asemakaavan muutosta. Tontilla on 
tilaa koulurakennuksen 
laajentamiselle, mutta 
kenttäjärjestelyä voi joutua 
muuttamaan 

Miten lisärakennus 
saataisiin massoiteltua 
järkevästi tontille 

Korkea Korkea: kaavan 
mukaan tontille voi 
sijoittaa 10% 
asuntorakentamista, 
tosin tontilta on jo 
asuntorakentamista. 
Kenttä vie tontilta tilaa. 
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Korson alueen koulujen saavutettavuutta on mahdollisuus kehittää investointitarkastelun 
yhteydessä 

•  Korson alueen koulut sijaitsevat pääosin vahvojen 
joukkoliikennekäytävien ulkopuolella ja muodostavat tiiviin 
lähipalveluiden verkon etenkin alakoulujen osalta 
•  Kulomäen sekä Mikkolan koulut sijaitsevat vahvojen 

joukkoliikenneyhteyksien varrella ja Korson, Ruusuvuoren sekä 
Leppäkorven koulut sijaitsevat aseman läheisyydessä 

•  Vierumäen, Jokivarren ja Nikinmäen koulut eivät sijaitse 
joukkoliikennekäytävien välittömässä läheisyydessä, mutta toimivat 
lähipalveluina alueen asukkaille 

•  Korson ja Ruusuvuoren koulut ovat saavutettavuudeltaan haasteellisia 
erityisesti Jokivarren ja Nikinmäen kaupunginosissa asuville oppilaille 

•  Koulut ovat pääosin tyydyttävässä kunnossa lukuun ottamatta Korson 
sekä Kulomäen kouluja, jotka lähestyvät peruskorjausikää 
•  Korson ja Kulomäen koulujen kunto edellyttää peruskorjausta 2020-luvun 

alkupuolella, muut koulut ovat vähintään tyydyttävässä kunnossa 
•  Etenkin Korson koulun kohdalla avautuu mahdollisuus tarkastella koulun 

uudelleen sijoittamista olemassa olevien yksiköiden yhteyteen toteuttaen 
yhtenäiskouluperiaatetta 

•  Laajennettavuuden kannalta etenkin Leppäkorven ja Ruusuvuoren tontit 
ovat potentiaalisia, ja tämän lisäksi Vierumäen ja Nikinmäen tontit ovat 
vaihtoehtoja laajennuksen sijainniksi 

•  Kiinteistökierroksella tehtyjen havaintojen perusteella yhtenäiskoulut 
näyttäisivät olevan pintojen ja kalusteiden suhteen paremmassa kunnossa 
kuin pelkät yläkoulut 
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Tarkastelun mitoitus perustuu oppilasennusteeseen, joka on laadittu Vantaan viralliseen 
väestöennusteen pohjalta 

•  Tässä raportissa esitetty koulujen mitoitus eli kapasiteetti perustuu 
Vantaan kaupungin 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 on siis mitoitettu niin, että tilat riittävät oppilasennusteen 
mukaiselle lapsimäärälle tarkastelujakson 2015-2024 lopussa 

•  Oppilasennustetta ei ole laadittu vuodesta 2025  aluetasoisesti 



Agenda  

1 Korson alueen koulukiinteistöjen 
nykytilanne 

4-17 

2 Ratkaisuvaihtoehtojen tarkastelu 18-42 

3 Yhteenveto ja johtopäätökset 43-45 

KORSON ALUEEN KOULUKIINTEISTÖJEN INVESTOINTITARKASTELU  
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Korson alueen ratkaisuvaihtoehtojen taustaoletukset 

Alueen koulurakennusten tekninen kunto on pääosin tyydyttävä 
•  Kahden kohteen tekninen kunto edellyttää laajoja peruskorjaustoimenpiteitä tarkastelujaksolla: Korson koulu ja 

Kulomäen koulu. Erityisesti Korson koulun investointipäätöksentekoon liittyy mahdollisuus kehittää koulujen 
saavutettavuutta oppilaiden näkökulmasta. 

•  Lisäksi Leppäkorven koulun laajennuksessa ja sivurakennuksessa on peruskorjaustarvetta tarkastelujakson lopulla. 

Nykyinen kapasiteetti tarvitaan tarkastelujakson 2015-2024 ajan 

•  Oppilasennusteen mukaan nykyinen kapasiteetti 3700 oppilaspaikkaa Korson alueella tarvitaan tarkastelujakson ajan 

•  Kaikissa ratkaisuvaihtoehdoissa on syytä ottaa huomioon kohteen laajennettavuus, koska oppilaskapasiteettia voidaan 
tarvita enemmän kuin nykyisen oppilasennusteen kapasiteetin verran 

Ratkaisuvaihtoehtojen yhteydessä käsiteltävä olemassa olevien kohteiden kapasiteetin tiivistäminen vaatii 
lisäselvityksiä 

•  Ruusuvuoren koulun osalta ilmamäärät ovat hyvät, mutta Mikkolan ja Nikinmäen  koulujen osalta tulee erikseen 
selvittää, voidaanko koulun kapasiteettia nostaa noin 60 oppilaalla. Leppäkorven tiivistämisen osalta on arvioitu, että 
ilmamäärät voidaan peruskorjauksen yhteydessä optimoida tarvittavan kapasiteetin mukaan 

KORSON ALUEEN KOULUKIINTEISTÖJEN INVESTOINTITARKASTELU  
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KORSON ALUEEN KOULUKIINTEISTÖJEN INVESTOINTITARKASTELU  

Tarkastelun lähtökohtana toimii Korson koulun tulevaisuus – kannattaanko 
koulurakennukset peruskorjata, perusparantaa vai korvata uudisrakennuksilla 

•  Korson koulun molemmat rakennukset edellyttävät laajoja peruskorjaustoimenpiteitä tarkasteluajanjaksolla 2015-2024 
•  Vantaan kaupunki on varannut Korson rakennusten perusparantamiseen yhteensä 11 650 000€ 

•  Kuitenkin koulun epäoptimaalinen sijainti suhteessa koulupalveluiden käyttäjiin sekä koulurakennusten nykykunto edellyttävät 
vaihtoehtoisten tarkastelujen tekemistä 
•  Koulun molempien rakennusten tekninen kunto aiheuttaa merkittävää negatiivista epävarmuutta 

•  Kesällä 2015 tehdyn LVV-putkistojen ja salaojien kuntotutkimuksen mukaan molemmissa rakennuksissa havaittiin käyttöikänsä 
päässä olevia rakennusosia, joiden uusimista suositellaan seuraavan kolmen vuoden aikana 
•  Entisen lukion rakennuksessa tulisi seuraavan kolmen vuoden aikana aloittaa toimenpiteet salaojien sekä valurautaisten pohjaviemärien 

kunnostamiseksi  
•  Vanhan rakennuksen osalta kuntotutkimuksessa suositellaan vanhojen patteriventtiileiden uusimista sekä lämpöjohtoverkoston 

tasapainotusta seuraavan 3 vuoden aikana, lämmönjakohuoneen lähettyvillä sijaitsevan lämpimän veden kiertojohdon uusimista 
seuraavan 3 vuoden aikana sekä lämmönjakohuoneen lähettyvillä sijaitsevien valurautaisten pohjaviemäreiden saneerausta seuraavan 3 
vuoden aikana  

•  Tämän lisäksi useita muita LVV-järjestelmän osia tulee käyttöikänsä päähän 5-10 vuoden kuluttua molemmissa rakennuksissa 
•  Tutkimuksessa suositellaan LVV- putkistojen ja salaojien seurantakuntotutkimusta noin 5 vuoden kuluttua 
•  Tutkimusten tulosten mukaan voidaan olettaa, että käyttökatkojen estämiseksi tulevan 3-5 vuoden aikana molemmissa rakennuksissa on 

tehtävä LVV-kunnostustoimenpiteitä 

•  Korson koulun vanha ja uusi rakennus ovat molemmat kulttuurihistoriallisesti merkittäviä kohteita 
•  Molemmilla on luokitustunnus R2, eli rakennukset ovat kulttuurihistoriallisesti merkittäviä 
•  Kohde ei ole asemakaavassa suojeltu vaan rakennusten mahdollinen suojelu tulee käsiteltäväksi asemakaavojen tai 

asemakaavamuutosten yhteydessä, ja kohteeseen kohdistuvista korjaus- ja muutostöistä tulee kuulla kaupunginmuseota 
•  Tämä tulee ottaa huomioon Korson koulun ratkaisua toteutettaessa 
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KORSON ALUEEN KOULUKIINTEISTÖJEN INVESTOINTITARKASTELU  

Korson vanhan rakennuksen kuntoluokka on välttävä 

Rakennusosa Kuntoluokka 
Seinäpinta  Heikko  

Kattopinta  Välttävä  

Lattian pinta  Heikko  

Kalusteet  Välttävä  

Ikkunat  Heikko  

Ovet  Välttävä  

Väliseinät  Tyydyttävä  

Lämmitys  Välttävä  

Vesi- ja viemäröinti  Heikko  

Ilmanvaihto  Välttävä  

Sähkö  Tyydyttävä  

Teletekiikka  Välttävä  

Alueosat  Välttävä  

Ulkoseinän pinnoite  Välttävä  

Vesikatto ja räystäät  Välttävä 

Kiinteät kojeet ja laitteet  Puuttuu  

Kiinteät järjestelmät  Puuttuu  

Runko  Tyydyttävä  

Rakennuksen kuntoluokka  Välttävä  

Taulukossa on esitetty Korson vanhan koulun 
rakennusosien kuntoluokat. 
 
Kuntoluokat määrittelevät rakennuksen 
peruskorjaustarpeen. 
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KORSON ALUEEN KOULUKIINTEISTÖJEN INVESTOINTITARKASTELU  

Korson vanhan rakennuksen investointitarve rakennusosien kuntojen mukaisesti 
tarkastelujaksolla 2015-2024 

Rakennusosa 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Seinäpinta  150 000 €  
Kattopinta            290 000 €          
Lattian pinta  260 000 €  
Kalusteet                  410 000 €    
Ikkunat  310 000 €  
Ovet            170 000 €          
Väliseinät 
Lämmitys            220 000 €          
Vesi- ja viemäröinti  320 000 €     
Ilmanvaihto            730 000 €          
Sähkö 
Teletekiikka                     
Alueosat  260 000 €  
Ulkoseinän pinnoite                  920 000 €    
Vesikatto ja räystäät 160 000 € 
Kiinteät kojeet ja laitteet                     
Kiinteät järjestelmät 
Runko                     
Yhteensä  150 000 €   890 000 €   1 410 000 €   1 750 000 €  

Taulukossa on Korson vanhan koulun tekninen peruskorjaustarve vuosina 2015-2024.  
 
Peruskorjauksen kustannukset sisältävät vain teknisen elinkaarensa lopussa olevien rakennusosien uusimisen. Kustannukset eivät sisällä tilamuutoksia. 
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KORSON ALUEEN KOULUKIINTEISTÖJEN INVESTOINTITARKASTELU  

Investointitarpeen mukaan ohjelmoitu peruskorjausohjelma Korson vanhalle koululle 

Rakennusosa 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Seinäpinta  150 000 €  
Kattopinta        290 000 €              
Lattian pinta  260 000 €  
Kalusteet        410 000 €              
Ikkunat  310 000 €  
Ovet        170 000 €              
Väliseinät 
Lämmitys        220 000 €              
Vesi- ja viemäröinti  320 000 €  
Ilmanvaihto        730 000 €              
Sähkö 
Teletekiikka                     
Alueosat  260 000 €  
Ulkoseinän pinnoite        920 000 €              
Vesikatto ja räystäät 160 000 € 
Kiinteät kojeet ja laitteet                     
Kiinteät järjestelmät 
Runko                     
Yhteensä  4 200 000 €  

Taulukossa on esitetty ehdotus Korson vanhan koulun peruskorjausohjelmaksi. 
 
Peruskorjauksen kustannukset sisältävät vain teknisen elinkaarensa lopussa olevien rakennusosien uusimisen, mutta eivät sisällä  
tilamuutoksia. 
 
Vaiheistavana tekijänä peruskorjaukselle on Vesi- ja viemäröintijärjestelmän uusimis-ikä. 
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Korson entisen lukion kuntoluokka on välttävä 

Rakennusosa Kuntoluokka 
Seinäpinta  Heikko  

Kattopinta  Välttävä  

Lattian pinta  Heikko  

Kalusteet  Välttävä  

Ikkunat  Heikko  

Ovet  Välttävä  

Väliseinät  Tyydyttävä  

Lämmitys  Välttävä  

Vesi- ja viemäröinti  Heikko  

Ilmanvaihto  Välttävä  

Sähkö  Tyydyttävä  

Teletekiikka  Välttävä  

Alueosat  Välttävä  

Ulkoseinän pinnoite  Välttävä  

Vesikatto ja räystäät  Hyvä  

Kiinteät kojeet ja laitteet  Puuttuu  

Kiinteät järjestelmät  Puuttuu  

Runko  Tyydyttävä  

Rakennuksen kuntoluokka  Välttävä  

Taulukossa on esitetty Korson vanhan koulun 
rakennusosien keskimääräiset kuntoluokat. 
 
Kuntoluokat määrittelevät rakennuksen 
peruskorjaustarpeen. 
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KORSON ALUEEN KOULUKIINTEISTÖJEN INVESTOINTITARKASTELU  

Korson entisen lukion investointitarve tarkastelujaksolla 2015-2024 on yhteensä noin  
3 190 000€, jonka lisäksi uimahallin peruskorjaukseen on varattava 650 000€ 

Rakennusosa 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Seinäpinta  100 000 €  
Kattopinta            210 000 €          
Lattian pinta  190 000 €  
Kalusteet                  300 000 €    
Ikkunat  280 000 €  
Ovet            120 000 €          
Väliseinät 
Lämmitys            160 000 €          
Vesi- ja viemäröinti  230 000 €  
Ilmanvaihto            540 000 €          
Sähkö 
Teletekiikka                     
Alueosat  230 000 €  
Ulkoseinän pinnoite                  830 000 €    
Vesikatto ja räystäät 
Kiinteät kojeet ja laitteet                     
Kiinteät järjestelmät 
Runko                     
Yhteensä  100 000 €   420 000 €   1 310 000 €   1 360 000 €  

Taulukossa on Korson entisen lukion tekninen peruskorjaustarve vuosina 2015-2024. Taulukon luvut pitävät sisällään rakennuksen koulutilat 
sekä koko rakennuksen vaippaa koskevat kustannukset. Taulukossa esitettyjen kustannusten lisäksi peruskorjaukseen on varattava noin  
650 000€ uimahallin peruskorjaamista varten. 
 
Peruskorjauksen kustannukset sisältävät vain teknisen elinkaarensa lopussa olevien rakennusosien uusimisen, mutta eivät sisällä  
tilamuutoksia. 
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KORSON ALUEEN KOULUKIINTEISTÖJEN INVESTOINTITARKASTELU  

Investointitarpeen mukaan ohjelmoitu peruskorjausohjelma Korson entiselle lukiolle 

Rakennusosa 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Seinäpinta  100 000 €  
Kattopinta      210 000 €                
Lattian pinta  190 000 €  
Kalusteet      300 000 €                
Ikkunat 280 000 €    
Ovet      120 000 €                
Väliseinät 
Lämmitys      160 000 €                
Vesi- ja viemäröinti  230 000 €  
Ilmanvaihto      540 000 €                
Sähkö 
Teletekiikka                     
Alueosat 230 000 €    
Ulkoseinän pinnoite      830 000 €                
Vesikatto ja räystäät 
Kiinteät kojeet ja laitteet                     
Kiinteät järjestelmät 
Runko                     
Yhteensä  3 190 000 €    

Taulukossa on esitetty ehdotus Korson entisen lukion peruskorjausohjelmalle. Taulukon luvut pitävät sisällään rakennuksen koulutilat 
sekä koko rakennuksen vaippaa koskevat kustannukset. Taulukossa esitettyjen kustannusten lisäksi peruskorjaukseen on varattava noin  
650 000€ uimahallin peruskorjaamista varten. 
 
Peruskorjauksen kustannukset sisältävät vain teknisen elinkaarensa lopussa olevien rakennusosien uusimisen, mutta eivät sisällä  
tilamuutoksia. 
 
Ehdotuksessa ikkunat, alueosat sekä ulkoseinän pinnoite korjataan eri aikaan kuin muut rakennusosat. Osittaminen ei ole välttämätöntä, ja 
kaikki rakennusosat voidaan myös korjata samanaikaisesti vuonna 2017. 
 



Korson koulun ratkaisuvaihtoehdot 

KORSON ALUEEN KOULUKIINTEISTÖJEN INVESTOINTITARKASTELU  

Korson koulun ratkaisuvaihtoehdot 

2. Merkittävimmät 
epävarmuustekijät 

kohteessa 
•  Kohteen nykykunto – 

kannattaako koulua enää 
peruskorjata 

•  Käyttövesi- ja viemäriverkoston 
kunto – kohde vaatii korjauksia 
lähitulevaisuudessa sekä 
seurantaa edellä mainittujen 
järjestelmien osalta 

3. Ratkaisuvaihtoehdot 
 
 

1.  Koko kohde perusparannetaan 
2.  Korsosta luovutaan, laajennetaan Leppäkorpea ja Nikinmäkeä sekä 

tiivistetään olemassa olevia kohteita 
3.  Korson koulusta luovutaan ja uusi yksikkö Kauriinrinteeseen tontille 

83261. Samalla Ruusuvuorta ja Mikkolaa tiivistetään. 

1. Korson koulun nykytila 
 
 

•  Korson kouluun kohdistuu 
merkittävä peruskorjaustarve 

•  Kohteessa on suunniteltu 
peruskorjausta viime vuosina 

•  Koulun sijainti ei ole 
saavutettavuuden kannalta 
optimaalinen 
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Vaihtoehdossa 1 tarkastellaan Korson koulun perusparannusvaihtoehtoa 

•  Vaihtoehdossa 1 tarkastellaan Korson koulun 
perusparannusta 
•  Vanhan rakennuksen osalta seuraavat rakennusosat 

tulee uusia tarkastelujakson aikana: seinä-, katto- ja 
lattiapinnat, kalusteet, ikkunat, ovet, lämmitys, vesi ja 
viemäröinti, ilmanvaihto, alueosat sekä ulkoseinän 
pinnoite 

•  Uuden rakennuksen osalta seuraavat rakennusosat 
tulee uusia tarkastelujakson aikana: seinä-, katto- ja 
lattiapinnat, kalusteet, ikkunat, ovet, lämmitys, vesi ja 
viemäröinti, ilmanvaihto, alueosat sekä ulkoseinän 
pinnoite 

•  Uuden rakennuksen osalta peruskorjauskustannus on 
vähintään 3,2M€ (+ uimahalli n. 0,7 M€) ja 
perusparannus vähintään 5,6M€ 

•  Vanhan rakennuksen osalta peruskorjauskustannus on 
vähintään 4,2 M€ ja perusparannus vähintään 6,1M€ 

•  Hinnat eivät sisällä mahdollisten väistötilojen 
kustannuksia tai riskivarauksia 

•  Peruskorjaushinnat eivät sisällä tilamuutoksia – 
peruskorjaus ei tue uutta oppimista tai muita 
toiminnallisia tavoitteita 
•  Perusparannushinnat sisältävät kohteessa tehtävät 

tilamuutokset 

Korson alueen koulukiinteistöt ja niiden sijainti 

Leppäkorven 
koulu 

Vierumäen 
koulu 

Korson 
koulu 

Ruusuvuoren 
koulu 

Mikkolan koulu 

Jokivarren koulu 
Nikinmäen koulu 

Kulomäen 
koulu 

KORSON ALUEEN KOULUKIINTEISTÖJEN INVESTOINTITARKASTELU  
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Vaihtoehdossa 1 ei voida vaikuttaa kohteiden saavutettavuuteen, minkä vuoksi 
yläkoulujen peitto jää päällekkäiseksi ja Korson koulun osalta saavutettavuus ei parane 

•  Vaihtoehto 1 ei avaa mahdollisuutta tarkastella Korson 
koulun uudelleensijoittamista, minkä vuoksi 
Jokivarren ja Nikinmäen alueiden yläkoulupalveluiden 
saavutettavuus ei parane 
•  Ruusuvuoren ja Korson koulujen peittojen 

päällekkäisyys säilyy samana 

•  Vaihtoehdon riskejä verrattuna uudisrakennukseen 
kasvattaa olemassa olevien koulujen 
suunnitteluratkaisut ja käytetyt materiaalit (kahitiili 
julkisivussa) sekä vaurioituneet rakenteet (mm. 
ikkunat) 

•  Perusparannus sisältää kohteisiin tehtävät 
tilamuutokset, ja näin ollen tukee uutta oppimista 
•  On kuitenkin otettava huomioon, että samassa 

suuruusluokassa olevilla kustannuksilla voidaan 
toteuttaa uudisrakennus, joka on hyvällä sijainnilla 
koulupalveluiden saavutettavuuden kannalta 

•  Kiinteistötaloudellisesti hanke on myös mahdollista 
toteuttaa järkevin kustannuksin verrattuna 
uudisrakentamiseen, mutta perusparannuksen 
onnistunut toteutus on erittäin haastavaa 

Korson alueen koulukiinteistöt ja niiden sijainti 

Leppäkorven 
koulu 

Vierumäen 
koulu 

Korson koulu 
Ruusuvuoren 
koulu 

Mikkolan koulu 

Jokivarren koulu 
Nikinmäen koulu 

Kulomäen 
koulu 

KORSON ALUEEN KOULUKIINTEISTÖJEN INVESTOINTITARKASTELU  
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Ehdotus Korson alueen koulukiinteistöjen investoinneiksi, jos Korson koulut 
perusparannetaan – tällöin tarvittavat investoinnit ylittävät investointikaton 

Koulu Investointitarve 2015-2024, 
€ 

Investointisuunnitelman 
mukaiset investoinnit 

2015-2024, € 
Jokivarren koulu  720 000 €   -   €  
Korson koulu  -   €   -   €  

Entinen lukio  5 600 000 €   5 600 000 €  
Vanha koulu  6 050 000 €   6 050 000 €  

Kulomäen koulu  1 230 000 €   2 250 000 €  
Leppäkorven koulu 

Vanha rakennus  270 000 €   -   €  
Laajennus 2 000 000 €  -   €  
Puukoulu  450 000 €   -   €  

Mikkolan koulu    -   €  
Lyyra  460 000 €   -   €  
Vega  590 000 €   -   €   

Nikinmäki  400 000 €   2 800 000 €  
Ruusuvuoren koulu  680 000 €   -   €  
Vierumäen koulu  430 000 €   -   €  
Yhteensä  18 880 000 €   16 700 000 €  

KORSON ALUEEN KOULUKIINTEISTÖJEN INVESTOINTITARKASTELU  

Taulukossa on esitetty investointimallin 
mukainen investointitarve Korson alueen 
kouluihin tarkastelujaksolla 2015-2024 sekä 
Vantaan kaupungin varaamat peruskorjausvarat 
kohteisiin (huom. Nikinmäkeen varatut rahat 
ovat laajennusta, eivät peruskorjausta varten) 

•  Ehdotus perustuu investointimallin mukaiseen 
tekniseen investointitarpeeseen 

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

•  Korson koulun osalta on esitetty kustannukset 
kohteen perusparannukselle. Kustannukset 
sisältävät kohteeseen tarvittavat tilamuutokset. 

•  Kaikki kustannukset ovat vuoden 2015 
hintatasossa 

•  Jokivarren, Nikinmäen, Ruusuvuoren sekä 
Vierumäen investoinneissa on laskettu mukaan 
koulujen tonteilla sijaitsevat paviljongit 
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Korson alueen koulujen investointitarve, kuntoluokka vuonna 2015 sekä kuntoluokka-
arvio vuonna 2024, jos suositellut investoinnit toteutetaan vaihtoehdon 1 mukaan 

KORSON ALUEEN KOULUKIINTEISTÖJEN INVESTOINTITARKASTELU  

Investointimallin mukainen investointitarve sekä kohteiden kuntoluokat vuosina 2015 ja 2024 

31 

Taulukko sisältää investointimallin mukaisen investointitarpeen Korson alueen koulukiinteistöihin. Korson koulun osalta 
kustannuksina on ilmoitettu kohteen perusparannushinta. Tämä hinta sisältää uuden oppimisen mallin mukaiset tilamuutokset rakennukseen. 
Muut summat eivät sisällä tilamuutoksia. 

Koulu Investointitarve 
2015-2024, € 

Kuntoluokka-arvio 2015 
 

Kuntoluokka-arvio 2024, 
peruskorjaus 

Jokivarren koulu       
Pääkoulu  670 000 €  Tyydyttävä Tyydyttävä 
Paviljonki  50 000 €  Tyydyttävä Tyydyttävä 

Korson koulu       
Entinen lukio  5 600 000 €  Välttävä Hyvä 
Vanha koulu  6 050 000 €  Välttävä Hyvä 

Kulomäen koulu  1 230 000 €  Välttävä Tyydyttävä 
Leppäkorven koulu       

Vanha rakennus  270 000 €  Tyydyttävä Tyydyttävä 
Laajennus  2 000 000 €  Välttävä Hyvä 
Puukoulu  450 000 €  Välttävä Hyvä 

Mikkolan koulu       
Lyyra  460 000 €  Hyvä Tyydyttävä 
Vega  590 000 €  Tyydyttävä Tyydyttävä 

Nikinmäki 
Pääkoulu  370 000 €  Hyvä Tyydyttävä 
Paviljonki  30 000 €  Hyvä Tyydyttävä 

Ruusuvuoren koulu       
Pääkoulu  610 000 €  Tyydyttävä Tyydyttävä 
Paviljonki  70 000 €  Tyydyttävä Tyydyttävä 

Vierumäen koulu 
Pääkoulu  400 000 €  Tyydyttävä Tyydyttävä 
Paviljonki  30 000 €  Tyydyttävä Tyydyttävä 

Yhteensä  18 880 000 €      
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Vaihtoehdossa voidaan myös kasvattaa Korson koulun ja näin ollen koko Korson alueen 
oppilaskapasiteettia 

•  Perusparannuksen yhteydessä on mahdollista 
tiivistää Korson koulun oppilaskapasiteettia uuden 
oppimisen mallin tilamitoituksen mukaan 
•  Kapasiteettia voidaan lisätä vähintään noin 69 

oppilaan verran riippuen ylä- ja alakoululaisten 
suhteellisesta määrästä 

•  Kapasiteettia on myös mahdollista lisätä ainakin 
Ruusuvuoren ja Mikkolan koulujen osalta 

Koulu Kapasiteetti 2015 Kapasiteetti 2024 

Jokivarren koulu 703 703 

Nikinmäen koulu * * 

Ruusuvuoren koulu 463 463 

Korson koulu 617 686 

Kulomäen koulu ** ** 

Leppäkorven koulu 426 426 

Vierumäen koulu 512 512 

Mikkolan koulu 979 979 

Yhteensä 3700 3769 



KORSON ALUEEN KOULUKIINTEISTÖJEN INVESTOINTITARKASTELU  

Vaihtoehto 2: Korson koulun korvaaminen Leppäkorven ja Nikinmäen yhtenäiskouluilla 

•  Vaihtoehdossa 2 tarkastellaan tilannetta, jossa Korson koulu 
korvataan Leppäkorpeen ja Nikinmäkeen rakennettavilla 
yhtenäiskouluilla 
•  Leppäkorven uudisrakennus on laajuudeltaan 1870 hum2 ja 

kapasiteetiltaan noin 220 oppilasta 
•  Nykyistä koulua tiivistetään noin 100 oppilaan verran 

•  Nikinmäen laajennus on laajuudeltaan 1750 hum2 ja lisää 
kohteen kapasiteettia noin 176 oppilaalla.  
•  Nikinmäen olemassa olevia tiloja tiivistetään 21 oppilaan 

verran  
•  Nikinmäen paviljongista luovutaan laajennuksen yhteydessä 
•  Vaihtoehdossa on oletettu, että Mikkolan ja Ruusuvuoren 

kouluja tiivistetään yhteensä noin 100 oppilaan verran 

•  Vaihtoehto tukee uuden oppimisen mallia sekä mallin mukaista 
tilamitoitusta 
•  Uudisrakennukset mahdollistavat joustavan tilankäytön 

rakennuksissa  

•  Vaihtoehto avaa mahdollisuuden tarkastella Korson koulun 
tontin käyttötarkoituksen muutosta esimerkiksi 
asumiskäyttöön 
•  Tontista on mahdollista lohkoa noin 20 pientalotonttia 

•  Vaihtoehdossa Leppäkorpeen on sijoitettu Korson koulun 
uimahallin tilaohjelman mukainen laajennus, joka on kooltaan 
590 hum2 
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KORSON ALUEEN KOULUKIINTEISTÖJEN INVESTOINTITARKASTELU  

Vaihtoehdon 2 mukaiset koulujen kapasiteettien tiivistämiset sekä laajennusten 
oppilasmäärät 

•  Taulukossa on esitetty oppilaskapasiteettien 
muutos kouluittain vaihtoehdossa 2 
•  Tiivistys –sarake kuvaa sitä, kuinka paljon 

olemassa oleviin rakennuksiin voidaan ottaa 
lisää oppilaita esitettyjen investointien 
perusteella 

•  Laajennus –sarake kuvaa sitä, kuinka 
suurelle oppilasmäärälle laajennus tulisi 
rakentaa 

•  Taulukkoa koskevat huomautukset 
•  *Nikinmäen koulun kapasiteetti sisältyy 

Jokivarren koulun kapasiteettiin 
•  **Kulomäen koulun kapasiteetti sisältyy 

Vierumäen koulun kapasiteettiin 

Koulu Kapasiteetti 
2015 

Kapasiteetin 
poistuma Tiivistys Laajennus Kapasiteetti 

2024 
Jokivarren 
koulu 703 0 900 

Nikinmäen 
koulu * +21 +176 * 

Ruusuvuoren 
koulu 463 +50 0 513 

Korson koulu 617 -617 - 0 
Kulomäen 
koulu ** ** ** ** 

Leppäkorven 
koulu 426 +100 +220 746 

Vierumäen 
koulu 512 0 0 512 

Mikkolan 
koulu 979 +50 0 1029 

Yhteensä 3700 -617 +221 +396 3700 



Investointitarve Korson alueen koulukiinteistöihin, jos Korson koulusta luovutaan ja 
rakennetaan yhtenäiskoulut Leppäkorpeen ja Nikinmäkeen 

KORSON ALUEEN KOULUKIINTEISTÖJEN INVESTOINTITARKASTELU  

Taulukossa on esitetty ratkaisuvaihtoehdon 
mukaiset investoinnit, kun Korson koulu 
korvataan kahdella yhtenäiskoululla. 
Taulukko sisältää myös teknisen 
investointitarpeen muihin alueen 
koulukiinteistöihin. (huom. Nikinmäkeen 
varatut rahat ovat laajennusta, eivät 
peruskorjausta varten) 

*Huom. Korson koulun tontista on mahdollista 
saada tontinmyyntituloja  

Nikinmäen, Leppäkorven ja Mikkolan koulujen 
osalta tulee varautua, että osa 
investointitarpeesta ohjataan ilmanvaihdon 
parannuksiin, kun kohteiden 
oppilaskapasiteettia kasvatetaan. Ruusuvuoren 
osalta ilmanvaihdon kapasiteetti on riittävä. 
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Koulu Investointitarve 2015-2024, 
€ 

Investointisuunnitelman 
mukaiset investoinnit 

2014-2024, € 
Jokivarren koulu 720 000 €  -   €  
Korson koulu*   -   €  

Entinen lukio 210 000 € 5 600 000 € 
Vanha koulu 140 000 € 6 050 000 € 

Kulomäen koulu 1 230 000 € 2 250 000 € 
Leppäkorven koulu     

Vanha rakennus 270 000 €  -   €  
Laajennus 2 000 000 €  -   €  
Puukoulu 450 000 €  -   €  

Uudisrakennus 5 810 000 €  -   €  
Uimahalli 1 770 000 € 

Mikkolan koulu     -   €  
Lyyra 460 000 €  -   €  
Vega 590 000 €  -   €  

Nikinmäki 
Vanha koulu 370 000 €  -   €  

Paviljonki -  €  -   € 
Laajennus 5 145 000 € 2 800 000 € 

Ruusuvuoren koulu 680 000 €   -   €  
Vierumäen koulu 430 000 €   -   €  
Yhteensä 20 275 000 € 16 700 000 € 



Korson alueen koulujen investointitarve, kuntoluokka vuonna 2015 sekä kuntoluokka-
arvio vuonna 2024, jos suositellut investoinnit toteutetaan vaihtoehdon 2 mukaan 

KORSON ALUEEN KOULUKIINTEISTÖJEN INVESTOINTITARKASTELU  

Investointimallin mukainen investointitarve sekä kohteiden kuntoluokat vuosina 2015 ja 2024 
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Taulukko sisältää investointimallin mukaisen investointitarpeen Korson alueen koulukiinteistöihin. Peruskorjattavien kohteiden summat eivät sisällä tilamuutoksia. 

Koulu Investointitarve 2015-2024, € Kuntoluokka-arvio 2015 Kuntoluokka-arvio 2024, 
peruskorjaus 

Jokivarren koulu       
Pääkoulu  670 000 €  Tyydyttävä Tyydyttävä 
Paviljonki  50 000 €  Tyydyttävä Tyydyttävä 

Korson koulu       
Entinen lukio  210 000 €  Välttävä - 
Vanha koulu  140 000 €  Välttävä - 

Kulomäen koulu  1 230 000 €  Välttävä Tyydyttävä 
Leppäkorven koulu 

Vanha rakennus  270 000 €  Tyydyttävä Tyydyttävä 
Laajennus  2 000 000 €  Välttävä Hyvä 
Puukoulu  450 000 €  Välttävä Hyvä 

Uudisrakennus  5 810 000 €  - Hyvä 
Uimahalli 1 770 000 € - Hyvä 

Mikkolan koulu 
Lyyra  460 000 €  Hyvä Tyydyttävä 
Vega  590 000 €  Tyydyttävä Tyydyttävä 

Nikinmäki       
Pääkoulu  370 000 €  Hyvä Tyydyttävä 
Paviljonki  -  €  Hyvä - 

Laajennus 5 145 000 € - Hyvä 
Ruusuvuoren koulu 

Pääkoulu  610 000 €  Tyydyttävä Tyydyttävä 
Paviljonki  70 000 €  Tyydyttävä Tyydyttävä 

Vierumäen koulu       
Pääkoulu  400 000 €  Tyydyttävä Tyydyttävä 
Paviljonki  30 000 €  Tyydyttävä Tyydyttävä 

Yhteensä  20 275 000 €  



KORSON ALUEEN KOULUKIINTEISTÖJEN INVESTOINTITARKASTELU  

Vaihtoehto 2 on houkutteleva sekä kohteiden saavutettavuuden että 
kiinteistötaloudellisen näkökulman kannalta 
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•  Yläkoulujen saavutettavuutta voidaan parantaa huomattavasti 
korvaamalla Korson koulu kahdella yhtenäiskoululla, jotka sijaitsevat 
Leppäkorvessa ja Nikinmäessä 
•  Kolmen yhtenäiskoulun mallissa yläkoulupalvelut peittävät kattavasti koko 

Korson alueen parantaen yläkoulujen saavutettavuutta etenkin Jokivarren 
ja Leppäkorven kaupunginosien osalta 

•  Kiinteistötaloudellisesta näkökulmasta uudisrakennusten vaihtoehto on 
houkutteleva 
•  Uudisrakennuslaajennukset ovat tehokkaamman tilankäytön ansiosta 

lähellä perusparannuksen kustannuksia 
•  Myöskään väistötiloja ei tulla tarvitsemaan, jos toteutetaan 

uudisrakennukset 
•  Vaihtoehdossa voidaan myös tarkastella Korson koulun tontin 

kehittämistä 

•  Leppäkorven tontilla on jäljellä reilusti rakennusoikeutta laajennusta 
varten 

•  Nikinmäen tontin osalta rakennusoikeus ylittyy, eli laajennukselle on 
haettava poikkeuspäätöstä rakennusoikeuden ylitykseen tai tontille on 
tehtävä asemakaavamuutos 
•  Asemakaavamuutokseen liittyy merkittäviä riskejä liittyen muutoksen 

onnistumiseen sekä aikatauluun 
•  Aikaisemmin laaditun tontinkäyttösuunnitelman mukaan Vantaan 

kaupungin kaupunkisuunnittelu puoltaa rakennusoikeuden lisäämistä 
laajuuteen 2337 kem2 sekä laajennuksen kerrosluvun korottamista 
kolmeen kerrokseen 
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KORSON ALUEEN KOULUKIINTEISTÖJEN INVESTOINTITARKASTELU  

Vaihtoehto 3: Korson koulun korvaaminen uudisrakennuksella Kauriinrinteen tontille 

•  Vaihtoehdossa 3 tarkastellaan tilannetta, jossa Korson 
koulusta luovutaan, ja rakennetaan korvaavat tilat 
Kauriinrinteen tontille 
•  Uuteen yksikköön tarvitaan lisätilat noin 517 oppilaalle, mikä 

tarkoittaa 8,5 hum2/oppilas tehokkuudella noin 4400 hum2 
kokoista kohdetta 

•  Tämä tarkoittaa noin 5100 kem2 laajuutta 
•  Ratkaisuvaihtoehdossa on oletettu, että Ruusuvuoren ja 

Mikkolan kouluja tiivistetään yhteensä noin 100 oppilaan 
verran 

•  Tontin rakennusoikeus ei mahdollista Korson koulun 
uimahallin korvaavan tilan rakentamista Kauriinrinteelle 
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Investointitarve Korson alueen koulukiinteistöihin, jos Korson koulusta luovutaan ja 
rakennetaan uudisrakennus Kauriinrinteeseen 

KORSON ALUEEN KOULUKIINTEISTÖJEN INVESTOINTITARKASTELU  

Taulukossa on esitetty vaihtoehdon 3 
mukaiset investoinnit, kun Korson koulu 
korvataan Kauriinrinteen uudiskohteella. 
(huom. Nikinmäkeen varatut rahat ovat 
laajennusta, eivät peruskorjausta varten) 

Taulukko sisältää myös teknisen 
investointitarpeen muihin alueen 
koulukiinteistöihin 

*Huom. Korson koulun tontista on mahdollista 
saada tontinmyyntituloja tontin käyttötarkoitusta 
muuttamalla 

Vaihtoehto ei mahdollista uimahallin 
rakentamista tontin rakennusoikeudesta johtuen 
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Koulu Investointitarve 2015-2024, 
€ 

Investointisuunnitelman 
mukaiset investoinnit 

2014-2024, € 
Jokivarren koulu     

Päärakennus ja paviljonki  720 000 €   -   €  
Kauriinrinne  13 000 000 €   -   €  
Korson koulu*   -   €  

Entinen lukio  210 000 €   5 600 000 €  
Vanha koulu  140 000 €   6 050 000 €  

Kulomäen koulu  1 230 000 €   2 250 000 €  
Leppäkorven koulu 

 Vanha rakennus   270 000 €  
 Laajennus   2 000 000 €  
 Puukoulu   450 000 €  

Mikkolan koulu     -   €  
Lyyra  460 000 €   -   €  
Vega  590 000 €   -   €  

Nikinmäki  400 000 €   2 800 000 €  
Ruusuvuoren koulu  680 000 €    -   €  
Vierumäen koulu  430 000 €    -   €  
Yhteensä  20 580 000 €   16 700 000 €  



Korson alueen koulujen investointitarve, kuntoluokka vuonna 2015 sekä kuntoluokka-
arvio vuonna 2024, jos suositellut investoinnit toteutetaan vaihtoehdon 3 mukaan 

KORSON ALUEEN KOULUKIINTEISTÖJEN INVESTOINTITARKASTELU  

Investointimallin mukainen investointitarve sekä kohteiden kuntoluokat vuosina 2015 ja 2024 
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Taulukko sisältää investointimallin mukaisen investointitarpeen Korson alueen koulukiinteistöihin. Peruskorjattavien kohteiden summat eivät sisällä tilamuutoksia. 

Koulu Investointitarve 2015-2024, € Kuntoluokka-arvio 2015 Kuntoluokka-arvio 2024, 
peruskorjaus 

Jokivarren koulu       
Pääkoulu  670 000 €  Tyydyttävä Tyydyttävä 
Paviljonki  50 000 €  Tyydyttävä Tyydyttävä 

Kauriinrinne  13 000 000 €  - Hyvä 
Korson koulu       

Entinen lukio  210 000 €  Välttävä - 
Vanha koulu  140 000 €  Välttävä - 

Kulomäen koulu  1 230 000 €  Välttävä Tyydyttävä 
Leppäkorven koulu 

Vanha rakennus  270 000 €  Tyydyttävä Tyydyttävä 
Laajennus  2 000 000 €  Välttävä Hyvä 
Puukoulu  450 000 €  Välttävä Hyvä 

Mikkolan koulu 
Lyyra  460 000 €  Hyvä Tyydyttävä 
Vega  590 000 €  Tyydyttävä Tyydyttävä 

Nikinmäki       
Pääkoulu  370 000 €  Hyvä Tyydyttävä 
Paviljonki  30 000 €  Hyvä Tyydyttävä 

Ruusuvuoren koulu 
Pääkoulu  610 000 €  Tyydyttävä Tyydyttävä 
Paviljonki  70 000 €  Tyydyttävä Tyydyttävä 

Vierumäen koulu       
Pääkoulu  400 000 €  Tyydyttävä Tyydyttävä 
Paviljonki  30 000 €  Tyydyttävä Tyydyttävä 

Yhteensä  20 580 000 €  



KORSON ALUEEN KOULUKIINTEISTÖJEN INVESTOINTITARKASTELU  

Vaihtoehto 3: Korson koulun korvaaminen uudisrakennuksella Kauriinrinteen tontille ei 
ole koulupalveluiden saavutettavuuden kannalta optimaalisin ratkaisu 

•  Vaihtoehto 3 on kustannuksiltaan korkeampi kuin 
vaihtoehto 2, eikä saavutettavuuden kannalta yhtä 
houkutteleva 
•  Jos Korson korvaava uudisrakennus sijoitetaan 

Kauriinrinteeseen, ovat kaikki yläkoulut sijoitettu hyvin 
lähelle toisiaan 

•  Yhden ison yläkoulun rakentaminen ei ole palveluiden 
kannalta perusteltua – yhtenäiskouluperiaate ei tällöin 
toteudu, ja oppilaat joutuvat vaihtamaan koulua alakoulun 
jälkeen 

•  Kauriinrinteen tontti mahdollistanee suoraan uuden 
kohteen rakentamisen tontille 
•  Tontin tehokkuus on melko väljä, minkä vuoksi tehokkuutta 

voi olla mahdollista nostaa tulevaisuudessa, jos koulua 
tarvitsee laajentaa 

•  Rakennusoikeus ylittyy noin 100kem2 edestä, mutta 
asemakaavamuutos ei välttämättä ole tarpeellinen, jos 
rakennusoikeuden ylitykselle saadaan poikkeuspäätös 
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KORSON ALUEEN KOULUKIINTEISTÖJEN INVESTOINTITARKASTELU  

Ylläpitokustannusten osalta vaihtoehdot 2 ja 3 sisältävät ison säästöpotentiaalin 

Nykytilanne: 
Korso	  

V2: 
Leppäkorpi 

ja Nikinmäki	  

V3: 
Kauriinrinne	  

Vuosikor-
jaukset	   61 000 €	   36 000 €	   45 000 €	  

Lämpö	   91 000 €	   37 000 €	   28 000 €	  

Sähkö	   47 000 €	   45 000 €	   33 000 €	  

Vesi- ja 
jätevesi	   11 000 €	   18 000 €	   12 000 €	  

Jäte	   4 000 €	   16 000 €	   21 000 €	  

Yhteensä  
(€/vuosi)	   214 000 €	   152 000 €*	   140 000 €	  

•  Taulukossa on esitetty ylläpitokustannukset 
ratkaisuvaihtoehdoille 2-3 sekä Korson koulun 
ylläpitokustannusten nykytilanne 

•  Ylläpitokustannusten laskeminen on 
mahdollista myös vaihtoehdossa 1, mutta 
säästöpotentiaali voidaan tutkia vasta 
perusparannussuunnitelman tarkentuessa. 

•  Korson koulun korvaaminen kahdella 
uudisrakennuksella on ylläpitokustannusten 
kannalta huomattavasti halvempaa kuin 
vanhan rakennuksen ylläpito 
•  Vaihtoehdossa 3 ylläpitokustannukset ovat 

suurehkot johtuen rakennusten laajuudesta – 
tiivistämispotentiaali olemassa olevassa 
rakennuskannassa on vaihtoehdossa pieni 

•  *) Vaihtoehdossa 2 on mukana uimahalli, jonka 
osuus ylläpitokustannuksista on noin 50 000€ 



Agenda  

1 Korson alueen koulukiinteistöjen 
nykytilanne 

4-17 

2 Ratkaisuvaihtoehtojen tarkastelu 18-42 

3 Yhteenveto ja johtopäätökset 43-45 

KORSON ALUEEN KOULUKIINTEISTÖJEN INVESTOINTITARKASTELU  
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KORSON ALUEEN KOULUKIINTEISTÖJEN INVESTOINTITARKASTELU  

Yhteenveto 

•  Korson suuralueen yläkoulupalvelut ovat tällä hetkellä painottuneet 
voimakkaasti Korson ja Mikkolan alueille ja ovat näin haasteelliset 
palveluiden saavutettavuuden kannalta 
•  Palveluiden saavutettavuus ei ole paras mahdollinen etenkään Jokivarren ja 

Nikinmäen kaupunginosien näkökulmasta 

•  Korson koulun suuri peruskorjaustarve avaa mahdollisuuden tarkastella 
koulujen uudelleensijoittamista Korson suuralueella 
•  Korson molemmat rakennukset ovat teknisesti välttävässä kunnossa ja 

vaativat peruskorjauksen tai –parannuksen lähivuosina 
•  Koulu on mahdollista korvata yhdellä tai useammalla uudisrakennuksella, 

joiden sijainti on huomattavasti Korson koulun sijaintia parempi 
saavutettavuuden kannalta 

•  Korson koulun tulevaisuudelle on tunnistettu kolme vaihtoehtoa, jotka 
ovat 
•  1: Korson koulurakennusten perusparannus 
•  2: Korsosta luovutaan ja rakennetaan korvaavat tilat Leppäkorpeen ja 

Nikinmäkeen sekä tiivistetään olemassa olevien kohteiden kapasiteettia 
•  3: Korson koulusta luovutaan ja rakennetaan uusi yksikkö Tontille 83261 

sekä tiivistetään olemassa olevien kohteiden kapasiteettia 
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KORSON ALUEEN KOULUKIINTEISTÖJEN INVESTOINTITARKASTELU  

Korson koulusta luopuminen ja korvaaminen uudisrakennuksilla on kiinnostava 
vaihtoehto yläkoulupalveluiden saavutettavuuden sekä uuden oppimisen kannalta 

Kiinteistötaloudellisen tarkastelun perusteella vaihtoehto 2 vaikuttaa Vantaan 
kaupungin kannalta parhaalta vaihtoehdolta seuraavista syistä: 

•  Korson koulusta luopuminen mahdollistaa koulujen sijainnin parantamisen 
Nikinmäen ja Jokivarren asukkaiden kannalta 
•  Nikinmäen ja Jokivarren kaupunginosissa on suuri tarve yläkoulupalveluille 
•  Päätöksenteossa on huomioitava, että Nikinmäen yläkoulun tarpeeseen liittyy 

epävarmuutta alueen mahdollisen hiipuvan kehittymiseen takia vuoden 2025 
jälkeen.  

•  Korson koulusta luopuminen on kiinteistötaloudellisesti perusteltu vaihtoehto 
verrattuna perusparannukseen 
•  Peruskorjaus ja –parantamisvaihtoehtojen onnistuminen on epävarmaa 

rakennusten alkuperäisistä teknisistä ratkaisuista johtuen. Korjaustoimenpiteillä ei 
todennäköisesti saavuteta yhtä pitkää rakennuksen elinkaarta kuin 
uudisrakennuksissa. 

•  Uudisrakennushankkeessa on paremmat mahdollisuudet kehittää 
energiatehokkuutta ja tilojen käytettävyyttä kuin perusparannushankkeessa. 

•  Vaihtoehdossa 2 Korson suuralueen koulujen yhteenlaskettu tilatehokkuus 
paranee 

•  Uudisrakennusvaihtoehto myös tukee sivistysviraston strategiaa koulutiloille 
•  Uudisrakennukset tukevat yhtenäiskouluperiaatetta sekä uuden oppimisen 

mukaisia tilaratkaisuja 


