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Asemakaavan muutos
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Kortteli 3101
Kaavaselostus, joka koskee 3.5.2021 päivättyä
asemakaavakarttaa
Asemakaavan muutos koskee:
Asemakaavan muutoksella muodostuvat:

Siilinjärven kunnan 1. kunnanosan korttelia 3101 sekä katu- ja
maantiealueita Ahmon asemakaava-alueella.
Siilinjärven kunnan 1. kunnanosan kortteli 3101 sekä katu- ja
maantiealueita Ahmon asemakaava-alueella.

Alueen sijainti:

Alue sijoittuu Ahmon koulukeskuksen alueella ja Nilsiäntien
varteen noin puolen kilometrin etäisyydelle kuntakeskuksesta
koilliseen.

Kaavatyön tarkoitus

Asemakaavalla:
 muodostetaan rakennuspaikka, jolle on mahdollista rakentaa Ahmon uusi koulukeskus
 osoitetaan aluetta palvelevat liikenne- ja katualueet
Kaava-alueen pinta-ala on n. 8 ha.

Kaavan laatija

Siilinjärven kunta, Elinvoima- ja konsernipalvelut
PL 5, 71801 Siilinjärvi
kaavoituspäällikkö
Timo Nenonen
p. 044 740 1410

puh 017 401 111
fax 017 401 132

kaavasuunnittelija
Kati Matilainen
p. 044 740 1408

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi
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Ahmon koulun asemakaavasta kerrottiin kuntalaisille vuoden 2021 kaavoituskatsauksessa.
Siilinjärven kunnanvaltuusto hyväksyi (KV 15.6.2020) Ahmon koulukeskushankkeen toteuttamisen uudisrakennuksena vuosina 2023–2025 ja Ahmon vanhalle kansakoululle ns. bunkkerille haetaan purkulupaa.
Asemakaava tulee vireille ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineisto
nähtäville toukokuun 2021 aikana. Asemakaavaehdotus on tarkoitus saada valmiiksi ja hyväksytettäväksi loppuvuonna vuonna 2021.

1.2

Asemakaavan tavoitteet ja keskeinen sisältö
Ahmon koulukeskuksen rakennuksissa on todettu sisäilmaongelmia, minkä vuoksi kyseisiä
tiloja on sekä jouduttu sulkemaan että vähentämään niiden käyttöä. Koulukeskuksen tontilla
on väliaikaistiloina neljä viipalerakennusta.
Tavoitteena on osoittaa rakennuspaikka uudelleen rakennettavalle Ahmon koulukeskukselle.
Ahmon vanhalle kansakoululle ns. bunkkerille ei ole osoitettu asemakaavassa suojelumerkintää, mikä mahdollistaa sen purkamisen.

1.3

Asemakaavan toteuttaminen
Ahmon koulukeskuksen rakentaminen on mahdollista aloittaa heti kaavan tultua lainvoimaiseksi.
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2.1.1 Alueen yleiskuvaus
Kaava-alue sijaitsee vajaan kilometrin päässä Siilinjärven kirkonkylän keskustasta. Suunnittelualue rajautuu etelässä Nilsiäntiehen (kantatie 75), pohjoisessa ja lännessä Ahmon pientaloalueeseen ja idässä rautatiehen. Asemakaava-alueen pinta-ala on noin 8 ha.
Alueelle on vaiheittain rakennettu Ahmon koulukeskus, jossa toimii kirkonkylän yläkoulu ja
Siilinjärven lukio liikuntakenttineen ja pysäköintialueineen. Alueelle sijoittuu myös vuonna
1921 rakennettu Siilinjärven kansakoulurakennus ”bunkkeri”. Koulukeskuksen sisäilmaongelmien vuoksi alueella on useita väliaikaisin luvin rakennettuja väistötilarakennuksia.
2.1.2 Luonnonympäristö
Maisemarakenne, maisemakuva, luonnonolot
Suunnittelualue on lähes kokonaan rakennettua ympäristöä. Alueen maasto laskee itään
kohti Siilinjokea. Alueen korkein kohta on noin 100 mpy Ahmontiellä suunnittelualueen länsilaidalla ja matalin noin 88 mpy rakennuspaikan itäosassa omakotialueen laidalla. Nykyiset
koulurakennukset sijoittuvat porrastaen maastoon.
Maaperä
GTK:n maaperäaineistossa kaava-alueen maaperä on merkitty kartoittamattomaksi. Kaavatyön aikana ei ole tehty tarkempia maaperätutkimuksia.

Kuva 2 Maaperäkartta (GTK, 2015)

Vesistöt ja vesitalous
Suunnittelualue ei kuulu pohjavesialueeseen. Harjamäki-Kasurila pohjavesialueen raja sijaitseen rautatien länsipuolella noin 100 m päässä suunnittelualueen rajasta. Hakkaralan vedenottamo on noin 800 m etäisyydellä luoteessa Ahmonlammen takana. Vuonna 2018 ELYkeskuksessa vireillä olleessa pohjavesialueiden rajausmuutosmenettelyssä pohjavesialueen
rajausta esitettiin siirrettäväksi suunnittelualueen laitaan. Menettely kuitenkin keskeytettiin lisäselvityksien tekemiseksi. Pohjavesialueen lisätutkimuksia on tarkoitus tehdä vuosien
2021–22 aikana, jonka jälkeen harkitaan uudelleen pohjavesialueen rajauksen muuttamista.
Suunnittelualue kuuluu Siilinjoen-Sulkavanjärven (04.651) valuma-alueeseen.
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Kuva 3 Valuma-alueet Siilinjärven kirkonkylän tuntumassa

Maa- ja metsätalous
Suunnittelualueella ei ole maa- eikä metsätaloustoimintaa.
Luonnonsuojelu
Suunnittelualueella ei ole luonnonsuojelukohteita.
2.1.3 Rakennettu ympäristö
Yhdyskuntarakenne, taajamakuva
Suunnittelualue on rakennettua taajamaympäristöä Siilinjärven keskusta-alueen läheisyydessä. Kaava-alue rajautuu pohjoisessa ja idässä pientaloalueeseen.

Kuva 4 Näkymä Koskentieltä (Siilinjärven kunta, 2020)

Asuminen
Kaava-alueella ei ole asutusta.
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Palvelut ja työpaikat
Ahmon koulukeskukseen kuuluu Siilinjärven lukio ja Ahmon koulu, joissa on syksyllä 2019
516 yläkoulun oppilasta ja 337 lukion opiskelijaa. Lisäksi henkilökuntaa on noin sata henkilöä.

Kuva 5 Vasemmalla Ahmon yläkoulu ja oikealla lukio (Selvitystyö Ahola, 2019)

Virkistys
Koulukeskuksen liikunta-alueet ja -tilat palvelevat kuntalaisia ilta- ja viikonloppukäytössä. Liikuntahalli on merkittävä tila isompien urheilutapahtumien ja kokoontumistilaisuuksien järjestämiseen.
Suunnittelualueen läheisyydessä sijaitsee Ahmon urheilualue, jossa on monipuolisia ulko- ja
luontoliikuntapaikkoja.
Liikenne
Suunnittelualue rajautuu etelässä nelikaistaiseen Nilsiäntiehen (kantatie 75), jolla nopeusrajoitus on 50 km/h. Nilsiäntien liikennemäärä on kaava-alueen kohdalla noin 14100 ja raskaan
liikenteen määrä noin 560 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Kuva 6 Vasemmalla keskimääräiset liikennemäärät ja oikealla raskaan liikenteen keskimääräiset liikennemää-rät vuorokaudessa vuonna 2019 (Väylävirasto)

Kaava-alueen katuina toimivat Ahmontie ja Koskentie. Nilsiäntien ja Ahmontien varsilla on
kevyen liikenteen väylät.
Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot
Kirkonkylän yleiskaavaa varten on tehty rakennuskulttuuri-inventointi ja muinaisjäännösinventointi (Siilinjärven kirkonkylän rakennuskulttuuri-inventointi, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, 2013, Siilinjärvi, Kirkonkylän yleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi, Mikroliitti Oy, 2015). Kaava-alueella ei ole todettu olevan muinaishistoriallisia arvoja. Rakennuskulttuuri-inventoinnissa Siilinjärven rakennusperintökohteet on jaettu valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja paikallisesti merkittäviin kohteisiin. Kohde voi koostua yhdestä tai useammasta rakennuksesta. Ahmon vanha kansakoulu nk. bunkkeri on luokiteltu maakunnallisesti
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arvokkaaksi. Koulu on osa Pohjois-Savon maakunnallisesti merkittävien koulujen ketjua ja
edustaa 1920-luvun tiilestä tehtyjä kansakouluja.
Ahmon vanhasta kansakoulusta on tehty rakennushistoriaselvitys (Siilinjärven Ahmon vanhan kansakoulun ”bunkkerin” rakennushistoriaselvitys, Selvitystyö Ahola, 19.2.2019). Selvityksen tavoitteena on ollut kohteen historiallisten ja ympäristöllisten ominaispiirteiden määrittäminen, säilyneisyyden arviointi ja kaupunkikuvallisten arvojen määrittäminen.
Valtakunnallinen ja maakunnallinen merkittävyys
Ahmon koulu eli kirkonkylän vanha kansakoulu ei sisälly Museoviraston toimesta 2009 päivitettyyn inventointiin valtakunnallisesti merkittävistä rakennetuista kulttuuriympäristöistä.
Maakuntakaavaa varten laadituissa kulttuuriympäristöselvityksissä on esitelty kolmisenkymmentä maalaiskunnan kansakoulutaloa 1920- ja 30-luvuilta. Niistä suurin osa on puurakenteisia. Punatiilipintaisia 1920-luvun maalaiskansakouluja on Siilinjärvellä ja lähiseudulla Ahmon vanhan kansakoulun lisäksi Siilinjärven Räimä ja Pohjolanmäki sekä Maaningan kirkonkylä ja Tavinsalmi. Maaningan kirkonkylän kansakoulu on rakennettu vuosina 1922–23. Samana vuonna on valmistunut Räimän koulupiirin kansakoulu. Siilinjärven Pöljän kylän Pohjolanmäen harjakattoinen punatiilinen vinkkelikoulutalo on vuodelta 1928. Pekka Kröger on
suunnitellut Ahmon vanhan kansakoulun ja Maaningan kirkonkylän kansakoulun.
Rakennushistorialliset arvot
Koulu on rakennettu vuonna 1921 pidetyn kansakoulujen piirustuskilpailujen tyyppipiirustuksilla ja se on valmistunut vuonna 1923. Kansakoulutalo on selkeäpiirteinen kivitalo, aumakattoinen ja tyyliltään klassistinen. Bunkkeri on kaksikerroksinen rakennus, jossa ensimmäisessä kerroksessa on luokat ja toisessa kerroksessa asuntoja. Lisäksi rakennuksessa on
kylmäullakko ja kellarikerros. Ahmon vanha koulutalo edustaa yksilöllistä versiota 20–30luvun klassistisesta maalaiskansakoulusta, sillä toista täsmälleen samanlaista
inventointiaineistosta ei löydy.

Kuva 7 Ahmon vanha kansakoulu (Siilinjärven kunta, 2020)

Rakennus on säilynyt pieniä muutoksia lukuun ottamatta rakennusajankohdan ulkoasussa.
Se on ollut vuosia käytössä lähinnä varastotiloina ja sen tekninen kunto on heikentynyt.
Tilanne näkyy paikoin rakenteiden ja materiaalien vaurioitumisena. Kuntotutkimusraportissa
suositellaan koululle laajaa peruskorjausta, mikä tarkoittaa sisätilojen purkamista lähes
kokonaan kiviseiniä lukuun ottamatta. Koululle kaavoissa asetettu suojelutavoite kohdistuu
rakennuksen ulkoasuun.
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Kuva 8 Ensimmäisen kerroksen luokkahuone ja toisen kerroksen asuinhuoneiston keittiö (Siilinjärven
kunta, 2020)

Taajama- ja kaupunkikuvallinen merkittävyys
Kansakoulun perustamisen aikaan punatiilirakennus oli avoimen viljelysaukean maisemapiste. Nykyisinkin kivitalon ulkoasua luonnehtiva arvokkuus ja sopusointuisuus luovat sinällään myönteisiä ympäristöllisiä vaikutuksia, samoin talon asema taajaman sisääntuloväylän
ainoana vahvasti tiemaisemaan esille työntyvänä rakennuksena. Nilsiäntien perusparannus
pienensi vanhan kansakoulun etupihaa. Lisäksi vanhan tien ja koulun välissä ollut talousrakennus jouduttiin purkamaan. Rakennuksen kaupunkikuvallista arvoa heikentävät rakennuksen suuntaan laajentunut liikennealue ja koulutonttia rajaava verkkoaita, jotka estävät entisen kulkuyhteyden tieltä suoraan koululle. Kansakoulutalo ei ole olennainen osa laajempaa
rakennettua kokonaisuutta eikä nykyisessä taajamatilassa viihtyisää miljöötä muodostava tekijä.

Kuva 9 Ahmon vanha kansakoulu sijaitsee aivan Nilsiäntien vieressä (Selvitystyö Ahola, 2019)

Huomioitavat asiat rakennuksen tulevaisuutta suunniteltaessa
Kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa rakennuksessa tehtävien toimenpiteiden, korjaukset tai
purku, yhteydessä on perusteltua dokumentoida valokuvaamalla hankkeen työvaiheita ja
rakenteita sekä laatia tiivis työkertomus.
Tekninen huolto
Suunnittelualueen vesi- ja energiahuoltoverkostot ovat jo rakennettu. Uudisrakennukset ovat
liitettävissä kaukolämpöverkkoon.
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Kuva 10 Vesi-,viemäri ja hulevesiverkosto Ahmon alueella

Erityistoiminnat
Alueella ja sen ympäristössä ei ole erityistoimintoja.
Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt
Ilmanlaatu
Valtioneuvoston päätös (VNp 480/1996) määrittelee ulkoilman typpidioksidin, hengitettävien
hiukkasten ja pienhiukkasten pitoisuuksia koskevia ilmanlaadun ohjearvoja seuraavasti:

Ilmatieteen laitos on laatinut ilmanlaatuselvityksen Kuopion ja Siilinjärven ilmanlaadusta ja
sen alueellisesta vaihtelusta sekä eri päästölähteiden vaikutusosuudesta ilmanlaatuun (Kuopion ja Siilinjärven ilmanlaatuselvitys, Ilmatieteen laitos, 2020). Ilmanlaatuselvityksessä on
arvioitu Kuopion ja Siilinjärven autoliikenteen, kiinteistökohtaisen lämmityksen, energiantuotannon ja teollisuuden päästöjen ilmanlaatuvaikutuksia nykytilanteessa vuonna 2017 ja vuoden 2035 ennustetilanteessa. Leviämismallilaskelmien avulla on tarkasteltu ulkoilman typpidioksidin, typen oksidien, pienhiukkasten ja hengitettävien hiukkasten pitoisuuksia hengityskorkeudella.

Asemakaava

Ahmo, Ahmon koulu

KAAVASELOSTUS

Sivu 8(23)

Kaava-alueella
typpidioksidipitoisuuksien
vuorokausiohjearvoon verrannolliset pitoisuudet ovat noin 20‒40 μg/m3, mitkä alittavat
vuorokausiohjearvon 70 μg/m3. Suurin vaikutus alueen typpidioksidin ja typen oksidien pitoisuustasoihin on autoliikenteen päästöillä.
Selvityksen mukaan mittausaseman ympäristöstä riippuen liikenteen päästöjen vaikutusosuus on noin 75‒90 % typpidioksidipitoisuuksista ja noin 65‒85 % typenoksidipitoisuuksista. Tulevaisuudessa typpidioksidipitoisuudet pienenevät moottoritekniikan kehityksen ja päästörajoitusten vuoksi, vaikka liikennemäärät kasvavat.

Kuva 11 Autoliikenteen, energiantuotannon, teollisuuden ja kiinteistökohtaisen lämmityksen päästöjen
sekä alu-eellisen taustapitoisuuden aiheuttama typpidioksidin vuorokausiohjearvoon verrannollinen
pitoisuus (μg/m³) Siilinjärvellä vuonna 2017.

Kaava-alueella korkeimmat pienhiukkasten
vuorokausipitoisuudet ovat 20–25 µg/m³, mitkä
ovat lähellä vuorokausiohjearvoa 25 µg/m³.
Kaukokulkeuma ja taustapitoisuudet aiheuttavat suurimman osan pienhiukkaspitoisuuksista
(60‒70 %). Liikenteen pakokaasupäästöjen
vaikutusosuus on 7‒16 % ja katupölyn 2‒5 %.
Pienhiukkaspitoisuudet tulevat alenemaan tulevaisuudessa liikenteen, pienpolton sekä
energiantuotannon päästöjen pienentyessä.

Kuva 12 Autoliikenteen, energiantuotannon, teollisuuden ja kiinteistökohtaisen lämmityksen päästöjen
sekä alueellisen taustapitoisuuden aiheuttama pienhiukkasten (PM2,5) korkein vuosikeskiarvopitoisuus
(µg/m³) Siilinjärvellä vuonna 2017.
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Hengittävien hiukkasten korkein vuorokausiohjearvoon verrannollinen pitoisuus on
kaava-alueella noin 30‒40 μg/m3, mikä alittaa pitoisuuksille annetun vuorokausiohjearvon 70 μg/m3. Hengitettävien hiukkasten pitoisuudesta taustapitoisuus muodostaa ympäristöstä riippuen noin 30‒50 %. Katupöly
vaikuttaa hengitettävien hiukkasten pitoisuuksiin noin 30‒50 % ja pakokaasupäästöt
noin 5‒10 %. Tulevaisuudessa hengitettävien hiukkasten pitoisuudet lisääntyvät kasvavien liikennemäärien vuoksi, sillä moottoritekniikan kehitys ei vaikuta katupölyn muodostukseen ja hengitettävien hiukkasten kohonneisiin pitoisuuksiin liikenneympäristössä.

Kuva 13 Autoliikenteen, energiantuotannon, teollisuuden ja kiinteistökohtaisen lämmityksen päästöjen sekä alueellisen taustapitoisuuden aiheuttama hengitettävien hiukkasten vuorokausiohjearvoon verrannollinen pitoisuus (μg/m³) Siilinjärvellä vuonna 2017.

Liikenteen melu
Tieliikenne aiheuttaa meluhaittaa suunnittelualueelle. Valtioneuvoston päätös (VNp
993/1992) määrittelee sallittujen melutasojen ohjearvot seuraavasti:
Melun A-painotettu keskiäänitaso
(ekvivalenttitaso), LAeq, enintään

Päivällä klo 7 - 22

Yöllä klo 22 - 7

ULKONA
Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet taajamissa ja niiden välittö55 dB
mässä läheisyydessä sekä hoito- tai
oppilaitoksia palvelevat alueet
Loma-asumiseen käytettävät alueet,
leirintäalueet,
45 dB
virkistysalueet taajamien ulkopuolella
ja luonnonsuojelualueet

45-50dB1) 2)

40 dB3)

SISÄLLÄ
Asuin-, potilas- ja majoitushuoneet

35 dB

30 dB

Opetus- ja kokoontumistilat

35 dB

-

Liike- ja toimistohuoneet

45 dB

-

1)Uusilla

alueilla melutason yöohjearvo on 45 dB.
2)Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yöohjearvoa.
3)Yöohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti käytetä oleskeluun tai luonnon havainnointiin
yöllä.

WSP Finland Oy laati vuonna 2017 Kuopion ja Siilinjärven meluselvityksen vuosille 2017 ja
2035. Meluselvityksessä esitetyt melun laskennalliset tarkastelut on tehty vuoden 2016 liikennemäärillä ja asukastiedoilla. Meluselvitykseen sisältyvät myös melulaskennat vuoden
2035 tilanteeseen arvioiduilla liikennemäärillä. Siilinjärven ennustevuoden tieliikennemäärät
on määritetty käyttämällä katujen liikennemäärille kasvukerrointa 1,25.
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Kuva 14 Tieliikenteen melutilanne Ahmon alueella. Ennustetilanne vuonna 2035 päivällä kello 7-22.
(Kuopion ja Sii-linjärven meluselvitys vuosille 2017 ja 2035. WSP Finland Oy, 2017)

Nykyisen Ahmon koulukeskuksen alueella tieliikennemelu vuonna 2035 on päivällä noin 45–
50 dB ja lähellä Nilsiäntietä noin 55–65 dB. Ahmon koulukeskuksen alue on suurimmaksi
osaksi raideliikenteen melualueen ulkopuolella, mutta alueen itäosassa raideliikenteen melu
on noin 45 dB.

Kuva 15 Raideliikenteen melutilanne Ahmon alueella. Ennustetilanne vuonna 2035 päivällä kello 7-22.
(Kuopion ja Siilinjärven meluselvitys vuosille 2017 ja 2035. WSP Finland Oy, 2017)

2.1.4 Maanomistus
Siilinjärven kunta omistaa suurimman osan kaavoitettavasta alueesta. Valtio omistaa Nilsiäntien ja osan Ahmontien maa-alueesta.
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Kuva 16 Siilinjärven kunnan omistamat maa-alueet suunnittelualueella

2.2

Suunnittelutilanne
2.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset
Maakuntakaavat
Alueella on voimassa ympäristöministeriön 3.7.2008 vahvistama Kuopion seudun maakuntakaava, ympäristöministeriön 7.12.2011 vahvistama
Pohjois-Savon
maakuntakaava, ympäristöministeriön
15.1.2014 vahvistama Pohjois-Savon tuulivoimamaakuntakaava sekä ympäristöministeriön 1.6.2016 vahvistama
Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava.
Pohjois-Savon maakuntavaltuusto hyväksyi 19.11.2018
Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040 1. vaiheen.
Maakuntakaavassa suunnittelualue on osoitettu keskustoimintojen alueeksi (C). Koulu
on merkitty ma 659 -merkinnällä kulttuuriympäristön tai
Kuva 17 Ote maakuntakaavayhdistelmästä

maiseman vaalimisen kannalta maakunnallisesti tärkeäksi kohteeksi, jonka suunnittelumääräys on: Kohteen suunnittelussa on otettava huomioon maisema-alueen tai maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön kokonaisuudet ja ominaislaatu. Alueen tai kohteen erityispiirteitä tulee vaalia.
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Yleiskaava
Kaava-alueella on voimassa oikeusvaikutteinen
Kirkonkylän
yleiskaava, jonka Siilinjärven kunnanvaltuusto hyväksyi 25.4.2016.
Yleiskaavassa suunnittelualue on
merkitty julkisten palveluiden ja
hallinnon alueeksi (PY). Osa
kaava-alueesta on tie- ja raideliikenteen melualueella, jolla on
osoitettu tieliikenteen 55 dB:n päiväaikaista ja raideliikenteen 50
dB:n yöaikaista melurajaa vuoden
2020 ennustetilanteessa. Ahmon
vanha kansakoulu on yleiskaavassa merkitty sr-1 – rakennussuojelukohteeksi, jolla on seudullista tai maakunnallista merkitystä.

Kuva 18 Ote maakuntakaavayhdistelmästä

Yleiskaavan suunnittelumääräyksen mukaan ”Alueen tai kohteen suunnittelussa ja käytössä
tulee edistää kohteen kulttuuriympäristön arvojen säilymistä. Maankäyttö- ja rakennuslain 41
§:n nojalla määrätään, että alueella olevia rakennuksia tai rakennelmia ei saa purkaa eikä
niiden ulkoasua muuttaa siten, että niiden kulttuurihistoriallisesti arvokas luonne turmeltuu.
Kohteisiin merkittävästi vaikuttavissa hankkeissa on pyydettävä museoviranomaisen lausunto.”
Asemakaava
Ahmon koulukeskuksen alueella on voimassa 3.12.1987 vahvistettu asemakaava. Siinä koulun rakennuspaikka on osoitettu merkinnällä YO-1 Opetustoimintaa palvelevien rakennusten
korttelialue. Rakennusoikeutta on 12000 kem2. Suurin sallittu kerrosluku on kolme. Kaavan
mukaan ”Autopaikkoja on varattava vähintään yksi viittä yli 18 vuotiasta oppilasta kohti.”
Rakentaminen on toteutunut pääosin asemakaavan mukaisesti. Nykyinen rakentamisen
määrä ylittää asemakaavaan varatun rakennusoikeuden. Rakennusoikeuden ylittäminen on
päätetty vuonna 2003 hyväksytyssä poikkeamisluvassa. Kerrostasoja rakennuksessa on
enimmillään 4.
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Kuva 19 Ote ajantasa-asemakaavasta

Ahmon koulun bunkkeri-rakennus, kuntotutkimus ja asbesti- ja haitta-ainekartoitus
Sweco Asiantuntijapalvelut Oy laatii Ahmon vanhasta kansakoulusta kuntotutkimuksen ja asbesti- ja haitta-ainekartoituksen vuonna 2017. Tutkimuksessa todetaan rakennuksen rakenteiden kunnon olevan heikko. Rakennuksessa on runsaasti kosteus- ja mikrobivaurioituneita
materiaaleja ala-, väli- ja yläpohjissa ja lisäksi orgaaniset eristemateriaalit sisältävät luonnostaan mikrobeja. Maanvastaisissa rakenteissa on lisäksi PAH-yhdisteitä sisältävää bitumieristettä (kreosoottipohjaista) sekä asbestia sisältäviä rakennusmateriaaleja. Osin rakennuksen
materiaalit on kontaminoituneet kosteusvaurioiden epäpuhtauksista. Ulkoseinärakenteet voidaan lähtökohtaisesti säilyttää ulkonäkösyistä. Sisäpintaan tehtävä lisälämmöneristys saattaa johtaa ulkopinnan tiilien lisääntyvään pakkasrapautumiseen. Kuntotutkimusraportissa
suositellaan ala-, väli- ja yläpohjan, ikkunoiden, vesikatteen, kellarin rakenteiden sekä LVISjärjestelmän uusimista.
Ahmon koulukeskuksen tarveselvitys
Ahmon koulukeskuksesta on laadittu tarveselvitys (Suomen Controlteam Oy ja Sillman Arkkitehtitoimisto Oy, 24.10.2019), jossa on tutkittu koulukeskuksen korjaus- ja uudisrakentamisvaihtoehtoja.
Ahmon koulukeskuksen rakennuksissa on todettu sisäilmaongelmia, minkä vuoksi kyseisiä
tiloja on sekä jouduttu sulkemaan (A-osa) että vähentämään niiden käyttöä (B-, C- ja D-osat).
Yläkoulun opetus toteutetaan tällä hetkellä pääosin väistötiloissa erillisissä viipalerakennuksissa saman tontin pohjoisosassa. Neljä viipalerakennusta on rakennettu vuosina 2017–
2019.
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Kuva 20 Viipalerakennuksia Ahmon koulukeskuksen tontilla (Siilinjärven kunta, 2020)

Kustannusarvion mukaan uudisrakennusvaihtoehto maksaisi 27,4 miljoonaa euroa (sis. kaikkien nykyisten rakennusten purku ja uudisrakennus). Korjausvaihtoehto maksaisi noin 23,4
miljoonaa euroa tai 24,4 miljoonaa euroa. Tarveselvityksessä esitetään Ahmon koulukeskuksen toteuttamista uudisrakentamista ja nk. bunkkerirakennuksen purkamista. Uudisrakentamisvaihtoa perustellaan sillä, ettei korjauksella voida täysin taata terveellisiä ja turvallisia tiloja, koska kaikkia riskejä ei välttämättä saada poistettua. Lisäksi laajan peruskorjauksen
hinta olisi lähes sama kuin uudisrakennuksen.
Rakennusjärjestys
Kunnanvaltuusto hyväksyi 18.3.2013.
Tonttijako ja –rekisteri
Tonttijakoa ja -rekisteriä ei ole, kiinteistöt kuuluvat valtakunnalliseen kiinteistörekisteriin.
Pohjakartta
Pohjakartta on MRL:n 54 a §:n mukainen ja täyttää JHS 185:n vaatimukset. Korkeusjärjestelmä on N2000 ja tasokoordinaattijärjestelmä ETRS-GK28. Siilinjärven kunnan paikkatietopalvelut ylläpitävät pohjakartan tietoaineistoa.
Siilinjärven kunnan mittaustoimisto on laatinut pohjakartan alueelle vuonna 1975. Paikkatietopalvelut ovat laatineet hyväksytyn, täydennetyn pohjakartan asemakaavoitusta varten.
Rakennuskiellot
Alueella ei ole rakennuskieltoja.
Suojelupäätökset
Alueella ei ole suojelupäätöksiä.
Muut aluetta koskevat selvitykset
Ahmon koulukeskuksen tarveselvitys, Suomen Controlteam Oy ja Sillman Arkkitehtitoimisto
Oy, 24.10.2019
Ahmon koulun bunkkeri-rakennus, kuntotutkimus ja asbesti- ja haitta-ainekartoitus 1.11.1.12.2017, Sweco
Kirkonkylän yleiskaava, Siilinjärven kunta, 2016
Kuopion ja Siilinjärven meluselvitys vuosille 2017 ja 2035. WSP Finland Oy 13.10.2017
Kuopion seudun maakuntakaava, Ympäristöministeriö, 3.7.2008
Kuopion ja Siilinjärven tie- ja raideliikenteen meluselvitys, WSP Finland Oy, 19.12.2008
Kuntastrategia 2020, Siilinjärven kunta, 2010
Maankäyttöpoliittinen ohjelma, Siilinjärven kunta, 2010
Pohjois-Savon maakuntakaava, Ympäristöministeriö, 7.12.2011
Pohjois-Savon tuulivoimamaakuntakaava, Ympäristöministeriö, 15.1.2014
Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava, Ympäristöministeriö 1.6.2016
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Siilinjärven Ahmon vanhan kansakoulun ”Bunkkerin” rakennushistoriaselvitys, Selvitystyö
Ahola, 19.2.2019
Siilinjärven kunta, Kirkonkylän osayleiskaava, luontoselvitys, Pöyry Finland Oy, 31.12.2014
Siilinjärven kirkonkylän rakennuskulttuuri-inventointi, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, 2013
Siilinjärvi, Kirkonkylän yleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi, Mikroliitti Oy, 2015

3.

ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET

3.1

Asemakaavan suunnittelun tarve
Ahmon koulukeskuksen rakennuksissa on todettu sisäilmaongelmia, minkä vuoksi kyseisiä
tiloja on sekä jouduttu sulkemaan että vähentämään niiden käyttöä. Koulukeskuksen tontilla
on väliaikaistiloina neljä viipalerakennusta.
Koulukeskuksen uudisrakentamisen hankesuunnittelun yhteydessä on todettu tarve asemakaavan päivittämiselle, jossa tarkastellaan rakennuspaikan rakennusala, rakennusoikeus,
kerrosluku ja vanhan kansakoulun purkamismahdollisuudet.

3.2

Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset
Siilinjärven kunnanvaltuusto hyväksyi (Kv 15.6.2020) Ahmon koulukeskushankkeen toteuttamisen uudisrakennuksena vuosina 2023–2025 ja Ahmon vanhalle kansakoululle ns. bunkkerille haetaan purkulupaa.

3.3

Osallistuminen ja yhteistyö
3.3.1 Osalliset
Osallisia asemakaavatyössä ovat lähialueen asukkaat, kiinteistöjen ja lähialueen maanomistajat, lähialueella toimivat yritykset, Pohjois-Savon ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat
– vastuualue sekä liikenne ja infrastruktuuri – vastuualue, Pohjois-Savon Liitto, Pohjois-Savon pelastuslaitos, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, Kuopion kulttuurihistoriallinen museo,
Savon Voima Oyj, Savon Voima Verkko Oy, DNA Oy sekä kunnan rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu, ympäristöterveys, tekniset palvelut, sivistys- ja kulttuuripalvelut, yritysasiamies,
joukkoliikennelautakunta, Savo-Pielisen jätelautakunta ja Jätekukko.
3.3.2 Vireilletulo
Asemakaava tulee vireille 6.5.2021 asemakaavaluonnoksen nähtäville kuuluttamisen yhteydessä.
3.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt
Ahmon koulukeskuksen asemakaavahankkeen vireille tulosta kerrottiin kuntalaisille vuoden
2021 kaavoituskatsauksessa. Kaavan osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyt on kerrottu
tarkasti osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa.
3.3.4 Viranomaisyhteistyö
Kunnan kaavoitustoimisto on pitänyt palaverin 23.3.2020 sivistysjohtajan ja toimitilapäällikön
kanssa Ahmon koulun asemakaavan lähtökohdista ja tavoitteista. Bunkkerin suojelutarpeista
ja purkamismahdollisuuksista on pidetty palaveri 1.6.2020 ELY-keskuksen ja Kuopion kulttuurihistoriallisen museon kanssa.

3.4

Asemakaavan tavoitteet
3.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa Ahmon uuden koulukeskuksen rakentaminen tarveselvityksen mukaisesti. Liikenteen ja katujärjestelyjen muutokset suunnitellaan
ympäristön ja koululaisten kannalta turvallisiksi ja esteettömiksi erityisesti jalankulkijoiden,
pyöräilijöiden ja joukkoliikenteen käyttäjien näkökulmasta. Alueen asemakaavoituksessa tulee huomioida liikennemelun vuoksi riittävät meluntorjuntatoimet viihtyisän kouluympäristön
luomiseksi.
Kunnan asettamat tavoitteet, muut tavoitteet

Asemakaava

Ahmo, Ahmon koulu

KAAVASELOSTUS

Sivu 16(23)

Kaavamuutoksessa tutkitaan myös Ahmon vanhan kansakoulurakennuksen ns. bunkkerin
purkamismahdollisuudet. Kyseinen rakennus on esitetty rakennussuojelukohteena maakunta- ja yleiskaavoissa.
3.4.2 Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen
Osallisten tavoitteet
Uuden koulukeskuksen myötä yläkoulun ja lukion henkilöstö ja oppilaat voivat työskennellä
ja opiskella terveellisissä tiloissa. Uusi koulukeskus voidaan suunnitella siten, että liikenteen
melu koulun pihalla vähenee.

3.5

Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset
3.5.1 Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta
Asemakaavamuutoksessa on selvitetty sekä bunkkerin suojelutarpeet että purkamismahdollisuudet.
Suojelemista puoltavia asioita:
Rakennushistoriallinen merkitys
 Ryhdikkään tiilirakennuksen vähäeleinen ja niukkaa klassismia edustavan tyylin voi
nähdä heijastelevan 1900-luvun alkupuolen kasvatuksellisia ihanteita järjestyksestä ja
auktoriteeteistä.
 Bunkkeri erottuu muista maakunnallisesti merkittävistä maalaiskansakouluista punatiilisellä olemuksellaan. Bunkkeri edustaa myös yksilöllistä versiota 20–30-luvun klassistisesta maalaiskansakoulusta, sillä toista täsmälleen samanlaista inventointiaineistosta ei
löydy.
 Rakennus on säilynyt pieniä muutoksia lukuun ottamatta rakennusajankohdan ulkoasussaan. Ulkoasulliset muutokset liittyvät sisäänkäynteihin.
 Rakennuksen sisätilat ovat pysyneet pitkälti alkuperäisen tilaohjelman ja -ratkaisun mukaisina.
 Rakennuksen sisätiloissa on säilynyt paljon vanhaa, kuten ikkunat ja sisäovet sekä portaikko.
Maisemallinen ja taajamakuvallinen merkitys
 Rakennuksen taajamakuvallinen merkittävyys perustuu sen historialliseen edustavuuteen ja rakennushistorialliseen säilyneisyyteen. Bunkkeri on ainoa 1920-luvun tiilirakennus Kirkonkylässä kirkon lisäksi. Eri aikakausien rakennukset edustava aikakauttaan ja
käyttötarkoitustaan sekä luovat kerroksellista tunnelmaa kuntakeskuksen taajamakuvaan.
 Arvokas ja sopusointuinen tiilirakennus luo itsessään myönteistä vaikutuksia ympäristöön.
 Rakennus sijaitsee näkyvällä paikalla Nilsiäntien varrella ainoana vahvasti tiemaisemaan
työntyvänä rakennuksena. Sijainti tiealueen läheisyydessä toisaalta heikentää rakennuksen arvokkuutta tien suoja-aitojen läheisyyden sekä piha- ja viheralueiden puuttumisen
vuoksi.
Kaavojen suojelumerkinnät
 Bunkkerilla on suojelumerkinnät yleis- ja maakuntakaavassa, jotka ovat ohjeena asemakaavaa muutettaessa.
 Maakuntakaavan suunnittelumääräys on: ”Kohteen suunnittelussa on otettava huomioon
maisema-alueen tai maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön kokonaisuudet ja ominaislaatu. Alueen tai kohteen erityispiirteitä tulee vaalia.”
 Yleiskaavan suunnittelumääräyksessä todetaan: ”Alueen tai kohteen suunnittelussa ja
käytössä tulee edistää kohteen kulttuuriympäristön arvojen säilymistä. Maankäyttö- ja rakennuslain 41 §:n nojalla määrätään, että alueella olevia rakennuksia tai rakennelmia ei
saa purkaa eikä niiden ulkoasua muuttaa siten, että niiden kulttuurihistoriallisesti arvokas
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luonne turmeltuu. Kohteisiin merkittävästi vaikuttavissa hankkeissa on pyydettävä museoviranomaisen lausunto.”
MRL 5§ - Alueiden käytön suunnittelun tavoitteena on vuorovaikutteiseen suunnitteluun
ja riittävään vaikutusten arviointiin perustuen edistää rakennetun ympäristön kauneutta
ja kulttuuriarvojen vaalimista
MRL 54§ - Asemakaavan sisältövaatimukset: Rakennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä tulee vaalia eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää.

Purkamista puoltavia asioita:
Ristiriitaiset kaavoituksen tavoitteet
 Asemakaavan ohjeena oleva, vuonna 2016 hyväksytty, Kirkonkylän yleiskaava laadittiin
ennen kuin Ahmon koulukeskuksen sisäilmaongelmat ja uudisrakentamistarpeet olivat
tiedossa. Bunkkeri merkittiin suojelukohteeksi maakuntakaavan ja yleiskaavan rakennuskulttuurihistoriaselvityksen perusteella. Bunkkerin rakennushistoriaselvitys ja kuntotutkimus laadittiin yleiskaavan hyväksymisen jälkeen.
 Ahmon koulun hankesuunnitelmassa ja sitä koskeneessa päätöksenteossa (Kv
15.6.2020) on linjattu, että ”Koulukeskuksen alueella olevalle vanhalle kansakoulurakennukselle ns. bunkkerille haetaan purkulupaa”.
Sijainti
 Bunkkeri sijaitsee Ahmon koulun piha-alueella erillään muista koulurakennuksista, jonka
vuoksi ei ole olennainen osa laajempaa rakennettua kokonaisuutta eikä nykyisellä sijainnillaan viihtyisää miljöötä muodostava tekijä.
 Bunkkeri sijaitsee lähimmillään n. 16 metrin etäisyydellä Nilsiäntien keskilinjasta, kun
kantatien suoja-alue on 20 metriä. Nykyisin näin lähelle maantietä ei voisi rakentaa.
 Vanhan kansakoulun ympäristössä taajamakuvaa hallitsevat liikennealueet ja niihin liittyvät rakenteet, aidat ja rautatien ylittävä silta. Nykyäänkin talo tulee hyvin esille, mutta
muuttuneessa ympäristössä sillä ei ole enää luontevaa omaa tilaa.
Liikenteen melu
 Tieliikenteen melu on bunkkerin kohdalla 60–65 dB vuoden 2035 ennustetilanteessa
WSP Finland Oy:n meluselvityksen. Valtioneuvoston melutason ohjearvo oppilaitosten
sisätiloissa on 35 dB. Bunkkerin sisätilat eivät todennäköisesti täytä valtioneuvoston ohjearvoja, koska bunkkerin alkuperäisten ikkunoiden ääneneristävyys on alhainen.
Rakennuksen nykyinen käyttö ja mahdollinen uusi käyttötarkoitus
 Bunkkerille on vaikea löytää uutta käyttötarkoitusta koulun alueella. Nykyisin bunkkerin
yläkerta on tyhjillään ja alakerran luokkahuoneet ovat varastokäytössä. Bunkkeri ei täytä
opetus- ja nuorisotoimitilojen esteettömyysvaatimuksia. Lisäksi nykyinen huonejako ei
vastaa opetustarpeita.
 Rakennus ei sovellu erilliseen yrityskäyttöön, koska koulutoiminta tarvitsee hankeselvityksen mukaan koko rakennuspaikan käyttöönsä.
 Kunnalla ei ole taloudellisia mahdollisuuksia ottaa käyttöön ja ylläpitää uusia kulttuuripalveluiden rakennuksia.
Rakennuksen kunto ja terveellisyys
 Rakennuksen rakenteiden kunto on kuntotutkimuksen mukaan heikko. Rakennuksessa
on runsaasti kosteudesta vaurioituneita rakennusosia. Rakentamisessa ja rakenteissa on
käytetty terveydelle haitallisia aineita sisältäviä rakennusmateriaaleja, jotka käytön jatkuessa tulisi poistaa.
Kustannukset ja kunnan taloudellinen tilanne
 Korjauskustannukset ovat suuremmat kuin uuden vastaavan rakennuksen tekeminen.
 Vanhan rakennuksen ylläpitokustannukset ovat suuremmat uudisrakentamiseen verraten
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Rakennuksen korjaaminen käyttökuntoon edellyttäisi laajaa ja kallista peruskorjausta,
mikä on kunnan nykyisessä taloudellisessa tilanteessa haastavaa.

3.5.2 Valittujen vaihtoehtojen vaikutusten selvittäminen, arviointi ja vertailu
Bunkkerin suojelun tai purkamisen vaikutuksia uuden koulukeskuksen rakentamiseen selvittiin tontinkäyttösuunnitelmalla, joka tilattiin Sillman Oy:ltä maaliskuussa 2021. Alkuperäisenä
suunnitelmana oli laatia kaksi tontinkäyttösuunnitelmaa, joissa toisessa bunkkeri suojeltaisiin
tai toisessa purettaisiin. Konsultin laatimassa tontinkäyttösuunnitelmassa uusi koulukeskus
mahtuu kuitenkin hyvin tontille riippumatta siitä puretaanko vai suojellaanko bunkkeri. Uusi
koulukeskus voidaan sijoittaa riittävän kauas Nilsiäntiestä, jotta koulukeskuksen sisätilat ja
koulun piha voidaan suojata liikennemelulta. Nilsiäntien puolelle osoitetaan toimintaa palvelevia pysäköintialueita.

Kuva 21 Ahmon koulukeskuksen tontinkäyttösuunnitelma, Sillman Oy, 23.3.2021

3.5.3 Asemakaavan ratkaisun valinta ja perusteet
Asemakaavaratkaisu mahdollistaa uuden koulukeskuksen rakentamisen ja johtaa todennäköisesti bunkkerin purkamiseen. Maakunnallisesti rakennuskulttuurihistoriallisesti arvokkaita
1920-luvun tiilipintaisia kansakoulurakennuksia jää jäljelle Siilinjärvellä Räimän kansakoulu
ja Pohjolanmäen koulu sekä Maaningalla kirkonkylän ja Tavinsalmen kylän kansakoulut.
Kunnanvaltuusto on tehnyt päätöksen Ahmon koulukeskuksen uudisrakentamisesta ja bunkkerin purkuluvan hakemisesta. Asemakaavaratkaisu mahdollistaa kunnan poliittisen päätöksen mukaisen ratkaisun. Asemakaavaratkaisuun ja bunkkerin purkamisesitykseen ovat myös
vaikuttaneet kunnan haastava taloudellinen tilanne.
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Mielipiteet ja niiden huomioiminen
Viranomaisyhteistyö
Ajankohta

Käsittely

Sisältö

Laatimisvaihe
1.6.2020

Palaveri ”bunkkerin” suojelu- /purkamismahdollisuuksista ELY-keskuksen
ja kulttuurihistoriallisen museon
kanssa.

Katsemus paikalla ja alustavaa
keskustelua bunkkerin tarkastelemisesta asemakaavan muutoksessa. Muistio.

Ehdotusvaihe

Mielipiteet ja niiden huomioiminen, luonnos
Asukkaat, maanomistajat, yhteisöt ja yritykset
Osapuoli, pvm

Kannanotto

Vastine ja/tai vaikutus kaavaan

Viranomaiset ja muut yhteistyötahot
Luonnosvaiheen lausuntopalaveri xx.xx.2021
Osallistujat:

Palaverista on laadittu muistio.
Pääkohdat lausuntopalaverista:

Vaikutus kaavaan

Kannanotto

Vastine ja/tai vaikutus kaavaan

Muut yhteistyötahot
Osapuoli, pvm
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Mielipiteet ja niiden huomioiminen, ehdotus
Asukkaat, maanomistajat, yhteisöt ja yritykset
Osapuoli, pvm

Kannanotto

Vastine ja/tai vaikutus kaavaan

Kannanotto

Vastine ja/tai vaikutus kaavaan

Kannanotto

Vastine ja/tai vaikutus kaavaan

Viranomaiset
Osapuoli, pvm

Muut yhteistyötahot
Osapuoli, pvm

3.5.4 Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset
Vireillä olo ja käsittelyvaiheet
Ajankohta
Käsittely

Sisältö

Laatimisvaihe
3.5.2021

Kunnanhallitus

Kaavatyön vireille tulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman
sekä valmisteluaineiston esittely.
Valmisteluaineisto nähtäville.

5.5.2021

Kuulutus, Uutis-Jousi

Asemakaavan valmisteluaineisto
nähtäville.

6.5.–7.6.2021

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineisto nähtävillä kunnantalolla ja kunnan
www-sivuilla.

Ehdotusvaihe
xx.xx.202x

Kunnanhallitus

xx.xx.202x

Kuulutus, Uutis-Jousi

xx.xx.-xx.xx.202x

Kaavaehdotus nähtävillä kunnantalolla ja kunnan www-sivuilla.

Hyväksymisvaihe
xx.xx.202x

Kunnanhallitus

xx.xx.202x

Kunnanvaltuusto
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ASEMAKAAVAN KUVAUS

4.1

Kaavan rakenne
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4.1.1 Mitoitus
Asemakaavan keskeiset mitoitustiedot ovat seuraavat:

Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue (YO-6)
Maantien alue (LT)
Kadut ja kevyt liikenne
YHTEENSÄ

Asemakaava
Pinta-ala Kerrosala
ha
k-m2
5,07
14000
2,01
0,92
8,00

4.1.2 Palvelut
Ahmon koulukeskuksen yläkoulun ja lukion palvelut liikuntatiloineen säilyvät kaavamuutoksessa alueella. Koulukeskus palvelee kuntalaisia myös laajemmin harrastus- ja tapahtumakäytössä kouluaikojen ulkopuolella.

4.2

Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen
Nilsiäntien aiheuttama liikennemelu huomioidaan kaavamuutoksessa rakentamisalueiden sijoittelulla ja kaavamääräyksillä.

4.3

Aluevaraukset
Asemakaavan muutos mahdollistaa hankesuunnitelman mukaisen Ahmon koulukeskuksen
uudisrakentamisen. Nilsiäntien maantiehen sekä Ahmon ja Koskentien katualueisiin tehdään tarvittavat muutokset ja varaukset mm. liikenneturvallisuuden parantamiseksi.
4.3.1 Korttelialueet
Nilsiäntien ja Ahmontien kulmaukseen osoitetaan Opetustoimintaa palvelevien rakennusten
korttelialue (YO-6), jonka kerrosluvuksi on osoitettu enintään neljä.
4.3.2 Muut alueet
Nilsiäntie osoitetaan maantien alueeksi (LT) sekä Ahmontie ja Koskentie kaduiksi.

4.4

Kaavan vaikutukset
Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen
Kaavalla ei ole vaikutusta yhdyskuntarakenteeseen, koska koulukeskuksen uudisrakentaminen sijoittuu entisen koulun paikalle. Koulukeskus sijaitsee liikenteellisesti keskeisellä paikalla yhdyskuntarakenteessa.
Vaikutukset liikenteeseen
Asemakaavan muutoksella ei ole vaikutusta liikennemääriin, koska uusi koulukeskus rakennetaan entisen koulun paikalle nykyiselle oppilasmäärälle. Kaavassa Koskentien katualuetta
on levennetty, mikä mahdollistaa kevyen liikenteen väylän rakentamisen Koskentien varteen
ja parantaa kevyenliikenteen turvallisuutta alueella. Ahmontien varressa olevaa liittymää koulukeskukselle on siirretty hieman pohjoisemmaksi kauemmaksi Nilsiäntien liittymästä, mikä
sujuvoittaa koulukeskuksen liikennettä ja parantaa KT75 ramppiliittymän toimivuutta.
Vaikutukset yhdyskuntatalouteen
Ahmon koulukeskuksen rakennuspaikka liittyy olemassa oleviin katuihin ja kunnallisteknisiin
verkostoihin, joten ylimääräisiä kustannuksia ei synny koulukeskuksen uudelleen rakentamisesta. Nykyiset rakennuspaikan poikki kulkevat vesihuoltoverkot on merkitty asemakaavaan.
Vaikutukset luonnonympäristöön
Kaavalla ei ole vaikutusta luonnonympäristöön, sillä kaava-alue on jo pääosin rakennettua
ympäristöä. Asemakaavan muutokseen on merkitty istutusalueita asuinrakennuspaikkojen ja
maantiealueiden rajojen tuntumaan, jotka antava hiukan suojaa eri käyttötarkoitusten välillä.
Vaikutukset maisemaan, taajamakuvaan ja rakennettuun ympäristöön
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Koulukeskus sijaitsee näkyvällä paikalla KT75 varressa. Uudisrakennus sijoitetaan likimain
entiselle paikalle, jonka vuoksi merkittävää muutosta maisema- tai taajamakuvaan ei synny.
Bunkkeri purkaminen muuttaisi taajamakuvaa KT75:n varressa avoimemmaksi. Samalla häviäisi rakennetusta ympäristöstä osa Siilinjärven rakennus- ja kulttuurihistoriaa - kirkon lisäksi
ainoa 1920-luvun tiilirakennus kirkonkylällä.
Vaikutukset ihmisen elinoloihin ja elinympäristöön
Kaavamuutos mahdollistaa koulutoiminnan jatkamisen uudelleen rakennettavassa yläkoulussa ja lukiossa. Koulun yhteyteen rakennettavat liikuntatilat palvelevat kuntalaisia ilta- ja
tapahtumakäytössä.

4.5

Ympäristön häiriötekijät
Melu
Ahmon koulukeskuksen kortteli sijoittuu osittain Kirkonkylän yleiskaavan teiden melualueelle.
Kaavassa on annettu määräys rakennusten ääneneristävyydestä liikennemelua vastaan.
Kaavaratkaisu parantaa koulua palvelevien pihojen ja liikunta-alueiden melutilannetta nykyisestä, kun ne sijoitetaan rakennusten katveeseen ja melualueen ulkopuolelle. Melualueet
osoitetaan kaavassa liikenne- ja pysäköintikäyttöön.
Ilman laatu
Tieliikenne Nilsiäntiellä (KT75) kohottaa ajoittain alueen pölypitoisuutta ja pakokaasupäästöt
vaikuttavat ilmanlaatuun heikentävästi varsinkin tyynellä ilmalla. Pihojen sijoittaminen kauemmas tiestä parantaa ulko-oleskelutilojen olosuhteita ilmanlaadun näkökulmasta.

4.6

Kaavamerkinnät ja – määräykset
YO-6 Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue.
- Autopaikkoja on varattava vähintään yksi kerrosalan 150 m² kohti.
LT Maantien alue

4.7

Nimistö
Alueella oleva katunimistö säilyy ennallaan.

5.

ASEMAKAAVAN TOTEUTUS

5.1

Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat
Sillman Arkkitehtitoimisto Oy on laatinut tontinkäyttösuunnitelman (24.3.2021), jossa on alustavasti hahmoteltu tulevan koulukeskuksen rakentamisen vaiheistusta. Nykyiset viipalerakennukset on tarkoitus pitää toiminnassa rakentamisen ajan. Kun yläkoululaiset pääsevät
uusiin tiloihinsa, osa viipaleista jää lukiolaisten väistötiloiksi. Kuvassa nykyiset koulurakennukset on merkitty punaisella katkoviivalla ja viipalerakennukset punaisella värillä. Ensimmäisessä vaiheessa on tarkoitus purkaa A- ja C-osat sekä rakentaa uudet liikunta- ja ruokailutilat. Toisessa vaiheessa rakennetaan uusi yläkoulu sekä puretaan lukio ja työpaja. Kolmannessa vaiheessa rakennetaan uusi lukio. Lopuksi luovutaan viipalerakennuksista ja viimeistellään urheilukentät ja loput piha alueet. Vaiheistussuunnitelma on alustava. Lopullinen
rakentamisjärjestys määritellään elinkaarihankkeena toteutettavan rakentamisen urakkakilpailu- ja rakennussuunnitteluvaiheessa.
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Kuva 22 Luonnoskuva Ahmon koulukeskuksen rakentamisen vaiheistuksesta (Sillman Arkkitehtitoimisto Oy, 24.3.2021)

5.2

Toteuttaminen ja ajoitus
Ahmon koulukeskuksen rakentaminen on mahdollista aloittaa heti kaavan tultua lainvoimaiseksi.

5.3

Toteutuksen seuranta
Kaavoituksen edustaja ohjaa rakennussuunnittelu ja -lupavaiheessa suunnittelijoita yhteistyössä rakennusvalvonnan kanssa sekä antaa tarvittaessa lausunnot rakennushankkeista.

Liite 1 Tilastotiedot

Liite 2 Ajantasa-asemakaava

