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1 Johdanto
Rakennushistoriaselvityksen Siilinjärven omistamasta vanhasta Ahmon
kansakoulutalosta laati FM Teija Ahola/Selvitystyö Ahola kunnan Teknisten
palvelujen toimeksiannosta, yhteyshenkilöinä toimitilapäällikkö Jukka
Kellokumpu Siilinjärven kunnasta.
Toimeksiantona oli laatia selvitys koulutalon kulttuurihistoriallisesta
säilyneisyydestä. Rakennushistoriaselvitystä tarvitaan rakennusta koskevan
päätöksenteon tausta-aineistoksi. Se tehtiin nk. suppeana selvityksenä.
Kohde
Kohteena on Siilinjärven lukion ja Ahmon yläkoulun pihapiirissä sijaitseva
vanha punatiilinen kansakoulutalo vuodelta 1923. Rakennus on
sisäilmaongelmien ja korjaamattomuuden vuoksi käytännössä tyhjillään, vain
rakennuksen alakerran tiloja käytetään varastona.
Koulutontti (3103-1) sijaitsee kuntakeskuksessa, Nilsiäntien eli kantatie 75:n
pohjoispuolella, radan vartta seuraavan Ahmontien varrella. Vanha tiilikoulu
on tontin kantatien puoleisessa reunassa. Tontti rajautuu asuntokortteleihin.
Koulutontilta kirkonkylän keskuskortteliin on matkaa linnuntietä 550 metriä.
Rautatieasema on noin 400 m päässä koulusta.
Sisältö ja menetelmät
Rakennushistoriaselvityksen perustavoitteena on kokonaiskuvan luominen
kohteesta, sen historiallisten ja ympäristöllisten ominaispiirteiden
määrittäminen ja säilyneisyyden arviointi. Kaupunkikuvallisten arvojen
määrittelyä
varten
tarkastellaan
lähialueen
maankäyttöä
ja
ominaisluonnetta.
Työn suunnittelussa nojauduttiin Museoviraston laatimaan ohjeelliseen
rakennushistoriaselvitysoppaaseen1. Selvityksen pääpaino on rakennuksen
ulkoarkkitehtuurin
dokumentoinnissa,
aikatasojen
tutkimuksessa,
rakennushistoriallisessa säilyneisyydessä ja rakennuksen kaupunkikuvallisen
merkityksen arvioinnissa. Raportissa käydään läpi myös sisätilojen nykytila,
mutta huonekortteja ei tehty. eikä myöskään uusia julkisivu-

/pohjapiirustuksia vaan kaavioiden pohjana käytetään tilaajalta saatuja
piirustuksia sekä allekirjoittaneet ottamia valokuvia. Rakennuksesta
saatavilla oleva piirustusaineisto oli erittäin niukka, minkä vuosi työtä varten
tehtiin yleispiirteiset pohjapiirrokset. Niitä varten ei tehty mittauksia, vaan
piirrokset perustuvat 1960 ja 1981 tehtyihin LVI-suunnitelmakuviin.
Rakennuksesta oli käytettävissä suppea rakennusinventointi ja 2017
valmistunut kuntotutkimus sekä asbesti- ja haitta-ainekartoitus (Sweco).
Rakennushistoriaselvityksen yhteydessä ei tehty uusia rakenneavauksia vaan
tukeuduttiin Swecon rakenneavaustietoihin.
Raportin sisältö luvuittain:
Luku 1) Johdanto. Toimeksianto- ja menetelmäkuvaus.
Luku 2) Inventoinnit ja suojelutavoitteet
Tiedot
aikaisemmista
inventoinneista
ja
oikeusvaikutteisista
suojeluvarauksista kaavoissa maankäyttö- ja rakennuslain nojalla tai
erityislakeihin perustuen.
TIETOTAULUSSA 1 on kuvaus koulutontin ja lähiympäristön vaiheista.
Luku 3) Analyysi koulurakennuksen ja rakennuspaikan kaupunkikuvallisesta
asemasta taajamaympäristössä.
TIETOTAULUSSA 2 taustoitetaan maalaiskuntien kansakoulurakentamista.
Luku 4) Selostetaan rakennuksesta sen rakentamisen taustat, tekniset tiedot,
ja tilaratkaisut sekä arkkitehtoniset ominaispiirteet. Luku sisältää
rakennuskortin, jossa tiivistetysti keskeinen käyttö- ja muutoshistoria.
Luku 5) Sisältää asiantuntija-arvion rakennuksen historiallisista ja
ympäristöllisistä piirteistä, rakennuksen merkityksestä kuntakeskuksen
taajamakuvassa sekä rakennustyyppinsä ja aikakautensa arkkitehtuurin
edustajana kunnan ja maakunnan rakennusperinnön näkökulmasta.
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Luku 6) Lähteet.
Selvitys on laadittu arkistoaineiston, kirjallisten lähteiden, haastattelujen ja
kohdekäynneillä kerätyn aineiston pohjalta. Työtä varten käytettiin mm.
seuraavia lähtöaineistoja
 vanhat kartat ja asemakaavat
 paikalliset ym. historiateokset
 alueelta tehdyt inventoinnit
 oma valokuvadokumentaatio
 haastattelut
Kohteesta otetut valokuvaa luovutettiin muun digitaalisen aineiston ohella
tilaajalle.

2 Inventoinnit ja suojelutavoitteet
Valtakunnalliset
Museoviraston päivittämä inventointi valtakunnallisesti merkittävistä
rakennetuista ympäristöistä (RKY) on valtioneuvoston päätöksellä
22.12.2009 otettu maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvien
valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamaksi inventoinniksi
kulttuuriympäristöjen osalta 1.1.2010 alkaen.
o

Maakunnalliset inventoinnit
Pohjois-Savon liiton vuonna 2006 julkaisema raportti Kuopion seudun
kulttuuriympäristö seutukunnan vahvuudeksi on selvitys Kuopion seudun
valtakunnallisesti
ja
maakunnallisesti
merkittävistä
kulttuuriympäristökohteista ja -alueista. Inventointi tehtiin Kuopion seudun
maakuntakaavan perusselvitykseksi.


Kuva oikealla: Osasuurennos Siilinjärven kunnan kohdekartasta julkaisussa Kuopion
seudun kulttuuriympäristö seutukunnan vahvuudeksi. Kuvaan lisätty punainen nuoli
osoittamaan Ahmon koulun sijaintipaikan.

Siilinjärvellä ei ole valtakunnallisesti merkittäväksi luokiteltua
kulttuuriympäristöaluetta tai yksittäistä kohdetta.

Siilinjärven Ahmon vanha tiilikoulu sisältyy inventointiin ja on
luokiteltu maakunnallisesti merkittäväksi rakennukseksi.
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Paikalliset inventoinnit
Siilinjärven kunnan 1987 teettämän rakennusinventoinnin tulokset julkaistiin
Siilinjärven rakennuskulttuuri. Osa 1 kirkonkylä. –nimisenä julkaisuna 1990.
Nuorimmat inventoidut kohteet ovat 1950–60-lukujen taitteesta. Vanha
kansakoulu valikoitui inventointikohteeksi julkiset rakennukset -teeman alla.
Seuraava rakennusperinnön perusinventointi valmistui 2013 yleiskaavan
perusselvitykseksi. Tässä Siilinjärven kirkonkylän rakennuskulttuuri inventoinnissa (päivitetty raportti 22.6.2016) vanha tiilikoulu on osa
koulurakennusten kokonaisuutta nro 9: Ahmon koulukeskus, jossa on
vanhan tiilikoulun lisäksi Siilinjärven yläasteen ja lukion yhteinen, kahdesti
laajennettu, koulurakennus.

sijaitsee maamerkkimäisesti Nurmekseen menevän kantatien varressa. Koulu
on rakennettu vuonna 1921 pidetyn kansakoulujen piirustuskilpailujen
tyyppipiirustuksilla.
Erityislait
Vanhaa Ahmon tiilikoulua ei ole suojeltu lailla rakennusperinnön
suojelemisesta (498/2010).
Maakuntakaava
Ympäristöministeriö on vahvistanut Kuopion seudun maakuntakaavan
3.7.2008. Maakuntakaavaan on vahvistettu muutoksia 7.12.2011, 15.1.2014
ja 1.6.2016. Maakuntakaavassa vanha Ahmon koulu jää keskustatoimintojen
alueelle (c). Koulu on merkitty ma 659 -merkinnällä (13.659 Ahmon koulu)
kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta maakunnallisesti
tärkeäksi kohteeksi.
Suunnittelumääräys: Kohteen suunnittelussa on
otettava huomioon maisema-alueen tai maiseman ja rakennetun
kulttuuriympäristön kokonaisuudet ja ominaislaatu. Alueen tai kohteen
erityispiirteitä tulee vaalia.

Kuva: Inventoinnin kohdekartta raportissa Siilinjärven kirkonkylän rakennuskulttuuri
(2013). Kuvaan lisätty sininen nuoli osoittaa vanhan kansakoulun sijaintipaikan.
Vihreällä merkityt kulttuuriympäristökohteet ovat maakunnallisesti merkittäviä.

Yleiskaavan inventointiraportissa on painotettu koulukeskuksen historiallista
todistusvoimaa, joka ”perustuu koulukeskuksen ajallisesti kerrokselliseen ja
laajaan kokonaisuuteen, jossa näkyvät sekä eri aikojen koulusuunnittelun
ihanteet että koululaitoksen kehitys nykymuotoiseksi.” Koulurakennukset
edustavat hyvin aikaansa, kuvauksen mukaan rakennustekniikoiden,
materiaalien ja tyylien kirjo on runsas.
Raportin mukaan ”Ahmon
koulurakennus, nk. bunkkeri, on osa Pohjois-Savon maakunnallisesti
merkittävien koulujen ketjua ja edustaa 1920-luvun tiilestä tehtyjä
kansakouluja. Tiilipintainen, klassistinen kirkonkylän vanha kansakoulutalo

Kuva: Kuopion seudun maakuntakaavayhdistelmä /Pohjois-Savon liitto (9.2.2018)
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Yleiskaava
Ahmon koulukeskuskorttelia koskeva Siilinjärven Kirkonkylän yleiskaava 2035
on hyväksytty kunnanvaltuustossa 25.4.2016. Yleiskaava on voimassa niiltä
osin, johon korkeammalle hallinto-oikeudelle tehty valitus ei kohdistu.

Kuva: Osasuurennos Kirkonkylän yleiskaava 2035:sta. Siilinjärven kaavoitus
(31.11.2018).

Yleiskaavassa Ahmon vanha kansakoulu on osoitettu merkinnällä sr-1/E
rakennussuojelukohteeksi, jolla on seudullista tai maakunnallista
merkitystä. Indeksimerkintä viittaa kaavaselostuksen kohdeluetteloon ja
kaavatyötä
varten
laadittuun
rakennusinventointiraporttiin.
Kaavamääräykseen sisältyy suunnittelumääräys: Alueen tai kohteen
suunnittelussa ja käytössä tulee edistää kohteen kulttuuriympäristöarvojen
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. Kohtaisiin merkittävästi vaikuttavissa hankkeissa on pyydettävä
museoviranomaisen lausunto.
Yleiskaavassa koulutontti on varattu julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi
(PY). Vanha kansakoulu jää tie- ja raideliikenteen melualueelle (me).

Asemakaava
Korttelin 3101 tonttia 1 koskee asemakaava ja -kaavamuutos, jonka Kuopion
lääninhallitus on vahvistanut 3.12.1987. Koulutontti on osoitettu
opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi, joka rajautuu
etelässä kauttakulku- tai sisääntulotieksi merkittyyn liikennealueeseen.
Koulutontilla suurin sallittu kerrosluku on III. Kaavassa ei ole
suojelumerkintöjä. Vanha kansakoulutalo on merkitty kokoaan vastaavalle
rakennusalalle.

Kuva: Voimassa oleva asemakaava 3.12.1987. / Siilinjärven karttapalvelu (28.1.2018).
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TIETOTAULU 1: Koulutontin vaiheita
Kirkonkylän vanhan kansakoulun rakennuspaikka liittyy kirkonkylän
ensimmäiseen kehitysvaiheeseen2
Siilinjärvi sijaitsee Pohjois-Savossa Kuopion kupeessa. Vanha kansakoulutalo
sijaitsee Siilinjärven kirkonkylässä eli kuntakeskuksessa, joka on Kasurilan
maarekisterikylää. Kylän vanha maatalousvaltainen pääkylä sijaitsee
kirkonkylästä noin kolmisen kilometriä etelämpänä. Sen ja nykyisen
liikekeskustan välillä, vanhan valtatien varteen oli rakennettu kunnalliskoti,
Tarinaharjun sairaala, manttaalikunnan talo ja pappila. Viinamäen
hautausmaa oli perustettu talollisten toimesta jo 1870-luvun lopulla.
Siilinjärvi on ollut itsenäinen kunta vuoden 1925 alusta lähtien. Siilinjärven
seurakunta oli perustettu virallisesti toukokuussa 1924, mutta sen
syntyhistoria juontaa juurensa vuoteen 1908. Tuolloin Nilsiän, Maaningan ja
Kuopion maaseurakunnan osista muodostettiin Keisarillisen senaatin
määräyksellä Kasurila-niminen toisen luokan kirkkoherrakunta. Senaatin
päätöksen mukaan nimi muutettiin Siilinjärven seurakunnaksi joulukuussa
1910. Vuonna 1923 rakennettiin Kasurilaan sekä kirkko että kansakoulu,
molemmat punatiilirakennuksia. Kirkko sijoitettiin harjulle ja koulu
idemmäksi rinteeseen nk. Parolan kentälle. Muita merkittäviä 1920-luvulla
rakennettuja rakennuksia oli seurojentalo. Kasurilan puurakenteinen
kievaritalo muuttui kunnantuvaksi 1926.
Vanhojen maa- ja vesireittien solmukohdassa sijaitseva Kasurilan kylä oli
luonteva valinta kirkon paikaksi. Turun rauhan jälkeen Oulu ja Raahe perivät
menetettyjen Viipurin ja Haminan tehtävät Savon vienti- ja tuontisatamina.
Kasurilan kylän kautta alkoi kulkea silloisissa oloissa valtava liikenne
Kuopiosta pohjoiseen, itään ja länteen. Kylästä muodostui huomattava
pysähdyspaikka ja rahtikeskus, jonka kaupankäyntiä vilkastutti entisestään
vuonna 1902 käyttöön otetun Kuopio–Iisalmi -radan asema. Kansakoulun
rakentamisen aikoihin kylän liike-elämä oli keskittynyt aseman seutuville,
laivarantaan ja harjun rinnettä nousevan Kuopiosta Ouluun vieneen Savon
maantien (Asematie) varteen. Kuopio–Siilinjärvi-moottoritie valmistui 1993
liikekeskuksen länsipuolelle. Sitä edeltänyt 5-tien linjaus kulki nykyisen
liikekeskustan halki.

Kuva: Kirkonkylä on Juurusveden Siilinlahden pohjoispäässä, harjuselänteellä. Juurusvesi on
Nilsiän reittiin kuuluva vesistö. Kirkonkylän kansakoulutalo rakennettiin 20-luvun alkuvuosina
peltovainioiden keskelle. Sitä vastapäätä sijaitsevassa Lepolan talossa toimi kievari 1920–30luvuilla. / Kuva otettu 1926. Valok. Ilmavoimien kuvakeskus, julk. Koponen 1990.

Kuva: Kuntakeskus sijaitsee harjuselänteellä, jota reunustavat hienojakoisemmat
tasangot. / GTK © maaperä 1:20 000 (13.1.2019).
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Kuva: Kasurilan kansakoulu on merkitty karttaan turkoosilla. Suunnitelmissa on ollut
koulun laajentaminen koilliseen ja vinkkelillä kaakkoon.
/ Kirkonkylän
rakennussuunnitelmakartta 1949. Siilinjärven kunta.

Siilinjärven rakennussuunnitelma sai päivityksen elokuussa 1952.
Ydinkeskustan perusrakenne alkoi hahmottua kylää lävistävien 5-tien ja
Nilsiäntien asettuessa nykyisille uomilleen. Nilsiäntien perusparannus leikkasi
vanhalta kansakoululta etupihan entistä pienemmäksi, myös vanhan tien ja
koulun välissä ollut talousrakennus jouduttiin purkamaan. Maaseudun
Keskusrakennustoimiston arkkitehdin Juhani Nylundin suunnittelema
lisärakennus valmistui 1959 kunnan omana työnä.3 Ahmon monimuotoinen
koulukeskus on rakennettu nykykokoonsa 1970-, 80- ja 2000-luvuilla.
Viimeisin laajennus on tehty 2000luvun alussa. Sen suunnittelijana
on Qvim-Arkkitehdit, arkkitehti
Pertti Vehreävesa.

Kuva:
Selkokartta
Paikkatietoikkuna.

©

MML,

Kuva: Uusi pitkänomainen kansakoulutalo rakennettiin vanhan pohjoispuolelle. / Pk
1:20 000, 333111, julkaistu 1972 © MML

Kansalaiskoulu sai uudet tilat 1970.
Suunnitelmat
laati
OY
Suunnittelukeskus
MRK.
Arkkitehtitoimisto
Perko
&
Rautamäki Ky:n suunnittelema
laajennus sai luvan 1979, ja
uudisosa valmistui 1981.
Kuva: Uudempaa koulutaloa on
laajennettu
1970–80-lukujen
vaihteessa. /Pk 1:20 000, 333111,
päällepainatus 1986 © MML

Kuva: Koulutontille tehtiin kaukalo ja
pelikenttä 1980-luvulla. /Pk 1:20 000,
333111, julkaistu 1991 © MML
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3 Ahmon vanha kansakoulutalo taajamakuvassa
















Kansakoulutalo on selkeäpiirteinen kivitalo, aumakattoinen ja
tyyliltään klassistinen. Tontin tilankäyttö ja uudempi koulukeskus
ilmaisevat
selkeimmin
tiilirakennuksen
alkuperäisen
käyttötarkoituksen.
Rakennuksen suuntaan laajentunut liikennealue ja koulutonttia
rajaava verkkoaita ovat muuttaneet lähiympäristön olosuhteita siten,
että entinen kulku tieltä suoraan kivikoululle on estynyt.
Kansakoulutalo on yksikseen suuren koulutontin kantatien
puoleisessa reunassa. Uudempi, vaiheittain nykyiseen kokoonsa
rakennettu koulukeskus sijaitsee tontin keskellä. Sisäpihan ympärille
kiertyvä rakennus on massoiteltu siten, että talon muoto ja koko
eivät hahmotu yhdeltä suunnalta tarkasteluna.
Urheilukentät ja laajat nurmialueet sijaitsevat samassa korttelissa
kuin koulurakennukset. Puurivit reunustavat korttelia rajaavia
katuja. Pohjoisesta, asuinalueelta, katsottuna moderni koulukeskus
sijaitsee mäenkumpareella. Kansakoulutalo näkyy vain kantatien
näkymissä.
Kansakoulutalo
on
kirkonkylän
kuntakeskuksen
harvoja
punatiilipinnalle jätettyjä ja perinteisellä tekniikalla muurattuja
tiilirakennuksia.
Siilinjärven harjuselänteellä sijaitsevaa liikekeskustaa luonnehtii
1970- ja 80-luvuilla ja sen jälkeen toteutettujen rakennushankkeiden
suuri mittakaava, tilallinen väljyys ja soranotolta vapautuneen alueen
tasaisuus. Ahmon koulukeskus jää liikekeskuksen ulkopuolelle.
Harjuselänteeltä itään avautuva avoin maisematila on sinänsä
vaikuttava, mutta vanhan kansakoulun ympäristössä taajamakuvaa
hallitsevat liikennealueet ja niihin liittyvät rakenteet, aidat ja
rautatien ylittävä silta. Kansakoulun perustamisen aikaan kookas
punatiilirakennus oli avoimen viljelysaukean maisemapiste.
Nykyäänkin talo tulee hyvin esille, mutta muuttuneessa ympäristössä
sillä ei ole enää luontevaa omaa tilaa.
Koulua vastapäätä, kantatien eteläpuolella, korkeaksi kasvaneen
kuusiaidan takana, on säilynyt vanha taitekattoinen talo 1900-luvun
alkupuolelta. Muuta koulun kanssa samaan aikakauteen liittyvää
rakennuskantaa ei ole aivan lähiympäristössä.

Kuva: Vanha kansakoulutalo ja Nilsiäntie syksyllä 2018.
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TIETOTAULU 2: Maalaiskansakoulut
Kansakoululaitos: Kansakoulujen rakentaminen ja ylläpitäminen on ollut eräs
kaikkein tärkeimpiä kunnallisen itsehallinnon piiriin kuuluvista tehtävistä.
Ahmon
vanhan
kansakoulutalon
rakentaminen
liittyy
yleisen
oppivelvollisuuden laajenemiseen 1920-luvun alussa. Ahmon vanhan
kansakoulutalon alkuperäisiä piirustuksia ei ollut käytettävissä. Lähdetietojen
mukaan koulun suunnitteli kunnan rakennusmestari Pekka Kröger.
Suomen
koululaitos
laajeni,
kun
vuonna
1866
annettiin
maalaiskansakoulujen perustamisen mahdollistava asetus kansakouluista.
Varsinaisen kansakoulun muodosti neljäluokkainen yläkansakoulu, joka
vakiintui
maaseutujen
koulutyypiksi.
Kaupunkikansakoulujen
normaalimuodoksi tuli kaksiluokkainen alakansakoulu ja neliluokkainen
yläkansakoulu.
Vuonna 1866 kansakouluasetus jätti kansakoulujen
perustamisen maaseudulla vapaaehtoiseksi. Seuraava 1898 annettu asetus
ylempien
kansakoulujen
perustamisen
edistämisestä
Suomen
maalaiskunnissa velvoitti kunnat jakamaan alueensa koulupiireihin ja
perustamaan niihin kansakouluja. Piirijakoasetus on tulkittu eräänlaiseksi
välivaiheeksi yleisen oppivelvollisuuden toteutumisessa.
Aluksi kansakoulut toimivat usein vuokratiloissa tai ne rakennettiin jonkun
vanhan
rakennuksen
hirsitavarasta.
Uuteen
kehitysvaiheeseen
kouluarkkitehtuuri tuli kouluhallituksen perustamisen jälkeen, 1869. Jos
koulun rakentamiseen ja ylläpitoon saatiin valtionapua, oli rakennettava
tilava koulutalo, jossa oli luokkahuone, kahden huoneen ja keittiön asunto
opettajalle sekä erinäisiä ulkorakennuksia. Vanhat tupakoulurakennukset
muistuttivat aikansa asuinrakennuksia. Vuosisadan loppupuolella
kouluhallitus julkaisi kouluista 1. mallipiirustuskokoelman, jonka avulla
haluttiin taata sekä koulurakennusten edullisuus ja toiminnollisuus että
tekninen ja rakennustaiteellinen taso.
Kunnan toimesta ja kouluhallituksen valvoessa uusien kansakoulujen
rakentaminen laajeni voimakkaasti etenkin itsenäisyyden ajan ensimmäisinä
vuosikymmeninä. Merkittävänä syynä oli yleisen oppivelvollisuuden
säätäminen Suomeen 1921. Kuusivuotisesta kansakoulusta tuli yleinen
pohjakoulu. Jokaiseen koulupiiriin piti perustettaman alakoulu, yläkoulu ja
jatkokoulutusta antava kansalaiskoulu. Kaupungeille annettiin viisi vuotta

aikaa panna oppivelvollisuuslaki toimeen, maaseudut saivat aikaa lain
toteutukseen 16 vuotta.
Uusien kansakoulujen perustamista edisti 1920-luvun taloudellinen
nousukausi. Pikaisen rakennustarpeen tyydyttämiseksi julistettiin useita
koulurakennusten tyyppipiirustuskilpailuja.
Maalaiskylälle rakennetun
kansakoulutalon ulkoarkkitehtuuri alkoi saada oman julkista rakennusta
muistuttavan ilmeensä, joka usein varsinkin puukouluissa oli koristeellisen
romanttinen, mutta kuitenkin kullakin aikakaudella suosittua rakennustyyliä
mukaileva: 1900-luvun alun kertaustyylistä jugendiin, 1920-luvulla klassismi.
Oppivelvollisuuden myötä voimaanastunut uusi opetusohjelma edellytti
paitsi tiloja alakansakoululle myös veisto-, voimistelu- ja kotitalousluokille ja
koulun
keittolalle.
Koulurakennuksilta
edellytettiin
uudenlaista
tarkoituksenmukaisuutta, samalla kunta kehotettiin yhä säästäväisyyteen ja
vaatimattomuuteen. Maaseutukoulut rakennettiinkin edelleen hirsistä ja
lämmitettiin puu-uuneilla. Aikaisemmista mallikouluista poiketen
rakennukset olivat kaksikerroksisia ja niissä oli mansardi-, auma- tai
harjakatto. Ikkunat olivat moniruutuiset, ja julkisivut oli jaoteltu
symmetrisesti erilevyisin listoin.
Vasta viime sotien jälkeen alkoi maaseudullakin puukoulut korvautua
kivirakennuksilla, ja koulurakennuksen ikoniksi yleistyi suurten ikäluokkien
opinahjoina monikerroksinen rapattu harjakattoinen kivikoulu.
Tyyppipiirustukset
Mallipiirustukset eli tyyppipiirustukset edistivät rakennustoimintaa, jota
kouluhallitus halusi valvoa. Niiden avulla luotiin koulurakentamisen normeja
ja tarjottiin suunnittelupalveluja. Erityisesti maalaiskansakouluja varten
laadittiin mallipiirustuksia, joita myös julkaistiin pienpainanteina.
Kouluhallituksen ja rakennushallituksen lisäksi yhdistyksen ja yksityiset
toimijat, kuten helsinkiläinen Kansakoulujen suunnittelutoimisto, julkaisivat
valintavihkoja omista kansakoulujen tyyppipiirustuksistaan.
1892 Mallipiirustuksia kansakoulurakennuksia varten maalla, ns. Stenbäckin
kokoelma (Stenbäck, Asp, Yl.rak.ylihallitus)
1904 Yrjö Sadeniemi, Rakennushallitus: väliaikaiset mallipiirustukset
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1907 Piirustuksia maalaiskansakoulujen rakennuksiin, Taidetta kouluihin yhdistys
1910 Maalaiskansakoulujen rakennuspiirustuksia. Yrjö Sadeniemi
1915 Svenska Folkskolans Vänner
1922
Piirustuksia
maalaiskansakoulujen
rakennuksiin
teemana
"kansanomainen vaatimattomuus" (eri suunnittelijoita)
1930-luvulla Suomalaisen kansakoulun ystävät ry:n kokoelma
1950 Maalaiskuntien liiton tyyppisarja
Ensimmäinen suomalainen mallipiirustuskokoelma maalaiskansakouluja
varten, nk. Stenbäckin kokoelma, julkaistiin vuonna 1892. Siinä esiteltiin
yksikerroksisia, nikkarityyliä vaatimattomasti mukailevia puurakennuksia,
joiden ulkoseinissä oli pysty- ja vaakasuuntainen laudoitus. Useimmissa
koulumalleissa oli veistosali. Opetustilojen ikkunat tuli suunnata siten, että
sisälle saataisiin runsaasti luonnonvaloa, luokkahuoneissa ei kuitenkaan
oikeanpuoleiselle pitkälle seinälle. Riittävän tuuletuksen varmistamiseksi
luokkahuoneisiin suositeltiin nk. terveysikkunoita. Eteisessä tuli olla ikkuna ja
lämmitysuuni. Lämmityslaitteiksi suositeltiin pönttöuuneja, joiden kautta
hoituisi myös ilmanvaihto. Eteisessä ja luokkahuoneissa tuli käyttää mieluiten
pariovia ja seinät tuli verhota höylätyllä ponttipaneelilla 1,5 m korkeuteen.
Seinät ja lattia oli maalattava öljymaalilla. Lattiaan kelpasi myös pigmentoitu
vernissa.
Uusi, arkkitehti Yrjö Sadeniemen laatima kokoelma ilmestyi vuonna 1910 ja
johti tunnusomaisen koulumallin yleistymiseen: ”Sadeniemen kouluissa” oli
harjakatto ja korkea ullakko, lautavuoraus, suuret ikkunat ja ikkunoiden ja
ovien vuorilautoihin keskittyvä detaljointi. Miesopettajien asunnossa piti olla
leivinuunilla varustettu keittiö ja kolme huonetta, naisopettajille riitti kaksi
huonetta. Rakennustöiden valvojiksi alettiin edellyttää vakinaisesti palkattua
rakennusmestaria.
Yleisen oppivelvollisuuslain voimaanastuminen muutti koulurakennuksiin
sovellettavia vaatimuksia, minkä vuoksi kouluhallitus julisti kesäkuussa 1921
piirustuskilpailun ajanmukaisten mallipiirustusten aikaansaamiseksi
maalaiskansakoulujen rakennuksia varten. Kilpailun tuloksena kouluhallitus
teetti neljät täydelliset rakennuspiirustukset ja aineluettelot neljää eri
koulumuotoa varten (eli yhteensä 16 eri ratkaisua ja niiden peilikuvat). Nämä

neljä eri koulumuotoa olivat: alakoulu, naisopettajan yläkoulu ja alakoulu,
miesopettajan yläkoulu ja alakoulu, mies- ja naisopettajan yläkoulu ja
alakoulu. Kilpailun tuloksista 1922 julkaistu vihkonen esitti pienin kuvin
perusratkaisut, jonka pohjalta piirustusten sinikopiot saattoi tilata
kouluhallituksesta. Koulu- ja opettajarakennusten piirustusten lisäksi
kokoelma sisälsi talousrakennuksien piirustukset. Kokoelmaan valittujen
piirustusten tekijöitä olivat arkkitehdit Malmström & Tikkanen, arkkitehdit
Borg, Sirén & Åberg, arkkitehdit Jussi & Toivo Paatela, arkkitehti Bertil
Liljeqvist, arkkitehti Arvo Hänninen sekä arkkitehti Gunnar Taucher. Kaikki
kokoelman koulutalot olivat puurakennuksia ja niiden hillityt koristelu ja
muotokieli nojautui klassismiin (pystylautavuoraus, symmetriaan pyrkivä
julkisivusommittelu, harjakatot, 1- tai 2-kerrosta, isoissa keskiosaan liittyvä
matala siipiosa/tai -osia).
Kouluhallituksessa arkkitehtina vuosina 1918–1944 työskennellyt Toivo
Salervo (Kuopio 1888–1977 Helsinki) laati kouluista ja niiden
talousrakennuksista sekä tyyppi- että yksilöllisiä piirustuksia. Pohjois-Savossa
Salervon töiksi tiedetyt koulut ovat tyyliltään klassistisia puurakennuksia tai
rapattuja kivirakennuksia. Salervon 20-luvun rakennuksille on leimallista
hyvin tiukka symmetria, aumakatot ja pienten ikkunoiden käyttö katon
koristeina, esimerkiksi samanlaiset poikkipäätyiset ullakkoikkunat katolla
kuin Ahmon kansakoulussa.
1920-luvun klassismi
Itsenäisyyden ensimmäisellä vuosikymmenellä nuori arkkitehtisukupolvi
arvosti Suomen ja Ruotsin yhteisten vuosisatojen arkkitehtuuria, kuten 1700luvun klassistisia virkataloja ja ruukinkyliä. 1920-luvulla klassinen muotokieli
omaksuttiin kaikentyyppisiin rakennuksiin.
Sommittelussa suosittiin eheitä geometrisia perusmuotoja, aksiaalista
symmetriaa, toistuvia yhdensuuruisia rakennusosia ja kultaiseen
leikkaukseen pohjautuvia lukusuhteita. Niitä piirteitä on sellaisissakin 20luvun rakennuksissa, joissa klassistinen pintakoristelu jäi vähäiseksi, kuten
Ahmon vanhassa kansakoulutalossa.

13

4 Ahmon vanhan kansakoulutalon kuvaus

4.2 Kirkonkylän ensimmäinen koulurakennus

4.1 Koulutalon perustiedot

Kasurilan kansakoulun 50-vuotisjuhlaa ja uuden koulutalon vihkiäisiä viettiin
samana päivänä 27.1.1924.5 Kasurilan koulun perustamisvuonna 1873 oli
Kuopion maalaiskunta jaettu neljään piiriin, joista ensimmäisenä sai oman
uuden koulutalon Kasurilan piiri.6 Siilinjärven kunnan itsenäistymisen jälkeen,
vuoden 1925 alusta, Kasurilan koulusta tuli Siilinjärven kansakoulu (nykyään
osa Ahmon koulukeskusta, Bunkkeri-nimitys ollut pitkään).

Nimi
Osoite
Tunnus
Pinta-ala
Tilavuus
Käyttöhistoria

Rakennuttaja
Suunnittelija
Työnjohtaja
Ajankohta
Pääurakoitsija
Rakennustapa

Ahmon vanha koulu; Siilinjärven kirkonkylän kansakoulu,
Salmin keskikoulu,
Ahmontie 1, Siilinjärvi
Kortteli 3103, tontti 1
720 m2
3040 m3
1) Kasurilan kansakoulu, luokat ja opettajien asunnot ja
alkuun yksi asunnoista kunnan kätiön käytössä.4
2) Siilinjärven kirkonkylän kansakoulu ja kansalaiskoulu
3) Kansakoulun ja kansalaiskoulun ohella Siilinjärven
keskikoulu 1944–1952.
4) Siilinjärven peruskoulun yläasteen sivurakennuksena, ja
opettajien asuntoina
5) Koulutoiminnan päätyttyä 2000-luvulla yläkerta vuokraasuntoina ja alakerta varastotiloina
6) Käytännössä tyhjillään, yksi huone varastotilana
Kuopion maalaiskunta
Kunnanrakennusmestari Pekka Kröger
Kunnanrakennusmestari Pekka Kröger
1923, vihitty käyttöön 27.1.1924
Ei tietoa
Paikallarakennettu

Koulun seinässä on kivilaatta, jossa teksti: Säveltäjä Ahti Sonninen asuin tässä
talossa 1923–1936. Ahti Sonninen syntyi Siilinjärvellä, tai tuolloin vielä
Kuopion maalaiskunnassa, 11. heinäkuuta vuonna 1914. Hänen
vanhempansa Edla Maria (os. Nuutinen) ja Albanus Sonninen olivat
molemmat opettajia.

Juhlasta uutisoineen Savon Sanomien artikkelissa uuden koulun kerrottiin
olevan osittain kolmikerroksinen ja rakennetun tiilestä. Alimmassa
kerroksessa on mm. tilava huoneisto koulukeittolaa varten, ensimmäisessä
kerroksessa neljä luokkahuonetta ja ylimmäisessä kerroksessa neljä
opettajien asuntoa, nimittäin kahdelle yläkoulunopettajalle ja kahdelle
alakoulunopettajalle. Koulurakennuksen piirustukset oli laatinut ja
rakennustöitä johtanut kunnanrakennusmestari Kröger.7 Kasurilan
kansakoulurakennuksen mainittiin olevan suurin ja ajanmukaisin koulutalo
Kuopion maalaiskunnassa ja ehkäpä laajemmallakin alueella. Koulun
rakentaminen oli tullut maksamaan noin 600 000 mk. Maalaiskunta oli saanut
rakentamiseen avustusta ja lainaa Valtionkonttorilta kansakoululaitoksen
kustannuslain 5§ säännösten nojalla.8
Siilinjärven kansakoulun opettajakunta kasvoi 1935, jolloin koululle
perustettiin toinen alakoulunopettajan virka. Koulutyö keskeytyi joulukuussa
1939 ja kirkonkylä koulu muiden mukana joutui sota-ajan käyttöön siirtoväen
majoituspaikkana, työtupina ja kirkonkylän koulu jonkin aikaa myös
ammuslataamona.9 Kirkonkylän kansakoulu laajeni 1940 viisiopettajaiseksi
uudella miesopettajan viralla. Alueluovutusten johdosta Siilinjärvelle siirtynyt
Salmin keskikoulu oli ensimmäinen pitäjässä toimiva keskikoulu. Syksyllä
1944 keskikoulu sijoitettiin kirkonkylän kansakoululle. Koska kahden koulun
käytössä oli ainoastaan neljä luokkahuonetta, jouduttiin hajasijoitukseen ja
vuorolukuun. Syksyllä 1952 keskikoulu pääsi muuttamaan kansakoululta ja
manttaalikunnantalolta uuteen koulutaloon.10 Vuonna 1959 Siilinjärven
kansakoulun tilat suurenivat lisärakennuksen myötä ja koulu muuttui 9opettajaiseksi.11 Vanhan kouluntalon luokat ja opettajien asunnot säilyivät
entisessä käytössä aina 2000-luvun alkuun. Vuosina 1975–2002 olivat
Bunkkerin luokkatilat matematiikan, kuvaamataidon ja musiikin käytössä.12
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Suunnittelija

Vuonna 1924 julkaistun Savon Sanomien lehtiartikkelin mukaan Siilinjärven
eli Ahmon vanhan kansakoulutalon on suunnitellut ja valvonut Kuopion
maalaiskunnan kunnanrakennusmestari Pekka Kröger.13 Pekka Kröger syntyi
Kuopion maalaiskunnassa 1882 ja valmistui ammattiinsa Kuopion
teollisuuskoulusta 1907. Hän toimi kaupunginrakennusmestarina Iisalmessa
1907–12 ja Kajaanissa 1912–16. Ura jatkui yksityispuolella kolmisen vuotta,
kunnes hän 1919 siirtyi Kuopion maalaiskunnan kunnanrakennusmestariksi ja
siitä virasta jälleen Iisalmen kaupunginrakennusmestariksi 1925.

Kuva:
Maalaiskansakoulujen
rakennuspiirustuksia
(1922) -valintavihon
mallikoulussa nro 14
tilaratkaisu perustuu
opetuksen ja asumisen jakamiseen eri
kerroksiin, keskihalliin
ja
symmetriaan.
Samoja periaatteita on
käytetty Ahmon van-

Ahmon vanhan kansakoulutalon alkuperäisiä rakennuspiirustuksia ei ole
säilynyt Siilinjärven kunnan pääarkistossa eikä kunnan toimitilapalvelun
arkistossa. Niitä ei löytynyt myöskään Kuopion maalaiskunnan arkistosta
(Kuopion kaupunginarkisto) eikä Kansallisarkistossa säilytettävästä
kouluhallituksen
maalaiskansakoulupiirustukset
-kokoelmasta.14
Rakennusmestari Krögerin suunnittelemalle kirkonkylän tiilikoululle ei löydy
suoraa vastinetta kouluhallituksen 1922 julkaisemasta maalaiskansakoulujen
valintavihosta. Ainoastaan tilaratkaisuissa on samankaltaisuutta valintavihon
mallikoulun nro 14 kanssa. Kyseisen tyyppikoulun oli suunnitellut
arkkitehtitoimisto Borg-Sirén-Åberg.
Krögerin tiedetään suunnitelleen myös 1922–23 rakennetun Maaningan
kirkonkylän kansakoulun.15 Kaksikerroksinen, taitekattoinen, koulutalo
rakennettiin maaninkalaisen Pihtisalmen tiilitehtaan käsityönä tehdyistä
tiilistä puhtaaksimuuraten ja valmistuessaan rakennuksessa oli myös
asuintiloja. Hahmoltaan samanlainen tiilipintainen koulu on Tavinsalmen
kylällä.
Samana vuonna Siilinjärven ja Maaningan kirkonkylien tiilikoulujen kanssa
valmistui Kuopion maalaiskunnan (nyk. Siilinjärveä) Räimän koulupiiriin
tiilipintainen kansakoulu.16 Siilinjärven Pöljän kylän Pohjolanmäen
harjakattoinen punatiilinen vinkkelikoulutalo on vuodelta 1928. Räimän
koulun alakertaan tuli kaksi luokkaa ja yläkertaan opettajien asunnot, eli
toiminnot toisinpäin kuin kirkonkylän koulussa. Räimän ja kirkonkylän
kouluissa on aumakatto, ristikarmilliset ruutuikkunat ja matalat
korokemuuraukset räystään alla.

hassa kansakoulussa, mutta muunnellen. Ahmon koulussa luokat ovat
alakerroksessa, toisin kuin mallikoulussa, ja sisäänkäynnit vain keskellä.
Opetustilat on molemmissa järjestetty keskihallin ympärille.

Kuva: Räimän tiilikoulu (1923) /
Arkkitehtuuritoimisto J-P Husso

Kuva: Pohjolanmäen koulu (1928)./
Siilinjärven rakennuskulttuuri, nro 71.
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sisäänkäynti parvekkeen alla

Tekniset tiedot

TYYLI
RUNKO
runkoratkaisu
vaakarakenne

ulkoseinät

Lähtökohta 1923

Tilanne 2019

klassistinen

ennallaan
ennallaan

detaljit

[välipohjien eristeet luonnon
materiaaleista, ullakolla
sahanpurut]

sokkeli

tiilimuuri
välipohja: puurakenteinen,
hirsipalkit;
kellarin katto betonia;
alapohjassa maanvarainen
betonilaatta;
yläpohja puurakenteinen
1. ja 2. kerros: tiili ilman
eriste/ilmarakoa [tai
hiilieriste], paksuus noin
550–600 mm

väliseinät

kantavat: 1 krs tiiliseinät /
2 krs puu, runkopuu 100
mm
muut: lauta + eriste
kellarissa: betoni ja rappaus

sisäportaat

puuportaat;
kellariin betoniportaat

ulkoportaat

JULKISIVUT
pinta
aukotus

anturaperustus; betoni
aumakatto
puurakenne, kattotuolit
saumapelti, kattokourut ja
syöksytorvet

punatiili puhtaaksi
muuraten, ristilimitys
sisäänkäynnit risaliitin
sivuilla

ennallaan
uudessa paikassa harmaata
graniittia

lautalattioiden päällä
IKKUNAT
ennallaan
ikkunoiksi tarkoitettujen
aukkojen kohdalla oli
tiilimuuriseinässä 100 mm
ilmarako;
lounaispäädyn asunnon
sisäpuolella lisäeristys
ennallaan

ennallaan

karmi- ja
puitejako

ennallaan
ennallaan
ennallaan
ennallaan, paikattu
[Alumination-maali; ei
piipunhattuja, ei aluskatetta]
muutoksia sisäänkäynneissä
ennallaan
vanhat suljettu ja nykyiset
avattu risaliitin keskelle

puiset, 2-kertaiset,
sisäänaukeavat,
ikkunapellit
ristikarmi, 6-, 9-, 12- tai 20ruutuinen;
pyöröikkunat
katon lunetti- ja
kolmiopäätyikkunat

ennallaan

ennallaan

ennallaan (ruutuja vaihdettu)
ennallaan (kuten ed.)

ULKO-OVET

puurunkoiset, lasiaukolliset
(ruutujaolla), ehkä peiliovet

tienpuolella lasiaukolliset
puuovet, joiden alapinnassa
kapea pystypaneeli; pihan
puolella puuovet, joissa leveä
pystypaneeli ja potkulevyt;

VÄRITYS

poltettu savitiili; puuosat
peittomaalattuja
punatiili (sävyeroja)

rapattu kuisti ollut kellertävä,
nyt murrettu valkoinen
ennallaan

peittomaalatut ikkunat (ilm.
murrettu valkoinen);
hieman tummemmat ulkoovet
sähkö
puulämmitys

ikkunoiden puuosat valkoiset;
ulko-ovet vaaleanruskeat,
pääovi vihertävän harmaa

seinät
PERUSTUS
KATTO
runko
vesikate

nurkkaliseenit,
räystään korokemuuraus,
päätykolmiot
lohkottu graniittikvaaderi,
korkeus noin 500 mm

tehty kiviseinäinen
eteishuone
ennallaan

detaljit

TALOTEKNIIKKA

painovoimainen ilmanvaihto

LV-järjestelmä viimeistään 60luvun alussa; vesikiertoiset
lämpöpatterit:
liitetty kaukolämpöön
asuntojen WC:eet:
edelleen; lisätty
korvausilmaventtiilejä
/poistoilmahormeja
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4.3 Ulkoarkkitehtuuri
4.3.1

MUSTAVALKOKUVISSA KOULUN ALKUPERÄINEN ULKOASU

Ominaispiirteet

Oppivelvollisuuden laajentuminen 1920-luvun alussa tarkoitti kunnissa
uusien koulujen rakentamista. Kouluhallitus kehotti kuntia pyrkimään
kaikessa rakennustoiminnassa äärimmäiseen halpuuteen, rakenteiden
yksinkertaisuuteen
ja
tyylissä
kotimaiseen,
kansanomaiseen
vaatimattomuuteen.
Siilinjärvelle rakennetun kansakoulutalon tyyli,
vähäeleinen ja niukka klassisimi, oli suosittu 20-luvulla ja koulurakennukseen
yhdistettynä sen voi tulkita heijastavan aikansa kasvatuksellisia ihanteita
järjestyksestä ja auktoriteeteistä. Rakennuksen aukotukseltaan symmetristen
julkisivujen vähäiset koristeaiheet ovat keskittyneet rakennuksen yläosaan,
jossa on reunalistalla korostettuja päätykolmioita ja erilaisia pikkuikkunoita.
Symmetriapyrkimys näkyy myös savupiippujen sijoittelussa.
 puhtaaksimuuratut punatiiliseinät, ristilimitys
 sileitä muurimaisia seinäpintoja rajaavat nurkkaliseenit ja porrastettu
räystäsmuuraus
 kuutiomainen
muoto;
yksi
keskirisaliitti,
jonka
yläosassa
pyöröikkunallinen päätykolmio
 aumakatto, jonka sivulappeilla on lunetti-ikkunoita viuhkamaisella
ruutujaolla ja päätylappeilla neliruutuiset pikkuikkunat kolmiopäädyllä
 porrashuoneen korkea ikkuna, jonka otsikkona tasasivuinen kolmiopääty
pyöröikkunalla
 julkisivujen tiukka symmetria; julkisivujen keskenään hieman erilainen
rytmiikka on toteutettu vaihtelemalla ikkuna-aukkojen kokoa ja määrää
 suuret ikkunat
 pääjulkisivun betonirakenteinen, metalliputkikaiteinen parveketasanne
graniittikivestä tehty sokkeli
 Päätyjen alaosan ikkunat ovat valmistumisesta lähtien olleet umpeen
muuratut ja rapatut. Valeikkunoilla on tasapainotettu päätyjen
sommittelua.
 Tienpuoleisen julkisivun toisen kerroksen korkeudella on kaksi pientä
neliönmuotoista valeikkunaa, isojen tavoin vaaleiksi rapattu.

Kuva: Kansakoulurakennus 1949 tai -50. Huom. sivusisäänkäynnit.
/Siilinjärven kunta, valokuva-arkisto.

Kuva: Kansakoulurakennus noin 1934. Huom. sisäänkäynti parvekkeen alta ja
piippujen määrä. /Suomen Museoliitto, Kuopion kulttuurihistoriallinen
museo, kuva valmistettu 1934, tarkkaa kuvanottovuotta ei ole.
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VÄRIKUVISSA KOULURAKENNUS VUONNA 2018
Kuva vasemmalla: Rakennuksen luokkahuoneisiin tulee luonnonvaloa isoista
20-ruutuisista puuikkunoista. Asuntokerroksen ikkunat ovat normaalikokoisia
kuusiruutuisia ristikarmi-ikkunoita muutoin paitsi pihanpuolella, jossa ne ovat
yhtä suuria kuin luokkahuoneiden ikkunat. Ikkunoiden väliosaan on tehty
kattotikkaat seinään kiinnitetyistä erillisistä rautaputkiaskelmista.

Kuva: Rakennuksen julkisivujen puhtaaksimuuratut tiiliseinät on tehty
ristilimityksellä, joka oli Suomessa 1900-luvun alkupuolella yleisimmin
käytetty limitystapa. Savitiilissä on sävyvaihtelua. Säveltäjä Ahti Sonnisen
muistolaatta.

Kuva: Kaakkoissivun yläikkunat ovat pääasiassa kuusiruutuisia risti-ikkunoita.
Kuvassa näkyy myös pieni rappauspintainen valeikkuna.
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Kuva: Julkisivuissa käytetty tiilikoristelu on matalaa ja sijoitettu massan
ulkoreunoihin, jossa se korostaa rakennuksen kuutiomaista muotoa. Kuvassa
on nurkkaliseeni. Sokkeli on tehty lohkotuista graniittikivistä.

Kuva: Ikkuna-aukot rakennuksen molempien päätyjen alaosasta on muurattu
umpeen ja rapattu heti koulun rakennusvaiheessa
Kuva alhaalla vasemmalla: Ikkunat ovat yläreunastaan suoria ja aukkoa
tukeva muurattu holvi on seinäpinnan tasossa.
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Kuva vasemmalla: Rakennuksen vesijärjestelmä käsittää jalkarännit ja
syöksytorvet. Jälkimmäisiä on rakennuksen kaikissa kulmissa ja jiirien
kohdalla, molemmin puolin päätykolmioita. Vanhoja syöksytorvia on
paikkailtu ja suppiloita uusittu vanhan mallisina. Rakennuksessa on alusta
lähtien ollut saumattu peltikate, joka on maalattua vaaleaksi. Nykyistä on
jouduttu korjaamaan ainakin poikkipäätyjen jiirien vierestä purettujen
savupiippujen kohdilta. Katolle on lisätty ilmanvaihtohormeja.

Kuva: Lunetti-ikkuna, viuhka

Kuva: Rakennuksen pihanpuoleisen julkisivun kruununa on voimakkaalla
reunalistalla rajattu päätykolmio. Pyöröikkunaan on vaihdettu jaoton ikkuna.

Kuva: Pyöröikkuna, risti

Kuva: Ullakolle avautuva pieni poikkipääty komealla laudoista tehdyllä
profiloinnilla. Ikkunat ovat neliruutuiset.
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4.3.2

Rakennuksen ulkoasussa havaitut muutokset

Kansakoulutalon ulkoasussa havaitut muutokset keskittyvät sisäänkäyntien
yhteyteen. Rakennusta ei ole laajennettu. Kate on vanhaa saumattua
palapeltiä.

Pihanpuoleinen sisäänkäynti on avattu risaliitin keskiakselille, ehkä 60luvulla. Kaksi erillistä ovea on sijoitettu ikkunan kohdalle siten että yläruudut
ovat jääneet kamanaikkunoiksi. Julkisivun väritys on säilynyt
sävymaailmaltaan entisenkaltaisena. Ulko-ovet ovat astetta tummemmat
(nyt kellertävä, vihertävä) kuin murretulla valkoisella maalatut ikkunat.
Rapatut pinnat ja peltikatto ovat vaaleat.

Kuva: Kuvassa koulun keskirisaliitin sivuilla olevat sisäänkäynnit ovat ilman
suojakatoksia (vrt. kuvas s. 16) / Opettajain lehti… 1924.

Kuva: Kuvassa koulun piha on vielä työmaana. Parveke on vielä ilman kaiteita.
/ Pöljän kotiseutumuseon valokuvakokoelma 99_195 (1923).

Kuva: Pihanpuoleisen risaliitin sivuseinillä olleet rapatut eteishuoneet on
purettu ja oviaukot muurattu umpeen. Eteishuoneet olivat rakenteeltaan
samanlaiset kuin jäljellä oleva tienpuoleisessa julkisivussa.
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Kuva: Nykyisissä ovissa on pystypaneeli ja potkupelti. Oven yläpuolella on
muutoksen ajoilta oleva ulkovalaisin. Yhden ikkunapuitteen kohdalle on
laitettu levy. Portaat ovat kiveä.

Kuva: Tienpuoleisen sisäänkäynnin kohdalle, kiinteästi parvekkeen
betonilaatan alle, on rakennettu arviolta 1940-luvulla kylmä tiiliseinäinen
eteisulonne. Sen ulkopinta on rapattu. Parvekkeella on metallipinnakaide.
Sisäänkäynnin ja parvekkeen ovet eivät ole alkuperäiset.
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4.4 Sisätilat

KUVIA SISÄTILOISTA VUONNA 2018

4.4.1

PORRASHUONE















Ominaispiirteet

yksinkertaiset, niukkaan detaljointiin perustuvat sisätilat
opetustilojen ja asuntojen jakaminen eri kerroksiin
pohjakaava lähes symmetrinen keskiakselin suhteen
keskihalliin perustuva tilaratkaisu 1. kerroksessa (luokkatilat)
yhden käytävähallin ympärille ryhmittyvät asunnot 2. kerroksessa
porrashuone, jossa on suora kaksivartinen puukaiteellinen porras
valoisat luokat, joissa kussakin 2-3 suurta ikkunaa
valoisat asunnot, joissa myös paljon ikkunapinta-alaa
ikkunoiden tasaruutuisuus on 20-luvulle klassismille tyypillinen
geometrinen koristeaihe
puiset kuusipeiliset peiliovet (pariovissa 3 peiliä)
asuntokerroksen yhdenmukainen listoitus; puulistojen ja -paneelien
yksinkertainen tyyli
huonekorkeudet (hieman alle ja yli 3 metrin)
[interiöörejä leimaavat 50–60-luvulla käyttöön tulleet materiaalit]

4.4.2

Tilaratkaisut

Vuonna 1923 rakennettu kansakoulurakennus on kaksikerroksinen, lisäksi on
kylmäullakko ja talon alla on pieneltä osin kellarikerrosta, jossa oli tilat
koulukeittolaa varten. Opetustilat ovat 1. kerroksessa ja opettajien asunnot
2. kerroksessa.
Rakennuksesta ei ollut käytettävissä alkuperäisiä rakennuspiirustuksia taikka
työselityksiä eikä myöskään muita korjauspiirustuksia kuin 2. kerroksen
pohjapiirros (lämpöjohdot) vuodelta 1960 ja LVI-suunnitelman karkeat
pohjapiirustukset
kellarija
1.
kerroksesta
vuodelta
1981.
Rakennusinventoinnin tietojen mukaan on WC-tilat tehty asuntopuolelle
vuonna 1960.
Muistitietojen mukaan koulurakennuksessa ei ole tehty tilamuutoksia 1960luvun puolivälin jälkeen. Jossakin vaiheessa on keskihalliin tehty
kevytseinäinen koppi.

Kuva: Välitasanne. Porrashuoneessa huonekorkeutta on useita metrejä.
Asuntokerroksesta ullakolle vievällä osalla lepotasanne on irti ulkoseinästä.
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YLEISPIIRTEISET POHJAPIIRROKSET

Kuva: 1. kerros Tuulikaappi, keskihalli ja neljä luokkahuonetta sekä
porrashuone. Komerot on jätetty pois piirroksesta. Ei mittakaavassa. / Piirros,
Teija Ahola 2019
Tiilimuurirakenteisen rakennuksen 1. kerroksen kivisiin väliseiniin ei ole tehty
muutoksia. Sisätilat on sommiteltu symmetrisesti 1920-luvun klassismin
ihanteiden mukaan. Sisäänkäynnit sijaitsevat samalla linjalla talon
vastakkaisilla sivuilla. Keskiakselilla sijaitsevan hallin jatkeena on
porrashuone. Molemmin puolin keskihallia on kaksi suurta luokkahuonetta.

Kuva: 2. kerros Porrashuoneen käytävähalli, yksi 3h +k ja kolme 2h +k. Kaikkia
kiinteitä komeroita ei ole merkitty piirrokseen. Ei mittakaavassa. Pienet
katkoviivarenkaat osoittavat purettujen tulisijojen paikat. Ne on paikannettu
vuoden 1960 pohjapiirroksen ja vanhoissa valokuvissa näkyvien
savupiippujen avulla. / Pohjakaava on tehty vuoden 1960 tilannetta
kuvaavasta pohjapiirustuksesta. Teija Ahola 2019.
Toinen kerros on puurakenteinen. Portaat nousevat asuntokerroksen
keskiosaan, jossa on lyhyt käytävähalli. Huoneistojen ovet sijoittuvat
käytävän molempiin päihin ja portaikkoa vastapäätä. Isot linjat jäsentyvät
lähes symmetrisesti keskiakselin suhteen. Selvä poikkeama on kolmion
viistoseinäinen eteinen. WC:eet on rakennettu jälkeenpäin.
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PORRASHUONE: ullakonportaat

KESKIHALLI

LUOKKAHUONE

YLÄKERRAN KÄYTÄVÄHALLI
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ASUNNOT

Kuva: Lounaispääty, huoneet ja lasiaukollinen pariovi.

Kuva: Kaakkoissivu, eteläkulma: huone ja kiinteät komerot (tehty uunien
purkamisen jälkeen).

Kuva: Kaakkoissivu: keittiöt on nähtävästi uusittu 60-luvun alussa.

Kuva: Luoteissivu: keittiön lattia on purettu vesivahingon vuoksi. Välipohjan
kantavat rakenteet ovat hirttä. Nurkasta on purettu hella.
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ULLAKKO

Kuva: Kaakkoissivu, itäkulma: huone ja kiinteät komerot, 60-70-luvun tapetti.
KELLARIN PORTAIKKO

Kuva: WC-tiloissa levypinnat

Kuva: 1. krs keskihalli, juoma- ja kaatoallas.

Kuva: Kellarissa on ollut talouskellareiden lisäksi mm. koulun keittola ja pieni
suihkuhuone (60-luvulla tehty) sekä pyykkikone. 17
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4.4.3

Muutoshistoria

4.4.4

Rakennusosat ja materiaalit

Rakennuksen sisätiloissa tehdyt remontit ovat olleet pääasiassa
pintaremontteja. Vähäiset tilamuutokset ovat keskittyneet toisen kerroksen
asuntoihin, lähinnä komeroiden ja saniteettitilojen rakentamiseen.
Kokonaisvaltaista peruskorjausta ei ole tehty eikä rakennusta ole laajennettu
(ei myönnettyjä rakennuslupia).

Seuraava sisätilojen kuvaus perustuu paikan päällä tehtyihin havaintoihin ja
kuntotutkimusraportin rakenneavaustietoihin. Sisätilojen rakennusosia ja
pintamateriaaleja käydään läpi karkealla jaolla: ikkunat, ovet, portaikko,
seinät, katot, listat ja lattiat. Raporttia täydentää tilaajalle annettu valokuvaaineisto, jossa kuvat on järjestetty ja nimetty numeroitujen tilojen mukaan.

Kunnalliskertomuksen mukaan on 1960 rakennettu kirkonkylän kansakoulun
vesijohtoja. Lämpöjohtosuunnitelman 2. kerroksen pohjapiirustukseen on
pystyuunit merkitty vielä lounaispäädyn asuntoihin. Muistitiedon mukaan
lämmitysuuneja ja helloja ei ollut enää 60-luvun loppupuolella.

Ikkunat
Ikkunat ovat vanhoja sisään-ulosaukeavia kaksinkertaisia puuikkunoita
(MSU), joissa on kittaus ja kulmaraudat. Saranat ovat kartiopäisiä
nostosaranoita.
Ikkunat ovat matalissa syvennyksissä ja varustettu vesipellein.
Ikkunapuitteissa on vesinokat. Ikkunoiden ulkopuitteet, etenkin
kaakkoissivulla, ovat ravistuneet. Yksittäisiä karmeja on paikkailtu uusilla
pienolla.
Ikkunoiden sulkulaitteet ovat pääsääntöisesti vanhoja: sisäpuitteissa on
korvasalvat vastakoukkuineen ja ulkopuitteissa lankahaat, vähemmässä
määrin kääntösulkimia. Ikkunapenkit on valettu betonista ja maalattu.
Verholaudat.

Siilinjärven rakennuskulttuuri -julkaisussa kerrotaan, että koulu korjattiin
1960, jolloin yläkerran asunto, joka oli 1944 jälkeen otettu keskikoulun
opetustilaksi, palautettiin entiselleen ja kaikki asunnot varustettiin WCtiloilla. Tietoa tukevat sisätiloissa säilyneet materiaalit (Hovi-laatta ja
asbestimuovilaatat,18 tapettimallit, puukuitulevy, pinnoitettu kovelevy19),
joiden markkinoille tulo ajoittuu 1950- ja 60-luvuille. Asuntoja remontoivat
kunnan miehet. Vuokralla olleet opettajat saivat valita asuntoihinsa värit ja
tapetit.20
Koulun kiinteistökorttiin merkittyjen rakennuskustannusten perusteella
talossa on tehty kunnostuksia myös 1981 ja pihajärjestelyjä 1988. Vuodelta
1981 on säilynyt kellari- ja 1. kerroksen muutostyön yleispiirteiset
pohjapiirustukset lämmönjohtolaitteiden asentamista varten (kaukolämpö).
Muistitietojen mukaan koulurakennuksessa ei vuoden 1960–70-lukujen
vaihteen jälkeen tehty pientä pintaremonttia suurempia korjauksia.21
Jossakin vaiheessa oli suunnitteilla yläkerran ottaminen luokkakäyttöön,
mutta suunnitelmasta luovuttiin puurakenteiden heikkouden vuoksi.22

Kuva:
Ikkuna,
sisäpuite:
korvasalvat ja vastakoukut.

Kuva: Kaakkoissivu, keittiön
ikkuna: sisäpuitteen korvasalpa,
ulkopuitteen haka.
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Kuva: Porrashuoneen ikkuna parvekkeen yläpuolella.

Kuva: Asuntoihin avautuvien ikkunoiden koko vaihtelee julkisivuittain.
Kuvassa on luoteissivun eli pihanpuoleisen asunnon keittiön suuri ikkuna.

Kuva:
Rakennuksessa
on
nk.
terveysikkunoita, jotka olivat
1920-luvulla verrattain yleisiä.
Terveysikkuna on varustettu
avausmekanismilla, joka avasi
samalla molemmat puitteet.

Kuva: Erikokoisten ikkunoiden puitteet on jaettu tasakokoisiin ruutuihin.
Kuvassa kaakkoissivun eli tienpuoleisen asuinhuoneen kaksi vierekkäistä
ikkunaa.
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Sisäovet
Sisäovien yleisin tyyppi on alkuperäinen puinen peiliovi, joko kolmi- tai
kuusipeilisenä. Lounaispäädyn huoneiston sisäovet ovat peittomaalattuja
laakaovia.
Porrashuoneessa on myös lasiaukollisia peiliovia (parveke ja asunnot).
Kaakkoissivulla olevan ulko-oven tuulikaapissa on lasiaukollinen ja
paneelipintainen puuovi. Vedin on puupintainen.
Normaalikynnys on puinen ja peittomaalattu.
Lukkoja, painikkeita ja heloja on sekä alkuperäisiä että uusittuja, mm. Abloyt
60–70-luvulla.

Kuvat: Yläkerta, asunto: huoneen ovenpainike 20-luvulta ja WC:een lukko ja
pukinsarvipainike 60-luvun alusta.

Kuva: Luokkahuoneiden välinen pariovi.
Kuvat: Yläkerta, asunto: komeron muovinen Leea-painike ja huoneen
ovenpainike 20-luvulta.
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Kuva: Kuusipeilinen puuovi, toisessa lasit ylimmän peilisarjan paikalla.

Kuva: Luoteissivu, sisäänkäynti: tuulikaapin ovet irrotettu (peiliovia).
Sisäänkäynti muutettu nykyiselleen ehkä 60-luvun alussa.
Kuva: Kaakkoissivu, tuulikaapin sisäoven vedin.
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Portaikko
Rakennuksen ainoa porrashuone on keskiaulan perällä. Suora kaksivartinen
lepotasoilla varustettu puuporras yhdistää ensimmäisen, toisen ja
ullakkokerroksen. Alimmalta lepotasolta on kulku parvekkeelle.
Kaakkoissivun sisäänkäynnin luota laskeutuvat betoniportaat kellariin.
Alapinnasta umpinaisiksi laudoitetut porrassyöksyt liittyvät kiinteästi
välitasanteisiin ja porrashuoneen seiniin, jotka ovat puoliväliin saakka tiilestä
muuratut (rappaus) ja siitä ylöspäin puurakenteiset (levyverhous).
Askelmapinnat ovat muovimattoa, kulmaliukuesteet muovia. Ullakon portaat
ovat puupinnalla. Portaiden puiset sorvatut käsijohteet ovat kaarevapintaiset
ja varustettu sormiuralla. Ne kiinnittyvät neliskanttisiin puupylväisiin sekä
kapein puupinnoin puiseen alajuoksuun tai suoraan portaisiin.
Päätypylväiden yläosa on kupolin muotoinen.

Kuva: 20-luvun klassismiin kuuluva viehtymys selkeyteen ja muotojen
toistoon konkretisoituu porrashuoneessa. Rakenteiden ja pintojen vaaka- ja
pystyraidat tekevät tilasta mielenkiintoisen.
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Sisäseinien pinnat
 Alakerrassa kalkkisementtirappaus, tasoite ja maalaus (rappauksen
karkeusaste vaihtelee)
 Alakerran juoma-altaan ja luokkien vesipisteiden kohdalla kaakelit
 Portaikon alapinnat peittomaalattua puupaneelia
 Portaikon sivuseinissä rappausta ja levyt peitelistoilla






Yläkerran seinissä pahvi, puukuitulevy tai kipsilevy, maalattuna tai
tapetoituna (kipsilevyt liittyvät lounaispäädyn asuntoihin, joita on
lisäeristetty)
Yläkerran WC-tilojen seinien alaosat ja keittiön tiskipöydän taustat
levytetty (Enso-laattatyyppinen levy) tai kaakeloitu
Seinien nykyisten tapettien alla on voinut säilyä 1920–40-luvun
tapetteja

Kuva: Asunnon tapetti, tyyli 50-luku

Kuva: Asunnon tapetti, tyyli 60–70-luku

Kuva: Porrashuone, sivuseinät: kuitulevy, alla rappaus

Kuva: Asunnon tapetti, tyyli 60–70-luku

Kuva: Asunnon keittiön tiskipöydän tausta, 1950–
60-luku.

Kuva: Asunnon keittiön tiskipöydän tausta, kaakeli
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Sisäkattojen pinnat
 Alakerrassa Halltex-kestopintaiset levyt ja laatat
 Porrashuoneessa peittomaalattu puupaneeli
 Yläkerrassa peittomaalattu puupaneeli tai maalattu puukuitu/kipsilevy

Listat
 Kaikki listat peittomaalattu valkoisiksi, paitsi mattolistat, jotka lakattu tai
maalattu vaaleanruskeiksi
 Alakerrassa pääasiassa suorat jalkalistat [luokkien kattolistat poistettu
suurimmaksi osaksi johtoasennusten vuoksi]
 Porrashuoneessa, porrassyöksyjen ja seinän liitoskohdassa sekä
käytävähallissa kattolistana leveähköä holkkalistaa
 Yläkerran asunnoissa kattolistana kahta erilevyistä holkkalistaa
 Yläkerrassa samaa kapeaa puulistaa reunaprofiililla sekä jalka- että
ovilistana, myös suoraa jalkalistaa
Kuva: Leveähkö
holkkalista on talon
asunnoissa tavallisin
kattolista.

Kuva: Luokkahuoneen sisäkattomateriaalia

Kuva: Asunnon ja hallin
ovi, kapea reunaprofiililla varustettu ovi- ja
lattialista (Hovi-laatta).

Kuva: Asunnon puupaneelikatto
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Lattiapinnat
 Kellarin lattiat ja portaikko betonia
 Alakerrassa vinyylilaattoja (Finnflex-asbestimuovilaatta; luokissa
peitetty matolla)
 Portaikon tasanteissa vinyylilaatat; portaissa muovimatto ja muovinen
kulmalista; ullakkokerroksen portaat ponttilautaa
 Yläkerran käytävähallissa kvartsivinyylilaatta (Hovi)
 Asunnoissa muovimatto (lautalattian päällä)

Kuva:
Asunnon
kuviollinen
matto komeron lattiassa.

Kuva:
Asunnon muovimattoja,
puukynnys.

Kuva: Alakerta, luokkahuone: matto ja vinyylilaatta.

Kuva:
Yläkerran käytävähallin
vinyylilaatoitusta (Hovi).

Kuva: Porrashuone, tasanne: vinyylilaatta ja muovinen kulmalista.

35

Näkyvät vauriot ja haitalliset materiaalit
Rakennuksen 1. ja 2. sisäkatoissa näkyy vesivuotojälkiä. Lattia on purettu 2.
kerroksen yhdestä keittiöstä. Syksyllä 2018 oli sisäkatto pahoin vaurioitunut
toisessa keittiössä ja lattialla oli vettä.
Osa rakenteissa ja sisätiloissa käytetyistä, ennen hyvin tavallisista,
materiaaleista luokitellaan nykyisen tietämyksen mukaan haitta-aineiksi.
Rakennuksesta tehty kuntotutkimus selvitti asbestin ja muiden haittaaineiden esiintymistä. Analyysien tuloksena oli, että talossa on käytetty
asbestia ja muista haitta-aineista sisältäviä materiaaleja. Ongelmakohtia ovat
mm. lattioiden asbestimuovilaatat, putkieristeet, maanvastaisten
seinien/rakenteiden rappaus ja piki-sively sekä ikkunasmyygeissä ja
sisäportaikossa käytetty lyijypitoinen maali.

Kuva: Luokkahuoneen sisäkaton vesivuotojälkiä.

Kuva: Keittiö rakennuksen koillispäädyssä. Sisäkaton rakenteett
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TALOTEKNIIKKA
Rakennuksen talotekniikka on
vanhaa, osittain alkuperäistä,
osittain uusittu vuosikymmeniä
sitten.

Kuva: Sulaketaulu ja sähkömittari.

Kuva: Yläkerran asunnon valokytkin

Kuva: Yläkerran käytävähalli; sulaketaulu. Kuva: Kellariportaikon pallovalaisin ja Kuva: Porrashuoneen valokytkin
hieman uudempi valokytkin

Kuva: Yleisin valaisintyyppi on loisteputkivalaisin.

Kuva: Yläkerran asunnon valokytkin
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4.5 Ulkotilat
Vanha kansakoulurakennus sijaitsee suuren koulutontin eteläreunassa,
tontin toista rakennusvaihetta edustavaa koulurakennusta vastapäätä.
Saman piha-alueen itäreunassa on kolmannessa rakennusvaiheessa
pystytetty liikuntarakennus. Ahmon koulu ja lukio ovat iso ja monimuotoinen,
erilaisia pihatiloja muodostava rakennuskompleksi, jota on ensimmäisestä
vaiheesta lähtien toteutettu kunkin ajan koulusuunnittelun ihanteiden
mukaisesti.

Kuva: Vesikeskuslämmitys. Nykyiset levyistä prässätyt ja hitsatut radiaattorit
ovat 1960–70-luvuilla tyypillistä mallia.

Kuva: Siilinjärven lukio ja Ahmon koulu -opaskartta.
Kuva: Keittiöhanoja on uusittu,
Kuva: Ilmanvaihtoa on tehostettu
kuvassa vanha 60-luvun kaksiotehana. matematiikan ja fysiikan luokassa
poistoilmaimurilla

38

Kuva: Koulun asuntopuolen sisäänkäynti oli kaakonpuoleiselta sivulta. Pihaalueella oli hiekkakäytävien ympäröivät nurmialueet, koristepensaita ja
hyötymaa. Kuvassa koulun edustalla on leikkimökki. / Postikortti Pka

Kuva: Nilsiään vievä maantie on laajentunut muutamien metrien päähän
vanhan koulun seinästä.

Kuva: Talvisen puutarhan ympäröimä kansakoulu Nilsiän tienä nähtynä 1957.
/ Kuvaaja Hannes Wirsu. Julkaisu: Entistä Siilinjärveä.

Kuva: Oppilaiden piha-alue oli kansakoulun pohjoispuolella. Vuonna 1979 oli
piha suurimmaksi osaksi hiekkapinnalla, reunoiltaan nurmella. Vanhaa taloa
vastapäätä oli vuosikymmenen alussa valmistunut uusi koulutalo. / Foto-Säde
SKA
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Kuva: Piha 1989.
Asfaltoidun pihan keskelle on pieni nurmialue
mäntypuineen, myös idässä on viheraluetta. / Kuvaaja Ismo Koponen SKA

Kuva: Koulun pihaa vuonna 2018. Komeat männyt ovat säilyneet uuden ja
vanhan koulun välissä.

Kuva: Ahmon lukio

Kuva: Ahmon yläkoulu.

40

5 Asiantuntija-arvio
Luvussa
on
selvityksen
tuloksien
pohjalta
tehty
tulkinta
kansakoulurakennuksen merkityksestä kuntakeskuksen taajamakuvassa sekä
rakennustyyppinsä ja aikakautensa arkkitehtuurin edustajana kunnan ja
maakunnan rakennusperinnön näkökulmasta. Lopuksi on kerrattu kohdetta
koskevassa päätöksenteossa ja suunnittelussa huomioon otettavia asioita.
Historialliset todistusarvot
Kansakoulutalot ilmentävät kunnallista itsehallintoa eli hallinnollista
järjestelmää, jolla toteutetaan demokratiaa paikallistasolla.
 Rakentamisen
ajankohta,
1923,
liittää
vanhan
kansakoulurakennuksen aikakauteen, jolloin kuntien kouluverkko
laajeni sivukylillä vuonna 1921 säädetyn oppivelvollisuuslain myötä
kasvaneiden oppilasmäärien ja uusien koulupiirijakojen takia.
 Kuopion maalaiskunnan perustamasta koulusta tuli vuotta
myöhemmin itsenäistyneen Siilinjärven kunnan kirkonkylän
kansakoulu, jossa sotien jälkeen aloitti pitäjän ensimmäisenä
keskikouluna Salmin pitäjästä siirtynyt Salmin keskikoulu.

Rakennushistoriallisena ja -taiteellisena kohteena
Koulutalo
on
säilynyt
pieniä
muutoksia
lukuun
ottamatta
rakennusajankohdan asussaan. Rakennus on ollut vuosia käytössä lähinnä
varastotiloina ja sen tekninen kunto on heikentynyt. Tilanne näkyy paikoin
rakenteiden ja materiaalien vaurioitumisena.
Kaksikerroksisen koulutalon klassistinen tyyli on luotu kuutiomaisella
hahmolla, ylätason muodostavalla aumakatolla ja puhtaaksi muurattujen
punatiilijulkisivujen tiukalla symmetrialla. Klassistisia yksityiskohtia ovat
nurkkaliseenit ja räystään porrastettu tiilimuuraus, katon lunetti- ja
kolmiopäätyikkunat sekä keskiakselille sijoitettuja sisäänkäyntejä korostavat
korokemuurausten
rajaamat
päätykolmiot.
Aikakauden
tiilimuuraustekniikkaa ilmentävät ikkunoiden ja ovien yläpuoliset
pystysuuntaiset kantavat tiilimuuraukset.

Rakennuksen tilat ovat pysyneet pitkälti alkuperäisen tilaohjelman ja ratkaisun mukaisina, alakerrassa luokat ja yläkerroksessa asunnot.
Porrashuoneessa on alkuperäinen puuportaikko. Ensimmäisen kerroksen
huonejärjestys on ennallaan, toisessa kerroksessa (asunnot) tehty vähäisiä
tilamuutoksia. Interiöörit ovat eläneet opetusmenetelmien ja talotekniikan
muutoksissa. Pintamateriaalit ovat vuosikymmeniä vanhoja, myös
alkuperäistä kiinteää sisustusta on säilynyt.
 Vanhassa
kansakoulutalossa
on
edustettuna
20-luvun
keskusjohtoinen (normit, malliohjaus ja tuet) koulurakentaminen,
kunnanrakennusmestareiden rooli rakennussuunnittelijoina ja 20luvulla suosituksi tullut pohjoismainen klassismi, jolle on tyypillistä
koristeiden
niukkuus.
Ulkoasulliset
muutokset
liittyvät
sisäänkäynteihin.
 Ryhdikkään tiilirakennuksen vähäeleinen ja niukkaa klassismia
edustavan tyylin voi nähdä heijastelevan 1900-luvun alkupuolen
kasvatuksellisia ihanteita järjestyksestä ja auktoriteeteistä.
 Koulurakennuksen sisätiloissa on säilynyt paljon vanhaa (patina),
kuten ikkunat ja sisäovet sekä portaikko.

Kaupunkikuvallisena kohteena
Siilinjärven
kuntakeskuksen
taajamakuvan
kerroksellisuus
ja
mielenkiintoisuus perustuu erityisesti niihin rakennuksiin, jotka
tunnistettavasti edustavat aikakauttaan tai käyttötarkoitustaan. Merkitystä
on myös sillä, miten yksittäinen rakennus asettuu tilaan. Rakennus voi olla
osa laajempaa kokonaisuutta tai itsenäisesti miljööarvoja luova tekijä.
Vanhan kansakoulutalon kaupunkikuvallinen merkittävyys perustuu sen
historialliseen edustavuuteen ja rakennushistorialliseen säilyneisyyteen.
Kivitalon ulkoasua luonnehtiva arvokkuus ja sopusointuisuus luovat sinällään
myönteisiä ympäristöllisiä vaikutuksia, samoin talon asema taajaman
sisääntuloväylän ainoana vahvasti tiemaisemaan esille työntyvänä
rakennuksena. Kansakoulutalo ei kuitenkaan ole olennainen osa laajempaa
rakennettua kokonaisuutta eikä nykyisessä taajamatilassa viihtyisää miljöötä
muodostava tekijä.
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Koulutalon arvorakennuksen luonnetta heikentää vieressä kulkeva kantatie,
jonka ottama suuri tila suoja-aidoin syö niin koulurakennukselta kuin muilta
tien varren vanhoilta rakennuksilta niiden kaupunkikuvallista edustavuutta.
 Ahmon koulun kortteli on kirkonkylän alkuajoista lähtien palvelut
opetustointa. Kansakoulutaloa ympäröivä piha-alue ei enää
lisärakentamisen ja liikennealueen laajentumisen jälkeen sisällä
toiminnan jatkuvuudesta kertovia rakenteita tai puistomaisia
istutuksia, joita tulisi säilyttää. Pihanpuoleinen pieni männikkö on
pihan alkuperäisiä viheraiheita.

Valtakunnallinen ja maakunnallinen merkittävyys
Ahmon koulu eli kirkonkylän vanha kansakoulu ei sisälly Museoviraston
toimesta 2009 päivitettyyn inventointiin valtakunnallisesti merkittävistä
rakennetuista kulttuuriympäristöistä. Valtakunnallista kulttuurihistoriallista
merkittävyyttä rakennuksella tuskin tulee olemaan tulevaisuudessakaan.
Koulun syntyhistoria on tavanomainen. Sen, kuten lukuisten muidenkin
maalaiskansakoulujen, perustamisen pontimena oli vuoden 1921
oppivelvollisuuslaki. Rakentamisessa on käytetty kunnanrakennusmestarin
laatimia rakennuspiirustuksia, jotka tilaratkaisun ja tyyliksi valitun klassismin
osalta mukailevat kouluhallituksen asettamia normeja maalaiskansakoulujen
rakentamiseen.
Koulutalo on luokiteltu Pohjois-Savon maakuntakaavatyön yhteydessä
maakunnallisesti merkittävien kulttuurihistoriallisten kohteitten joukkoon.
Vaalimisperusteista todetaan, että kohde on rakennushistoriallisesti,
historiallisesti (kouluhistoria) ja maisemallisesti arvokas. Koulu on osa
Pohjois-Savon maakunnallisesti merkittävien koulujen ketjua ja edustaa
1920-luvun
tiilestä
tehtyjä
kansakouluja.
Rakennus
sijaitsee
maamerkkimäisesti Nurmekseen menevän tien varressa.
Maakuntakaavaa
varten
tehdyssä
Kuopion
seudun
kulttuuriympäristöselvityksessä
(2006)
ja
Pohjois-Savon
kulttuuriympäristöselvityksessä (2011) on esitelty kohteina yhteensä
kolmisenkymmentä maalaiskunnan kansakoulutaloa 1920- ja 30-luvuilta.
Niistä suurin osa on puurakenteisia, ja kivirakenteiset rapattuja Maaningan

kirkonkylän koulua ja Ahmon vanhaa koulua lukuun ottamatta. Ahmon vanha
koulutalo erottuu siis selvitysten muista maakunnallisesti merkittävistä
maalaiskansakouluista punatiilisellä olemuksellaan. Se edustaa myös
yksilöllistä versiota 20–30-luvun klassistisesta maalaiskansakoulusta, sillä
toista täsmälleen samanlaista inventointiaineistosta ei löydy. Molemmat
maankunnallisesti merkittävät tiilikoulut ovat rakennusmestari Pekka
Krögerin suunnittelemia.
Tässä rakennushistoriaselvityksessä käytettyjen lähteiden perusteella on
Siilinjärvellä ja lähiseudulla kolme muuta Ahmon vanhan kansakoulun tapaa
punatiilipintaista klassistista 20-luvun maalaiskansakoulurakennusta:
Siilinjärven Räimä ja Pohjolanmäki sekä Maaningan kirkonkylä ja Tavinsalmi.

Huomioitavaksi rakennuksen tulevaisuutta suunniteltaessa:
 Maakuntakaavan suunnittelumääräys: Kohteen suunnittelussa on
otettava huomioon maisema-alueen tai maiseman ja rakennetun
kulttuuriympäristön kokonaisuudet ja ominaislaatu. Alueen tai
kohteen erityispiirteitä tulee vaalia.
 Voimassa olevan yleiskaavan sr-merkinnän suunnittelumääräys:
Alueen tai kohteen suunnittelussa ja käytössä tulee edistää kohteen
kulttuuriympäristöarvojen 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. Kohtaisiin
merkittävästi
vaikuttavissa
hankkeissa
on
pyydettävä
museoviranomaisen lausunto.
 Rakennuksen käytössä ja kunnossapidossa on otettava huomioon
rakennussuojelun tarkoitus.
 Kohteen historiallisia todistusarvoja vaalitaan ensinnäkin
säilyttämällä rakennus, ja toiseksi säilyttämällä korjauksissa sen
alkuperäinen luonne. Lisäarvoa antaa alkuperäisenkaltaisen
toiminnan eli tässä tapauksessa opetustoiminnan tai muun julkisen
toiminnan jatkuminen tiloissa.
 Vanhan kansakoulutalon tyyliä, ulkomuotoa, voisi luonnehtia
anonyymiksi eli sen alkuperäinen käyttötarkoitus ei ole kovin
leimallinen. Näin ollen rakennus sopii monenlaiseen käyttöön, jossa
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vain on lähtökohtaisesti mukauduttava rakennussuojelun
tarkoituksen toteutumiseen.
Tiukan symmetrinen rakennus ei ole kovin helposti laajennettavissa
muuttamatta oleellisesti ulkoarkkitehtuuria, joka on kohteelle
määritellyn maakunnallisen arvon keskeisen peruste: 20-luvun
klassistinen tiilipintainen koulu.
Tienpuoleinen rapattu umpikuisti on tehty jälkeenpäin eikä se ole
kokonaisuuden kannalta olennainen.
Sisätiloissa olennaisinta vaalia keskiakselisommitelman päätiloja eli
sisääntuloaulan (keskihallin), porrashuoneen ja yläkerran
käytävähallin tilallista säilymistä. Peiliovet ovat interiöörien kannalta
tärkeitä, samoin huonekorkeudet ja ikkunatyyli (ruutujako,
ikkunapenkit).
Koulusta 2017 tehdyssä kuntotutkimusraportissa suositeltiin
kokonaan uusittavaksi ainakin puurakenteiset ala-, väli- ja yläpohjat,
ikkunat, ikkunaliittymät ja ulkoseinien sisäpuolen rappaukset ja
vesikate. Lisäksi on vahvistettava tai uusittava katon kantavat
rakenteet. Uusittava LVIS-järjestelmät. Käytännössä esitys tarkoittaa,
että sisätilat puretaan lähes kokonaan kiviseiniä lukuun ottamatta.
Koululle kaavoissa asetettu suojelutavoite kohdistuu rakennuksen
ulkoasuun, mm. ikkunoihin ja vesikattoon.
Kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa rakennuksessa tehtävien
toimenpiteiden, korjaukset tai purku, yhteydessä on perusteltua
dokumentoida valokuvaamalla hankkeen työvaiheita ja rakenteita.
Lopuksi dokumentaatiosta tehdään tiivis työkertomus.
Vanhan kansakoulutalon ympäristö on muuttunut suuresti erityisesti
liikennealueen laajentumisen myötä. Miten nykyisessä tilanteessa
voidaan parantaa kohteen kaupunkikuvallista asemaa ja
arvokkuutta?
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