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Tiivistelmä 
 

Tämä kuntoarvioraportti on kohteesta Pähkinärinteen koulu, joka sijaitsee Vantaan 
Pähkinärinteessä. Kiinteistössä toimii peruskoulu (luokat 1. -6.). Koulurakennus on 
valmistunut vuonna 1979 ja pinta-ala on 4 650 m².  

Rakennusosien kunto vaihtelee. Piha-alueet ja salaojajärjestelmä on osittain kunnos-
tettu vuonna 2000. Piha-alueisiin kohdistuu vain pienimuotoisia kunnostustarpeita 
tarkastelujakson loppupuolella. Perustuksissa, alapohjarakenteissa tai rakennusrun-
gossa ei havaittu merkittäviä vaurioita tai puutteita lukuun ottamatta luokkien 133 ja 
134 ei-kantavan ulkoseinälinjan vieressä ulkoseinän suuntaista välipohjarakenteen 
halkeamaa ja väliseinän halkeilua. Suosittelemme rakenneteknistä tutkimusta, jossa 
halkeilun syy ja merkitys selvitetään. Julkisivut ovat huonossa kunnossa. Suosittelem-
me suorittamaan julkisivuille kuntotutkimuksen ja varautumaan julkisivujen perus-
korjaukseen. Itäjulkisivun alkuperäiset ikkunat ovat tyydyttävässä kunnossa ja ne tulee 
huolto kunnostaa tarkastelujaksolla. Länsisivun ikkunat on uusittu ja ne ovat hyvässä 
kunnossa. Vesikattorakenteet ovat hyvässä kunnossa. Vesikattorakenteisiin kohdistuu 
tarkastelujaksolla vain vähäisiä toimenpiteitä. Sisätiloissa tulevat ajankohtaisiksi mär-
kä-, keittiö-, teknisten ja wc-tilojen kunnostukset. 

Lämmitys, vesi- ja viemäröintijärjestelmät ovat pääosin alkuperäiset. Tilojen 
ilmanvaihtojärjestelmiä on korjattu osittain vuosien varrella. Kaukolämmönalajako-
keskus on alkuperäinen vuodelta 1979 ja se palvelee koko kiinteistöä. Kiinteistön kau-
kolämmönalajakokeskus on teknisen käyttöiän lopussa ja sen uusiminen ajoittuu tar-
kastelujakson alkupuolelle. Lämpöjohtoverkosto on alkuperäinen vuodelta 1979. 
Kuntoarviomenetelmin ei voida arvioida lämpöjohtoverkoston sisäpuolista kuntoa ja 
toimintaa tarkemmin. Suosittelemme lämpöjohtoverkostolle putkiston kunto-
tutkimusta tarkastelujakson alkupuolella. Lämpöjohtoverkoston sulku- ja linjasäätö-
venttiilit sekä patteriventtiilit ovat alkuperäisiä ja ne ovat teknisen käyttöiän lopussa. 
Suosittelemme uusimaan venttiilit tarkastelujakson alkupuolella. Samalla tulee lämmi-
tysverkosto tasapainottaa.  

Vesi- ja viemäriverkostot ovat pääosin alkuperäisiä vuodelta 1979. Kuntoarvio-
menetelmin ei voida arvioida niiden sisäpuolista kuntoa ja toimintaa tarkemmin. 
Suosittelemme kartoittamaan vesi- ja viemäriverkostojen kunnon putkiston kunto-
tutkimuksella tarkastelujakson alkupuolella. 

Vesi- ja viemärikalusteita on uusittu vuosien varrella, mutta kalusteet ovat suurelta 
osaltaan alkuperäisiä. Uusitut vesikalusteet ovat hyvässä kunnossa, mutta alkuperäiset 
vesikalusteet ovat korkeintaan välttävässä kunnossa. Suosittelemme uusimaan 
vesikalusteet kokonaisuudessa koulun peruskorjauksen yhteydessä. 

Koulurakennuksessa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä. Ilmanvaih-
tokoneet ovat pääosin alkuperäisiä, mutta koneita on korjattu ja niihin on lisätty LTO- 
kiekot. Ilmanvaihtokoneet ovat tyydyttävässä/välttävässä kunnossa. Suosittelemme il-
manvaihtokoneille perushuoltoa  ilmanvaihtojärjestelmän uusimista, mikäli koulura-
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kennus peruskorjataan. Ilmanvaihtokanavien puhdistuksesta ei ole tarkkaa tietoa, jo-
ten suosittelemme puhdistamaan ilmanvaihtokanavat tarkastelujaksolla ja samalla 
huoltamaan huippuimurit.  

Sähkötekniset laitteet ovat kaikissa tiloissa pääsääntöisesti toimivia ja niiden kunto on 
tyydyttävä.   

Sähkönjakelujärjestelmä sekä kiinteistön muut sähköasennukset ovat pääosin raken-
nusajankohdalta vuodelta 1980. Asennukset on toteutettu ajan tavan mukaisesti 4- 
johdinjärjestelmän TN–C mukaisina. Sähköpääkeskus sekä muut keskukset ovat myös 
rakennusajankohdalta ja 4-johdinjärjestelmän mukaisia. Keskukset on varustettu pää-
osin tulppavarokkeilla,  keskusten nousut kahvavarokkeilla ja puutyöluokan keskus 
johdonsuoja-automaateilla.  

Kalusteet, kuten pistorasiat ja kytkimet ovat pääosin rakennusajankohdalta. Pistorasiat 
ovat maadoitettuja.  

Valaisimina on yleisesti käytetty loisteputkivalaisimia sekä joitain pienoisloisteputki- 
ja hehkulamppuvalaisimia. Ulkovalaisimina on käytetty pääsääntöisesti elohopea-
höyry- ja hehkulamppuvalaisimia.  

Kiinteistö on varustettu myös rikosilmoitin-, ovimerkkivalaistus-, aikakello-, antenni-, 
puhelin- ja atk-järjestelmillä. Korjaustarvetta tulee olemaan lähinnä rikkoontuneiden 
kalusteiden ja valaisimien osalta. 

Kiinteistön sähköjärjestelmä on tarkastuksessa saatujen havaintojen perusteella kun-
nossa, eikä vaadi välittömästi toimenpiteitä.  

Muita peruskorjauksia tehtäessä kannattaa ottaa huomioon sähkö- ja televerkon laa-
jentaminen/peruskorjaustarve, koska se tulee edullisemmaksi rakennustöiden osalta 
tehtäessä esim. putkistokorjausten kanssa samalla kertaa. 

 

 
LVI-tekniikka    Rakennetekniikka 
 
_________________________  _________________________ 
Harri Makkonen, Vahanen Oy  Olavi Töyli, Vahanen Oy  

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

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

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

Kuntoarvion kiinteistötarkastus tehtiin 21.11.2013. 

2 Tilaajan yhteystiedot 
c/o Vantaan kaupunki 

Tilakeskus, Hankevalmistelut 

Mikko Krohn 

Kielotie 13 

01300 VANTAA 

3 Kiinteistön perustiedot 
Kiinteistö on rakennettu vuonna 1979/-80. Kiinteistössä toimii peruskoulu (luokat 1. -
6.). Koulu on rakennettu nk. soluperiaatteella eli taloon on useita sisäänkäyntejä ja 
kouluun muodostuu näin ikään kuin monta pientä koulua.  

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

 
Käyttäjäkysely 

Koulun henkilökuntaa haastateltiin arviokäynnin aikana. Henkilökunnan mielestä seu-
raavat asiat kaipaavat parantamista: 

 Ilmanvaihto koetaan koko koulun alueella riittämättömäksi 
 Opetustilat ovat jääneet pieniksi oppilasmäärän nähden 
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 Koulun sisätilat ovat melkein alkuperäisessä kunnossa 
 

5 Rakenteiden ja järjestelmien kunto 

5.1 Rakennustekniikka 

D Piha-alue 

Piha-alueita on kunnostettu vuonna 2000 ja pihan asfaltti- ja sorapinnat ovat hyvässä 
kunnossa. Kallistukset ovat silmämääräisesti kunnossa. Pihojen pintamateriaaleihin 
kohdistuu vain pienimuotoisia kunnostustarpeita tarkastelujakson loppupuolella. 

E Salaojat 

Rakennuksen salaojajärjestelmä kulkee osittain rakennuksen alla ja sokkelin vieressä. 
Salaojajärjestelmää tarkasteltiin tarkastuskaivojen kautta. Järjestelmässä ei havaittu 
puutteita tai vikoja ja se vaikuttaa toimivalta. Suosittelemme TV- kuvaamaan ja huuh-
telemaan järjestelmän säännöllisesti. 

F Perustukset ja alapohja 

Rakennuksen tarkkaa perustustapa ei selvinnyt lähtötiedoista. Rakennus on havainto-
jen perusteella perustettu pääosin kallionvaraisesti. Alapohjarakenteet ovat osittain 
maanvastaisia ja osittain kantavia ja ryömintätilalla varustettuja. Rakennuksessa ei ha-
vaittu vaurioita tai puutteita, jotka viittaavat perustusten painumiin tai siirtymiin lu-
kuun ottamatta luokkien 133 ja 134 ei-kantavan ulkoseinän suuntaista välipohjan hal-
keamaa ja väliseinän halkeilua. Suosittelemme suorittamaan rakennusteknisen kunto-
tutkimuksen, jossa halkeilun syy ja merkitys selvitetään. 

F Rakennusrunko 

Rakennuksen runko on teräsbetoninen pilari-palkki-elementtijärjestelmä. Kantavina 
pystyrakenteina toimivat elementtirakenteiset pilari- ja seinärakenteet ja vaakaraken-
teina palkit ja ontelolaatat. Rakennusrungossa ei havaittu puutteita tai vaurioita, joilla 
olisi merkitystä rakennuksen käytölle (katso F Perustukset ja alapohja). 

F Julkisivut ja julkisivujen täydennysosat 

Ulkoseinät ovat huonossa kunnossa. Sandwich-elementtien tiililaattapinnoilla on laa-
ja-alaisesti vaurioita, jotka viittaavat pakkasrapautumiseen. Julkisivujen pinnoittamat-
tomat betonipinnat ovat likaantuneet, kuluneet ja paikoin rapautuneet. Suosittelemme 
suorittamaan julkisivuille kuntotutkimuksen, jossa ulkokuorten kunto selvitetään. 
Suosittelemme varautumaan julkisivujen peruskorjaukseen tarkastelujaksolla. Kunto-
tutkimuksen perusteella korjaustapa ja –laajuus tarkentuvat. 

Suosittelemme huoltomaalaamaan tarkastelujaksolla sisäänkäyntikatokset ja uusimaan 
talotikkaat. 
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F Ikkunat ja ulko-ovet 

Rakennuksen itäsivun ikkunat ovat alkuperäisiä maalattuja kaksipuitteisia puuikku-
noita. Sisäpuitteen lasitus on toteutettu eristyslasielementein. Länsisivun ikkunat on 
uusittu MSE-puualumiini-ikkunoiksi. Alkuperäiset puuikkunat ovat tyydyttävässä 
kunnossa. Maalipinnnoilla ja puuosissa on vaurioita, mutta ikkunoilla on vielä käyt-
töikää jäljellä. Suosittelemme varautumaan tarkastelujaksolla itäsivun puuikkunoiden 
huoltokunnostukseen. Uusittuihin puualumiini-ikkunoihin ei kohdistu tarkastelujak-
solla toimenpiteitä. 

Ulko-ovet ovat maalattuja teräsprofiiliovia. Maalipinnat ovat kuluneet ja teräsosissa 
on ruostevaurioita. Suosittelemme huoltokunnostamaan ulko-ovet. 

F Yläpohja 

Rakennuksen loiva sisäpuoliseen kattovesijärjestelmään kattokaivoin viemäröity ku-
mibitumikermikatteinen vesikatto on hyvässä kunnossa. Kantavan ontelolaattaraken-
teen päällä lämmöneristeenä toimii mineraalivilla ja vesikatto on puurakenteinen. Il-
matilan tuuletus on järjestetty räystäältä ja alipainetuulettimin. Tarkastelu yläpohjara-
kenteisiin kohdistuu vain pienimuotoisia kunnostustarpeita. Suosittelemme uusimaan 
A-sisäänkäynnin viereisen porrashuoneen kattokupuikkunan ja antennin läpiviennin 
vesivuodoista johtuen. Tarkastelujakson loppupuolella suosittelemme uusimaan kat-
tokupuikkunoiden tiivisteet. 

F Sisäpinnat 

Sisätilojen pintamateriaalien kunto vaihtelee. Koulun yleisten ja toimistotilojen pinta-
materiaalit ovat tyydyttävässä kunnossa ja niillä on vielä käyttöikää jäljellä. Kuntoarvi-
on kunnossapitoehdotukseen ei ole lisätty kustannusvarausta yleisten ja toimistotilojen 
pintamateriaalien kunnostuksiin lukuun ottamatta kattopintojen akustiikkalevyjen uu-
simista. Akustiikkalevyt on suositeltavaa uusia niiltä osin kuin niiden sivut ovat pin-
noittamattomia tai niissä on pintojen vaurioita. Tällaiset akustiikkalevyt ovat sisäilman 
mineraalikuitujen lähteitä ja ne voivat aiheuttaa mm. hengitysteiden ärsytystä. 

Keittiön ja liikuntasalin pukuhuoneiden ja märkätilojen pintamateriaalit ovat kulunei-
ta ja niiden uusiminen on suositeltavaa. Samoin wc-tilojen kunnostuksiin on suositel-
tavaa varautua. 
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5.2 LVI-tekniikka 

G Lämmitysjärjestelmät 

Kaukolämmönalajakokeskus on vuodelta 1979 ja se on teknisen käyttöiän lopussa.  
Suosittelemme lämmönalajakokeskuksen uusimista tarkastelujakson alkupuolella.  

Lämpö- ja ilmanvaihtoverkostot ovat pääosin alkuperäisiä vuodelta 1979. Verkostojen 
kokonaisvaltainen uusiminen ei ajoitu tarkastelujaksolle. Lämpöjohtoverkostojen tar-
kastetut sulku- ja linjasäätöventtiilit ovat alkuperäisiä vinoistukkaventtiileitä, jotka 
ovat heikossa kunnossa. Sulku- ja linjasäätöventtiilien kokonaisvaltainen uusiminen 
tulee suorittaa tarkastelujaksolla. Ennen venttiilien uusimista suosittelemme kartoit-
tamaan lämpö- ja ilmanvaihtoverkoston kunnon.  

Kiinteistön lämmityspatterit on valmistettu pääosin teräksestä. Lämmityspatterit ovat 
varustettu termostaatti/käsisäätöventtiileillä. Patteriventtiilit ovat pääosin alkuperäisiä 
vuodelta 1979 ja ne ovat teknisen käyttöiän loppupuolella. Suosittelemme patterivent-
tiilien uusimista ja lämmitysverkoston tasapainotusta tarkastelujakson alkupuolella. 

G Vesi- ja viemärijärjestelmät 

Vesi- ja viemäriverkostot ovat pääosin alkuperäisiä vuodelta 1979. Käyttövesi- ja vie-
märiputkien tekninen käyttöikä on tilastollisesti 40–50 vuotta. Teknisen käyttöiän pe-
rusteella käyttövesiverkostot ovat tyydyttävässä/välttävässä kunnossa. Verkostojen 
sulku- ja säätöventtiilit ovat pääosin alkuperäisiä vinoistukkaventtiileitä, jotka ovat 
korkeintaan välttävässä kunnossa. Kuntoarviomenetelmin ei voida arvioida 
putkistojen sisäpuolista kuntoa ja toimintaa. Suosittelemme putkistojen kunnon 
selvittämistä putkiston kuntotutkimuksella tarkastelujakson alkupuolella.  

Vesi- ja viemärikalusteita on uusittu vuosien varrella, mutta kalusteet ovat suurelta 
osaltaan alkuperäisiä. Uusitut vesikalusteet ovat hyvässä kunnossa, mutta alkuperäiset 
vesikalusteet ovat korkeintaan välttävässä kunnossa. Suosittelemme uusimaan 
vesikalusteet kokonaisuudessa koulun peruskorjauksen yhteydessä. 

G Ilmastointijärjestelmä 

Koulurakennuksessa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä. Ilmanvaih-
tokoneet ovat pääosin alkuperäisiä, mutta koneita on korjattu ja niihin on lisätty LTO- 
kiekot. Ilmanvaihtokoneet ovat tyydyttävässä/välttävässä kunnossa. Suosittelemme il-
manvaihtojärjestelmän uusimista sisältäen myös ilmanvaihtokoneet koulurakennuk-
sen peruskorjauksen yhteydessä. Ilmanvaihtokanavien puhdistuksesta ei ole tarkkaa 
tietoa, joten suosittelemme puhdistamaan ilmanvaihtokanavat tarkastelujaksolla ja 
samalla huoltamaan huippuimurit.  
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5.3 Sähkötekniikka 
H Sähköjärjestelmät 

Sähkön pääkeskus sekä muut keskukset ovat alkuperäisiä. Pääkeskus on sijoitettu ra-
kennuksen 1. kerrokseen omaan tilaansa. Kaikkien keskuksien kunto on tyydyttävä.  

Tilojen valaistustasot ovat silmämääräisesti hyvää tasoa. Valaisimet ovat pääasiassa al-
kuperäisiä. Hehkulamppuvalaisimissa hehkulamput on pääosin korvattu energian-
säästölampuilla. Suosittelemme valaistusjärjestelmän ja niiden ohjausten uusimista 
seuraavalla tarkastusjaksolla. 

Pistorasiat ovat maadoitettuja.  

J Puhelin-, tietoverkko- ja antennijärjestelmä 

Puhelinsisäverkko on alkuperäinen parikierretty kuparilankaverkko, joka on liitetty 
Elisan puhelinverkkoon. 

Tiloihin on asennettu 2000-luvulla myös KAT 5E luokan mukainen yleiskaapelointi-
järjestelmä ja se on vielä käyttökelpoinen. 

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

6 Suositeltavat toimenpiteet 

Kunnossapito-ohjelman ja huoltoluonteiset toimenpiteet on kuvattu yksityiskohtai-
semmin kuntokorteissa. Suositeltavien toimenpiteiden kustannusarviot ovat raportin 
laatimisvuoden kustannustasossa sisältäen arvonlisäveron. Kustannukset ovat alusta-
via arvioita ja perustuvat tilastotietoon. Toimenpiteiden todelliset kustannukset tar-
kentuvat suunnittelun ja edelleen tarjouskilpailujen myötä. 

6.1 Kunnossapito-ohjelma 
PTS-ehdotukseen sisällytettyjen rakennus-, LVI- ja sähköteknisten toimenpiteiden 
kokonaiskustannukset seuraavalle 10 vuodelle ovat noin 2 437 000 euroa, joka vastaa 
korjausvastiketta 4,4 €/m  kuukaudessa. 

6.2 Turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyvät havainnot ja toimenpidesuosi-
tukset 

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

 Materiaaleissa ja rakenteissa on todennäköisesti haitta-aineita 
 Kattopintojen akustiikkalevyjen pinnoittamattomilta ja rikkoutuneilta pinnoilta 

sisäilmaan pääsee mineraalikuituja, jotka saattavat aiheuttavat mm. hengitysteiden 
ärsytystä 



 

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

 

Kuntoarvio 10 (10) 
Pähkinärinteen koulu  
Mantelikuja 4, Vantaa  

 19.12.2013  

 Rakennuksen alla kulkee kunnallinen sade- ja jätevesilinja kellarin käytävien 011 
ja 041 suuntaisesti. Viemäreiden kansistot eivät ole ilmatiiviitä ja riskiksi muodos-
tuvat ilmavuodot viemärilinjoista sisätiloihin 

6.3 Suositeltavat kuntotutkimukset 

 Lämpö- ja ilmanvaihtoverkoston kuntotutkimus 
 Käyttövesi- ja viemäriverkoston kuntotutkimus 
 Salaojajärjestelmän tv-kuvaus 
 Rakennetekninen tutkimus luokkien 133 ja 134 lattiarakenteen ja väliseinän hal-

keiluun liittyen 
 Julkisivujen kuntotutkimus 
 Haitta-ainetutkimus 
 Leikkivälineiden kuntoarvio 
 Sähkölaitteiston määräaikaistarkastus, mikäli sitä ei ole suoritettu 

6.4 Kiireelliset toimenpiteet 

 Sade- ja jätevesiviemärikansistojen uusiminen ilmatiiviiksi rakennuksen sisällä 
käytävillä 041 ja 011 

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

 Henkilökunnan ohjeistaminen märkätiloissa sijaitsevien lattiakaivojen puhdista-
misesta 

 Kattokaivojen puhdistaminen säännöllisesti 
 Märkätilojen ja teknistentilojen lattiakaivojen puhdistaminen 
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Any reproduction of this document, either wholly or partially, is forbidden without the written consent 
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