
 

 
 
 

              KANKAANPÄÄN KAUPUNKI  

 
 
 
 
 

Niinisalon koulun asemakaavan muutoksen selostus  
 

Kankaanpään kaupungin 21. kaupunginosan (Niinisalo) korttelin 1020 
tonttia 2 koskeva asemakaavan muutos 
 
 
21400 5210 

 
  
 

 
KAUPUNKISUUNNITTELU / SUUNNITTELUTOIMISTO  
30.11.2021 

 
 
  



      21400 5210      2

      Asemakaavan muutoksen selostus  

Kaupunkisuunnittelu    30.11.2021  
____________________________________________________________________________________________________________________  

NIINISALON KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 
 
1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 
1.1 Tunnistetiedot 

 

Asemakaavan muutos koskee: 
Kankaanpään kaupungin 21. kaupunginosan (Niinisalo) korttelin 1020 tonttia 2 
 
Asemakaavan muutoksella muodostuu: 
Kankaanpään kaupungin 21. kaupunginosan (Niinisalo) korttelin 1020 osa sekä urheilu- ja vir-
kistyspalvelujen aluetta. 
 

Asemakaavan tunnus:      21400 5210 
Asemakaavan päiväys:      30.11.2021 
Kaavan laatija:      Maankäyttöinsinööri, vt. kaupunginarkkitehti Janne Tuomisto 

    Kankaanpään kaupunki, kaupunkisuunnittelu,  
    Suunnittelutoimisto  
    PL 36, 38701 Kankaanpää, Puh. 044 577 2732 
    Sähköposti: janne.tuomisto@kankaanpaa.fi 

 
Vireille tulosta ilmoitettu:  27.5.2021 
Kaupunkisuunnittelulautakunta: 30.11.2021 
Kaupunginhallitus:              
Kaupunginvaltuusto:                
 

1.2 Kaava-alueen sijainti 
 

Suunnittelualue sijaitsee Niinisalon kaupunginosassa Kievarinkadun varrella. Suunnit-
telualue rajautuu pohjoisessa puisto- ja peltoalueeseen, idässä puistoalueeseen, ete-
lässä Kievarinkatuun ja lännessä seurakuntarakennuksen tonttiin. Alueen sijainti on 
esitetty opaskartalla (kuva 1).     

 

 
Kuva 1. Kaava-alueen sijainti opaskartalla. 

mailto:janne.tuomisto@kankaanpaa.fi
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1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 
 

Kaavasta käytetään nimitystä Niinisalon koulun asemakaavan muutos 
Kankaanpään kaupungin omistuksessa oleva Niinisalon koulurakennus ei ole ollut käy-
tössä vuoden 2019 jälkeen. Niinisalon koulun opetustoiminta on siirretty sisäilmaon-
gelmien vuoksi koulun naapurissa sijaitsevaan rakennukseen keväällä 2019. Lisäksi 
kaupunginhallitus on päättänyt 25.01.2021 § 29 käynnistää Niinisalon koulun toimin-
nan sijoittamisen kaupunginmuseon tiloihin siten, että koulu aloittaa siellä toimintansa 
syyslukukauden 2021 alussa.  
 
Koulutoiminnan päättymisen vuoksi on Niinisalon koulurakennus jäänyt tyhjilleen ja 
tarpeettomaksi kaupungille. Tästä johtuen on kaupunginhallitus päättänyt 25.01.2021 
§ 29 käynnistää koulun tontin kaavamuutoksen siten, että se mahdollistaa kiinteistön 
myynnin ja uuden käytön yksityisessä omistuksessa. 
 
Kaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa koulun tonttia koskevaa kaavamääräystä 
siten, että se mahdollistaa kiinteistön myynnin jälkeen sen erilaiset käyttötarkoitukset. 
Tavoitteena on myös erottaa koulun kenttä ympäristöineen nykyisestä tontista, sillä 
kenttä jätetään kyläläisten käyttöön. 

 

                        
                        Kuva 2. Ortoilmakuva suunnittelualueesta. Maanmittauslaitos ortoilmakuva  
                        09/2020 (http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata-lisenssi-cc40).  
 
 
 
 
 

 

http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata-lisenssi-cc40
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1.5 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 
 

Liite 1  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
Liite 2  Ote ajantasa-asemakaavasta 
Liite 3  Asemakaavakartta 
Liite 4  Asemakaavamääräykset ja -merkinnät 
Liite 5  Asemakaavan seurantalomakkeet 
Liite 6  Niinisalon koulun asemakaavamuutoksen rakennusinventointi  
 
Kansikuva Janne Tuomisto 
Selostus Janne Tuomisto 
Valokuvat Janne Tuomisto 
Kaavakartta Marjo Lahtinen 
 
1.6 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista 

 
1. Satakunnan maakuntakaava 30.11.2011 
2. Kankaanpää Taajamien osayleiskaava (oikeusvaikutukseton) 17.6.1992 
3. Kaupunginhallituksen 25.1.2021 § 29 päätös käynnistää Niinisalon koulun toimin-

nan sijoittaminen kaupunginmuseon tiloihin sekä päätös alueen asemakaava-
muutoksen käynnistämisestä. 

4. Loppuraportti koskien Niinisalon koulun toiminnan järjestämisvaihtoehtoja Niini-
salossa.    

 
 

2 TIIVISTELMÄ 
2.1 Kaavaprosessin vaiheet    
 

Asemakaavan laadinta on käynnistynyt kaupunginhallituksen päätöksellä (kh 
25.1.2021 § 29). Kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaa-
vamuutosluonnos olivat nähtävillä Kankaanpään kaupungin Internet-sivuilla 27.5. – 
16.6.2021 välisen ajan. Asemakaavamuutosehdotus oli nähtävillä xx.xx.xxxx-xx.xx.xxxx 
välisen ajan.    

 
2.2 Asemakaava  

 
Asemakaavamuutoksella voimassa olevan kaavan mukainen tontti 2 jaetaan kahteen 
osaan siten, että alueella sijaitseva pelikenttä ympäristöineen erotetaan entisen kou-
lun tontista ja osoitetaan urheilu- ja virkistyspalvelujen alueeksi VU-2. Samalla entiselle 
koululle jäävä alue muutetaan asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi AL-
29.  

 
2.3 Asemakaavan toteutus 
 

AL-alue (tontti 3) on jo rakentunut kiinteistö, jolla sijaitsee entinen koulurakennus. 
Kiinteistö pyritään saamaan myydyksi ulkopuoliselle toimijalle. VU-2 alueella sijaitsee 
pelikenttä. Alueen mahdollisista urheilu- ja virkistystoimintaa palvelevien rakennusten 
rakentamisesta vastaa kaupunki. 
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3 LÄHTÖKOHDAT 
3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 
3.1.1 Alueen yleiskuvaus 

 

Kaavamuutosalue sijaitsee Kankaanpään Niinisalon kaupunginosassa noin kuuden ki-
lometrin etäisyydellä kaupungin keskustasta koilliseen. Kaava-alue käsittää Niinisalon 
entisen koulun piha-alueineen ja peli- ja leikkialueineen. Kaava-alueen länsipuolella si-
jaitsee seurakuntarakennus, jossa toimii nykyisin Niinisalon Kappeliyhdistys ry. Alueen 
pohjoispuoli rajoittuu puisto- ja peltoalueisiin. Myös alueen itäpuolella on kapeahko 
puistoalue, joka erottaa koulun tontin viereisestä pientaloalueesta. Alueen eteläpuo-
lella sijaitsee Kievarinkatu, jonka toisella puolella on myös toteutunutta pientaloaluet-
ta sekä Haapamäki–Pori-rata. Kaavamuutosalueen pinta-ala on yhteensä noin 1,96 ha. 

 

 
Kuva 3. Niinisalon koulun pelikenttä. Taustalla kaukalo. 
   

3.1.2 Luonnonympäristö 
 

Kaavamuutosalueella ei ole luonnontilaisia kohteita. 
 
 
3.1.3 Rakennettu ympäristö 

 
Kaava-alueella sijaitsee vuonna 1966 valmistunut kivirakenteinen koulurakennus. Ra-
kennuksen kerrosala on n. 2200 m² ja rakenteet sekä talotekniikka ovat pääosin alku-
peräisiä. Rakennus on tehtyjen tutkimusten mukaan peruskorjauksen tarpeessa. Ra-
kennuksen peruskorjauksen kustannus on merkittävä ja rakennuksen tilat ovat ylisuu-
ret nykyiselle oppilasmäärälle. Niinisalon koulun opetustoiminta on siirretty sisäilma-
ongelmien vuoksi koulun naapurissa sijaitsevaan rakennukseen keväällä 2019 ja syksyl-
lä 2021 kaupunginmuseon tiloihin.  
 
Niinisalon koululle tehtiin syyskuussa 2021 rakennusinventointi rakennuksen mahdol-
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listen arvojen tunnistamiseksi. Inventoinnin toteutti FM Olli Joukio Satakunnan Muse-
osta ja raportti on tämän selostuksen liitteenä. Niinisalon koulusta ei ole aikaisemmin 
tehty vastaavaa selvitystä. Rakennusinventoinnin mukaan arkkitehti Aarne Ehojoen 
suunnittelema koulurakennus edustaa arkkitehtonisilta yksityiskohdiltaan rakennus-
ajankohdalleen ajanmukaista ja laadukasta kouluarkkitehtuuria. Sekä rakennuksen 
runkomalli, tyylilliset yksityiskohdat että materiaalit ovat säilyneet hyvin. Muutokset 
on toteutettu alkuperäisilmettä kunnioittaen. Sisätiloissa tilajärjestys sekä tilojen käyt-
tötarkoitus on säilynyt pienistä muutoksista huolimatta hyvin ja myös alkuperäisiä pin-
toja on edelleen tallella. Inventoinnin mukaan koulu muodostaa viereisen, nykyisin 
kirkkona toimivan, vuonna 1965 valmistuneen Niinisalon seurakuntatalon kanssa ajal-
lisesti yhtenäisen modernin julkisen arkkitehtuurin kokonaisuuden. Entisen seurakun-
tatalon arkkitehtuurissa on havaittavissa vielä 1950-luvulle ominaisia tyylillisiä yksityis-
kohtia, kun taas koulu edustaa rakennusajankohdalleen ajanmukaista selkeillä nauha-
julkisivuilla varustettua suunnittelua. Koulurakennus ja seurakuntatalo erottuvat mel-
ko kauaksi Niinisalonkadun varressa. Kokonaisuus on paikallisesti merkittävä. 
 
Rakennusinventoinnissa todetaan vielä, että rakennushistoriallisista, historiallisista ja 
maisemallisista arvoista huolimatta koulurakennuksessa todetut sisäilmaongelmat se-
kä niiden korjauskustannukset, valmiiksi korkeat käyttökustannukset sekä alueen jat-
kuvasti vähenevä kouluikäisten lasten määrä tuovat haastetta rakennuksen tulevalle 
käytölle ja siten myös säilymiselle.  

 
 

 
Kuva 4. Niinisalon koulu Kievarinkadulta kuvattuna. 
 



      21400 5210      8

      Asemakaavan muutoksen selostus  

Kaupunkisuunnittelu    30.11.2021  
____________________________________________________________________________________________________________________  

 
Kuva 5. Niinisalon koulu etualalta kuvattuna. 
 

 
Kuva 6. Niinisalon koulun länsisiipi. 
 

 
Kuva 7. Niinisalon koulun itäsiipi. 
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Kuva 8. Niinisalon koulu pohjoisen suunnalta kuvattuna. 
  
 
 
 

Kaava-alueen länsipuolella sijaitsee seurakunta/kirkkorakennus, jossa toimii nykyisin 
Niinisalon Kappeliyhdistys ry. Rakennus on valmistunut vuonna 1965 ja sen kerrosala 
on 664 m². Tontilla sijaitsee myös vuonna 2018 valmistunut talousrakennus. 
 

 
Kuva 9. Niinisalon seurakunta/kirkkorakennus Kievarinkadun suunnasta kuvattuna. 
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Kuva 10. Niinisalon seurakunta/kirkkorakennus kaakon suunnalta kuvattuna. 
 

 
Kuva 11. Seurakuntarakennuksen tontin itäosassa sijaitseva talousrakennus 

 
 

Väestö 
Kaavamuutosalue sijoittuu Niinisalon taajamaan. Alueen läheisyydessä on runsaasti 
pientaloasutusta. 
 
Palvelut 
Niinisalossa sijaitsee koulun lisäksi eräitä muita kunnallisia ja yksityisiä palveluita, ku-
ten kaupunginmuseo. Pääosa palveluista sijaitsee kaupungin keskustassa. 

 
Työpaikat 
Niinisalossa sijaitsee merkittävänä työnantajana Niinisalon varuskunta. Niinisalossa si-
jaitsee lisäksi yritystoimintaa. 

 
Virkistys 
Kaava-alueella sijaitsee Niinisalon koulun lähiliikuntapaikka pelikenttineen ja leikkialu-
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eineen. Lisäksi kaava-alue rajoittuu Salonpuistoon. 
 
Liikenne 
Kaava-alue rajautuu Kievarinkadun kokoojakatuun, joka kulkee Niinisalonkadulta Tau-
lunojantielle. Alueelta on hyvät kulkuyhteydet valtatie 23:lle ja Seututie 261:lle. 

 
Tekninen huolto 
Kaava-alue kuuluu kaupungin vesi- ja viemäriverkon piiriin. 
 
Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt 
Kaava-alueella tai sen lähiympäristössä ei ole ympäristön häiriötekijöitä. 

 
Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 
Haapamäki–Pori-radan toisella puolella sijaitsee valtakunnallisesti merkittävä raken-
nettu kulttuuriympäristö (Niinisalon kasarmialue). Lisäksi kaava-alueen länsipuolella si-
jaitsee valtakunnallisesti merkittävä Hämeenkankaan-Pohjankankaan tie. 
 

3.1.4 Maanomistus 
 

Kaavamuutosalue on kaupungin omistuksessa.  
 
 

 
3.2 Suunnittelutilanne 
3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 

 
Maakuntakaava 
Alueella on voimassa Satakunnan maakuntakaava, joka on vahvistettu 30.11.2011. Satakunnan 
maakuntakaava on saanut lainvoiman 13.3.2013 korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) päätöksellä. 
Alueella on voimassa myös Satakunnan vaihemaakuntakaava 2, joka on hyväksytty maakuntaval-
tuustossa 17.5.2019. 
 
Suunnittelualue on kaupunkikehittämisen kohdevyöhykkeellä (kk) taajamatoimintojen aluetta (A). 
Alue kuuluu myös melualueeseen (me1) sekä pohjavesialueeseen (pv). Lisäksi alue sijoittuu suoja-
vyöhykkeelle (sv5). 
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Kuva 12. Ote Satakunnan maakuntakaavojen yhdistelmäkartasta.  
Suunnittelualueen sijainti on osoitettu keltaisella ympyrällä.  
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Yleiskaava 
Alueella on voimassa Kankaanpää Taajamien osayleiskaava 1992 (oikeusvaikutukseton), joka on 
hyväksytty 17.6.1992. Suunnittelualue on osayleiskaavassa julkisten palvelujen ja hallinnon aluetta 
(PY).  
 

 
Kuva 13. Ote Kankaanpää Taajamien osayleiskaavasta. Suunnittelualue on rajattu kartalla punaisella.  
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Asemakaava 
Kaavamuutosalueella on voimassa 30.9.1988 vahvistettu asemakaava nro. 44. Kaavamuutosalue on 
asemakaavassa julkisten lähipalvelurakennusten korttelialuetta (YL-2). 
 

 
Kuva 14. Ote ajantasa-asemakaavasta. Suunnittelualue on rajattu kartalla punaisella. 
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Tonttijako 
Kortteliin 1020 on laadittu erillinen sitova tonttijako, joka on hyväksytty 18.2.2013. 
 
Pohjakartta 
Kankaanpään kaupungin numeerinen pohjakartta, joka on hyväksytty 6.5.2021. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 
4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 
 

Kankaanpään kaupungin omistuksessa oleva Niinisalon koulurakennus ei ole ollut käy-
tössä vuoden 2019 jälkeen. Niinisalon koulun opetustoiminta on siirretty sisäilmaon-
gelmien vuoksi koulun naapurissa sijaitsevaan rakennukseen keväällä 2019. Lisäksi 
kaupunginhallitus on päättänyt 25.01.2021 § 29 käynnistää Niinisalon koulun toimin-
nan sijoittamisen kaupunginmuseon tiloihin siten, että koulu aloittaa siellä toimintansa 
syyslukukauden 2021 alussa. 
 
Koulutoiminnan päättymisen vuoksi on Niinisalon koulurakennus jäänyt tyhjilleen ja 
tarpeettomaksi kaupungille. Tästä johtuen on kaupunginhallitus päättänyt 25.01.2021 
§ 29 käynnistää koulun tontin kaavamuutoksen siten, että se mahdollistaa kiinteistön 
myynnin ja uuden käytön yksityisessä omistuksessa. 
 

4.2 Asemakaavan suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 
 

Asemakaavan laadinta on käynnistynyt kaupunginhallituksen päätöksellä (kh 25.1.2021 
§ 29). Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi asemakaavamuutosluonnoksen laati-
misvaiheen vuorovaikutusmenettelyyn 25.5.2021 § 40. 

 
4.3 Osallistuminen ja yhteistyö 
4.3.1 Osalliset 

 
Kaavahankkeen ensisijaisia osallisia ovat kaava‐alueen kiinteistön omistaja sekä naapu‐
rikiinteistöjen omistajat. 
 
Suunnittelun viranomais- ja yhteistyötahoja ovat Varsinais-Suomen Elinkeino-, liiken-
ne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus), Satakuntaliitto, Satakunnan Museo, Puolustus-
voimat, Tekninen keskus, Sivistyskeskus, Rakennusvalvonta ja Mittaustoimisto.  
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4.3.2 Vireilletulo 

 
Asemakaavamuutoksen vireilletulosta ilmoitettiin kuulutuksella Kankaanpään Seudus-
sa 27.5.2021 sekä kaupungin kotisivuilla Internetissä. 
 

4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 
 

Kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 27.5. – 16.6.2021 ja 
asemakaavaluonnos oli nähtävillä 27.5. – 16.6.2021 välisen ajan, jolloin osalliset ovat 
voineet esittää mielipiteensä suullisesti tai kirjallisesti. Nähtävilläolosta informoitiin 
kirjeitse maanomistajia, rajanaapureita, viranomaisia ja yhteistyötahoja sekä lisäksi sii-
tä tiedotettiin kuulutuksella Kankaanpään Seudussa 27.5.2021 ja kaupungin kotisivuilla 
Internetissä.     
 
Kaavaluonnoksesta saatiin Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
sen, Satakunnan Museon, Puolustusvoimien, Satakuntaliiton, Satakunnan pelastuslai-
toksen ja Sivistyslautakunnan lausunnot. Yhtään huomautusta ei kaavaluonnoksesta 
saatu. Saatuihin lausuntoihin laadittiin vastineet. 
 
Kaavaluonnoksesta saadun palautteen perusteella kaavaan tehtiin seuraavia muutok-
sia/täydennyksiä: 
 
- Kaavaluonnoksessa ollut määräys ”Korttelialueelle ei saa sijoittaa uusia asuntoja eikä 
muita melulle herkkiä toimintoja” on poistettu, johtuen Puolustusvoimien lausunnos-
ta, jonka mukaan kaavamuutosalue ei sijaitse päivitetyllä Puolustusvoimien raskaiden 
aseiden ja räjäytysten 55 dB LRden melualueella. 
 
- Kaavan yleismääräyksiin on lisätty seuraava rakentamismääräys: ”Alueelle sijoittuvis-
ta rakennushankkeista, joissa rakennuksen tai rakenteen korkeus on suurempi kuin 30 
metriä pitää hankkeesta pyytää puolustusvoimien lausunto.” 
 
- Kaavan yleismääräyksiin on lisätty seuraavat pohjavesialuetta koskevat määräykset: 
 
” Alue sijaitsee vedenhankintaa varten tärkeällä tai soveltuvalla pohjavesialueella, jolla 
ei sallita pohjaveden laatua tai määrää vaarantavia toimenpiteitä. Alueella rakenta-
mista ja muuta maankäyttöä saattavat rajoittaa ympäristönsuojelulain pohjaveden pi-
laamiskielto sekä vesilain säädökset hankkeiden luvanvaraisuudesta. 
 
Alueelle ei saa sijoittaa laitoksia tai toimintoja, joissa käsitellään tai varastoidaan poh-
javedelle vaarallisia aineita. Alueella on kielletty pohjaveden kannalta haitallisten ke-
mikaalien ja jätteiden laitos tai ammattimainen käsittely ja varastointi.” 
 
- AL-alueen rakentamista ohjaavia määräyksiä on täydennetty. 
 
- VU-alueelle on osoitettu ohjeellinen ajoyhteys pelikentälle kulkua varten. 
 
- Kaavaselostusta on täydennetty tarpeellisilta osin. 
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4.4 Asemakaavan tavoitteet 

 
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa koulun tonttia koskevaa kaavamää-
räystä siten, että se mahdollistaa kiinteistön myynnin jälkeen sen erilaiset käyttötar-
koitukset. Tavoitteena on myös erottaa koulun kenttä ympäristöineen nykyisestä ton-
tista, sillä kenttä jätetään kyläläisten käyttöön. 

 
4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset 

 
Kaavamuutoksen luonteesta johtuen vaihtoehtoisia ratkaisuja ei laadittu.  

 
 
 
 
 
 

 

5 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS 
5.1 Kaavan rakenne 

 
Asemakaavamuutoksella voimassa olevan kaavan mukainen tontti 2 on jaettu kahteen 
osaan siten, että alueella sijaitseva pelikenttä ympäristöineen on erotettu entisen kou-
lun tontista ja osoitettu urheilu- ja virkistyspalvelujen alueeksi VU-2. Samalla entiselle 
koululle jäävä alue on muutettu asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi 
AL-29.  
 
Urheilu- ja virkistyspalvelujen alueelle sallitaan kaavassa urheilu- ja virkistystoimintaa 
palvelevien rakennusten toteuttaminen, joiden yhteenlaskettu kerrosala saa olla enin-
tään 200 m².  
 
Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueen rakentamistehokkuudeksi on osoi-
tettu kaavassa 0.3 ja kerrosluku on säilytetty ennallaan kerrosluvussa I.  
 
VU-2 alueen kaakkoiskulmaan on osoitettu kunnallistekninen aluevaraus vesi- ja vie-
märilinjalle. Lisäksi alueelle on osoitettu ohjeellinen ajoyhteys pelikentälle kulkua var-
ten. 
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Kuva 15. Niinisalon koulu lounaan suunnalta kuvattuna. 

 
5.1.1 Mitoitus 

 

Kaavamuutosalueen kokonaispinta-ala on 19559 m².  
 
Tonttien pinta-alat ja rakennusoikeudet ovat seuraavat:  
 

 

  Pinta-ala  Rakennusoikeus Käytetty rakennusoikeus  
Kortteli 1020 
 
Tontti 3  9581 m²  2874 k-m²  2200 k-m² 
 
 
5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 

 

Kaavamuutoksessa on haluttu säilyttää Niinisalon entisen koulun lähiliikuntapaikka pe-
likenttineen ja leikkialueineen osoittamalla se urheilu- ja virkistyspalvelujen alueeksi. 
Kyläläisillä on siten jatkossakin mahdollisuus hyödyntää aluetta erilaisissa urheilu-, vir-
kistys- ja leikkitoiminnassa.  
 
Kaavassa on myös huomioitu korttelialueella sijaitsevien olemassa olevien rakennus-
ten arvot antamalla kaavassa seuraavat määräykset: 
 
”Korttelialueella sijaitsee entinen koulurakennus, jonka rakennushistorialliset ja mai-
semalliset arvot tulee mahdollisuuksien mukaan pyrkiä huomioimaan alueen rakenta-
mistoimenpiteissä.”  
 
”Mahdollinen uudisrakentaminen tulee sopeuttaa korttelin olemassa olevaan raken-
nuskantaan, huomioiden myös viereinen seurakuntarakennus.” 
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5.2.1 Hulevesi 

 
Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueelle on annettu kaavassa määräys, 
jonka mukaan hulevedet tulee viivyttää ja imeyttää tonttikohtaisesti. 

 
5.3 Aluevaraukset 
5.3.1 Korttelialueet 

 

AL-29 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue 
 
Korttelialueella sijaitsee entinen koulurakennus, jonka rakennushistorialliset ja mai-
semalliset arvot tulee mahdollisuuksien mukaan pyrkiä huomioimaan alueen rakenta-
mistoimenpiteissä. 
 
Mahdollinen uudisrakentaminen tulee sopeuttaa korttelin olemassa olevaan raken-
nuskantaan, huomioiden myös viereinen seurakuntarakennus.  
  
Korttelialueella on rakennettava leikkipaikoiksi ja oleskeluun sopivaa yhtenäistä aluet-
ta vähintään 15 % asuinkerrosalasta. Rakentamattomat tontinosat, joita ei käytetä lii-
kenteeseen, oleskelualueiksi tai muuten piha-alueiksi on istutettava tai pidettävä 
luonnonmukaisina huolitellussa kunnossa. 
 
Autopaikkoja on rakennettava 1,5 ap / asunto ja 1 ap/ 50 liike- k-m².  
 
Hulevedet tulee viivyttää ja imeyttää tonttikohtaisesti.    

 
5.3.2 Muut alueet 

 

VU-2 Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue 
 
Alueelle saa rakentaa urheilu- ja virkistystoimintaa palvelevia rakennuksia, joiden yh-
teenlaskettu kerrosala saa olla enintään 200 m².  
 

 
5.4 Kaavan vaikutukset 
5.4.1 Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön 

 

Kaavamuutoksessa on haluttu säilyttää Niinisalon entisen koulun lähiliikuntapaikka pe-
likenttineen ja leikkialueineen osoittamalla se urheilu- ja virkistyspalvelujen alueeksi. 
Kyläläisillä on siten jatkossakin mahdollisuus hyödyntää aluetta erilaisissa urheilu-, vir-
kistys- ja leikkitoiminnassa. Muutoin kaavamuutoksella ei ole merkittävää vaikutusta 
ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön. 

    
5.4.2 Vaikutukset maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon 

 

Kaavamuutoksella ei ole vaikutuksia maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan tai ilmas-
toon.  
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5.4.3 Vaikutukset luonnonympäristöön 
 

Kaavamuutoksella ei ole vaikutuksia luonnonympäristöön, koska muutokset tapahtu-
vat jo nykyisellään rakentamiseen osoitetulla korttelialueella. Kaavamuutosalueen 
osittain puistoinen itäosa on muutettu rakennuskorttelialueesta urheilu- ja virkistys-
palvelujen alueeksi.  

 
5.4.4 Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, energiatalouteen ja liikenteeseen 

 

Kaavamuutoksella ei ole olennaista vaikutusta alue- ja yhdyskuntarakenteeseen. 
 
Kaavamuutosalue sijaitsee olemassa olevien hyvien liikenneyhteyksien varrella. Kaa-
vamuutoksella ei ole olennaista vaikutusta liikennemääriin. 

 
5.4.5 Vaikutukset kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön 

 

Kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa kuntonsa puolesta koulukäyttöön so-
veltumattoman entisen koulurakennuksen mahdolliset uudet käyttömuodot yksityi-
sessä omistuksessa, mikä parantaa rakennuksen säilymisedellytyksiä tulevaisuudessa.  
 
Niinisalon koululle tehtiin syyskuussa 2021 rakennusinventointi rakennuksen mahdol-
listen arvojen tunnistamiseksi. Inventoinnin toteutti FM Olli Joukio Satakunnan Muse-
osta ja raportti on tämän selostuksen liitteenä. Inventoinnin mukaan arkkitehti Aarne 
Ehojoen suunnittelema koulurakennus edustaa arkkitehtonisilta yksityiskohdiltaan ra-
kennusajankohdalleen ajanmukaista ja laadukasta kouluarkkitehtuuria. Rakennuksen 
runkomalli, tyylilliset yksityiskohdat ja materiaalit ovat säilyneet hyvin. 
 
Inventoinnin mukaan koulu muodostaa viereisen, nykyisin kirkkona toimivan, vuonna 
1965 valmistuneen Niinisalon seurakuntatalon kanssa ajallisesti yhtenäisen modernin 
julkisen arkkitehtuurin kokonaisuuden. Entisen seurakuntatalon arkkitehtuurissa on 
havaittavissa vielä 1950-luvulle ominaisia tyylillisiä yksityiskohtia, kun taas koulu edus-
taa rakennusajankohdalleen ajanmukaista selkeillä nauhajulkisivuilla varustettua 
suunnittelua. Koulurakennus ja seurakuntatalo erottuvat melko kauaksi Niinisalonka-
dun varressa. Kokonaisuus on paikallisesti merkittävä.  
 
Rakennusinventoinnissa on todettu rakennuksen arvot, mutta samalla tunnistettu ra-
kennuksen tulevan käytön ja säilymisen haasteet. Inventoinnissa todetaan, että ra-
kennushistoriallisista, historiallisista ja maisemallisista arvoista huolimatta koulura-
kennuksessa todetut sisäilmaongelmat sekä niiden korjauskustannukset, valmiiksi kor-
keat käyttökustannukset sekä alueen jatkuvasti vähenevä kouluikäisten lasten määrä 
tuovat haastetta rakennuksen tulevalle käytölle ja siten myös säilymiselle. 
 
Kaavaratkaisussa koulurakennusta ei ole osoitettu suojeltavaksi, johtuen edellä maini-
tuista rakennuksen kunto-ongelmista ja vähenevästä koululaisten määrästä. Kaavassa 
on kuitenkin huomioitu rakennuksen arvot antamalla korttelialueelle seuraavat raken-
tamista ohjaavat määräykset: 
 
 ”Korttelialueella sijaitsee entinen koulurakennus, jonka rakennushistorialliset ja mai-
semalliset arvot tulee mahdollisuuksien mukaan pyrkiä huomioimaan alueen rakenta-
mistoimenpiteissä.”  
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”Mahdollinen uudisrakentaminen tulee sopeuttaa korttelin olemassa olevaan raken-
nuskantaan, huomioiden myös viereinen seurakuntarakennus.” 
 

 
5.4.6 Vaikutukset elinkeinoelämän toimivan kilpailun kehittymiseen 

 

Kaavamuutoksella ei ole suoranaisia vaikutuksia elinkeinoelämän toimivan kilpailun 
kehittymiseen.  
 
 

 
 
 

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 
 
Tontin osalta kaavan toteutuksesta vastaa kaavoituksen ja kiinteistön myynnin jälkeen 
tontin uusi omistaja. VU-alueen osalta kaavan toteutuksesta vastaa kaupunki. 
 

 
 
 
Kankaanpäässä 30.11.2021 

 
 

 
Janne Tuomisto 
Maankäyttöinsinööri, vt. kaupunginarkkitehti 
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INVENTOINNIN LÄHTÖKOHDAT

Kankaanpään kaupungin Niinisalon (21.) kaupunginosan korttelissa 1020 on te-
keillä tonttia 2 koskeva asema-kaavan muutos. Tontilla on vuonna 1966 valmistu-
nut arkkitehti Aarne Ehojoen suunnittelema alun perin yhteiskouluksi valmistunut 
koulurakennus, joka toimi peruskoulun ala-asteena vuosina 1977–2019. Kaupungin 
omistuksessa oleva suurelta osin alkuperäisessä asussaan säilynyt rakennus on ollut 
sisäilmaongelmien vuoksi tyhjillään vuodesta 2019 lähtien ja oppilaat ovat siirtyneet 
lukuvuoden 2021 alussa läheiseen kaupunginmuseon käytössä olevan entisen kansa-
koulun tiloihin. 

Niinisalon koulu on jäänyt käyttämättömäksi ja tarpeettomaksi kaupungille. Raken-
nus on koettu myös ylisuureksi, koska koulun oppilasmäärä on nykyisin alle 30. Edel-
leen öljylämmityksessä olevan rakennuksen käyttökustannukset on koettu suuriksi. 
Kaupunginhallitus päätti tämän vuoksi 25.1.2021 käynnistää koulun tonttia koskevan 
kaavamuutoksen, joka mahdollistaisi kiinteistön myynnin. Muutoksen yhteydessä 
tontista erotettaisiin koulun urheilukenttä ja leikkipuisto ympäristöineen, jotka jäisi-
vät edelleen kyläläisten käyttöön. 

Suunnitteilla olevan asemakaavamuutoksen perusselvitykseksi teki FM Olli Joukio 
Satakunnan Museosta koulutonttia koskevan rakennusinventoinnin Kankaanpään 
kaupungin tilaamana. Inventointi toteutettiin ajalla 20.-24.9.2021. Niinisalon koulus-
ta ei ole aikaisemmin tehty vastaavaa selvitystä. 

Rakennusinventointia varten saatiin Kankaanpään kaupungilta rakennusta koskevat 
rakennus- ja muutospiirustukset. Kenttätöihin käytettiin ajallisesti yksi työpäivä, jol-
loin koulurakennus kuvattiin sekä ulkoa että sisätiloiltaan. Työn ohjauksesta vastasi 
Satakunnan Museon rakennustutkija Liisa Nummelin. 

Koulun lähimpäristö ei ole juurikaan muuttunut 1970-luvulta nykypäivään. Yläkuvassa ote 
peruskartasta vuodelta 1971. Alakuvassa nykytilanne. Karttojen keskellä olevan koulun peli-
kentän itäpuolelle on rakennettu jonkin verran omakotitaloja ilmeisesti 1990-2000-luvuilla. 
(Ylempi kartta Maanmittauslaitos, alempi Kankaanpään karttapalvelu.)
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Alueen kuvaus ja kaavatilanne

Koulutontti sijaitsee Niinisalon kaupunginosassa ja sijoittuu Kievarinkadun varrel-
le nykyisin kirkkona toimivan entisen seurakuntatalon naapuritontille. Tontin poh-
joispuoli rajautuu puisto- ja peltoalueisiin. Tontin itäpuolella on kapea puistoalue, 
joka erottaa koulun urheilukentän viereisestä pientaloalueesta. Lähiympäristön ra-
kennuskanta on ajallisesti kerrostunutta ja käsittää pääosin nauhamaisesti teiden 
varsille rakennettuja asuintontteja, jotka ajoittuvat 1900-luvun alusta vuosituhannen 
vaihteeseen. Merkittävä kerrostuma on jälleenrakennuskausi, joka kertoo myös va-
ruskunnan alueen kehityksestä. 1960-luvulla valmistuneet koulu sekä viereinen seu-
rakuntatalo edustavat alueen julkista rakentamista ja ilmentävät osaltaan myös ai-
kanaan huomattavasti nykyistä vireämmän Niinisalon kehitystä. Nämä rakennukset 
muodostavat alueella myös selkeästi oman kokonaisuutensa. Nykyisin lähiympäristöä 
leimaa liikerakennusten tyhjeneminen. Palvelut sijaitsevat nykyisin suurelta osin kau-
pungin keskustassa.

Maakuntakaavassa suunnittelualue kuuluu kaupunkikehittämisen kohdevyöhykkee-
seen (kk) ja taajamatoimintojen alueeseen (A). Vuodelta 1992 olevassa Kankaanpään 
taajamien osayleiskaavassa tontti kuuluu julkisten palvelujen ja hallinnon alueeseen 
(PY). Voimassa olevassa asemakaavassa vuodelta 1988 tontti on merkitty julkisten 
lähipalvelualueiden korttelialueeksi (YL-2). 

Tekeillä olevassa kaavamuutoksessa tontti on jaettu kahteen osaan siten, että koulun 
vieressä oleva peli- ja leikkikenttä ympäristöineen on erotettu koulun tontista ja osoi-
tettu urheilu- ja virkistyspalvelujen alueeksi (VU-2). Entiselle koulurakennukselle 
jäävä alue on osoitettu puolestaan asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialu-
eeksi (AL-29). Kaavassa nykyisen koulurakennuksen paikalle osoitetulle asuin-, lii-
ke- ja toimistorakennusten korttelialueelle ei saa sijoittaa uusia asuntoja, koska tont-
ti sijaitsee melualueella. Kaavaluonnos sallii urheilu- ja virkistyspalvelujen alueelle 
urheilu- ja virkistystoimintaa palvelevien rakennusten toteuttamisen. Yhteenlaskettu 
kerrosala saa olla enintään 200 m². Muutosalueella uudisrakentaminen tulee sopeut-
taa korttelin olemassa olevaan rakennuskantaan.  

Yläkuvassa voimassa oleva asemakaava vuodelta 1988. Alakuvassa kaavamuutosluonnos. 
(Yläkuva Kankaanpään karttapalvelu, alempi karttaote asemakaavamuutoksen selostusluon-
noksesta.)
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ALUEEN ARVIOINTI

Suunnittelualue ei kuulu mihinkään arvokkaaksi luokiteltuun kulttuuriympäristöön. 
Lähistöllä sijaitsevat kuitenkin valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöt 
Niinisalon kasarmialue ja Hämeenkankaan-Pohjankankaan tie. Niinisalon varuskun-
ta ja sen kehitys ovat historiallisesti vaikuttaneet koko Niinisalon kylän kehitykseen, 
ja varuskunnan henkilökunta oli aikanaan voimakkaasti ajamassa myös yhteiskoulun 
perustamista varuskunnan läheisyyteen. Alueen rakennuskanta on iältään kerroksel-
lista ajoittuen 1900-luvun alusta vuosituhannen vaihteeseen. Jälleenrakennuskausi on 
välittömässä lähiympäristössä hallitseva kerrostuma, mikä kertoo myös viereisen va-
ruskunnan sodanjälkeisestä merkityksestä.

Koulu sijoittuu maisemallisesti melko näkyvälle paikalle peltoaukean laidalle ja 
erottuu selkeästi läheiselle Niinisalonkadulle, joka noudattaa paikoin historiallises-
ti merkittävää tielinjausta. Koulun viereinen historialliseen tielinjaukseen rajautuva 
peltoaukea on mitä ilmeisimmin iäkäs ja kyläkuvan kannalta merkittävä. Koulu ja 
seurakuntatalo muodostavat lähiympäristössä selkeästi oman kokonaisuutensa sekä 
ajallisesti että arkkitehtonisesti paikallisesti merkittävän kokonaisuuden. 

Vuonna 1966 valmistunut koulurakennus sekä vuoden 1965 paikkeilla valmistunut nykyi-
sin kirkkona toimiva seurakuntatalo muodostavat ajallisesti ja arkkitehtonisesti yhtenäisen, 
muusta ympäristöstä selkeästi erottuvan kokonaisuuden. Koulurakennuksessa on havaitta-
vissa jo selkeää 1960-luvulle ominaista voimakkaan horisontaalista nauhajulkisivua kun taas 
seurakuntatalossa näkyy vielä 1950-luvun vaikutus pintamateriaaleissa sekä varsinkin kor-
keammassa saliosassa. Tämä kuvastaa myös koulurakennuksen sijoittumista arkkitehtoniseen 
murrosvaiheeseen. 

Valtakunnallisesti merkittävät Niinisalon kasarmialue sekä Hämeenkankaan-Kyrönkankaan 
historiallinen tielinjaus sijaitsevat aivan Niinisalon koulun vieressä. (Kartta Museovirasto)
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Koulurakennus erottuu selkeästi historiallisesti valtakunnallisesti merkittävän tielinjauksen 
varressa. Ympäristö ei ole juurikaan muuttunut viime vuosikymmenien aikana, mutta koko 
kyläkuvaa leimaa autioituminen varsinkin liikerakennusten osalta. 



Pihapiirin toiminnalliset jäljet ovat säi-
lyneet hyvin. Luokkasiipien rajaama 
piha-alue on edelleen sorapintainen ja 
alueella on tallela alkuperäisiä valaisin-
pylväitä sekä pyörätelinekatos. Koulun 
piha-aluetta sekä kaavassamuutoksessa 
tontista erotettavaa peli- ja leikkikent-
tää reunustaa alueelle ominainen, mutta 
myös rakennusajankohdalle tyypillinen 
mäntyvaltainen puistokaistale. Leikki-
kentän laitteistot ovat lähivuosikym-
meniltä. Osa laitteista siirretään tule-
vaisuudessa koulutontilta uuden tontin 
puolelle. 
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NIINISALON KOULUN HISTORIAA

Niinisalon koulu perustettiin alun perin yksityiseksi yhteiskouluksi. 1950-luvun lop-
pupuolella oppivelvollisten määrä kasvoi Niinisalon alueella huomattavasti ja samalla 
myös oppilaita pyrki yhä enemmän Kankaanpään yhteislyseossa toimineeseen oppi-
kouluun. Varsinkin varuskunnan henkilökunnan lapsista moni pyrki oppikouluun. 
Hakijoita oli niin runsaasti, että Kankaanpään yhteislyseo joutui suorittamaan melko 
voimakasta karsintaa ja lisäksi koulukyytien järjestäminen osoittautui ongelmallisek-
si. 

Lopulta lähinnä Niinisalon varuskunnan kantahenkilöstön keskuudessa syntyi aja-
tus oman oppikoulun perustamisesta ja vuonna 1960 tehtiin yhtiösopimus Niinisalon 
Yhteiskoulu Oy:stä ja sopimuksen allekirjoittivat everstiluutnantti E. Juntunen, kun-
nanjohtaja Ennu Virtanen, kansanopiston johtaja Kaarlo Asp ja johtaja Toivo Soini. 
Valtioneuvosto hyväksyi perustamisluvan kuitenkin vasta keväällä 1962. Koulun oli 
tarkoitus aloittaa toimintansa jo saman vuoden syksyllä. Puolustuslaitoksen tuella 
saatiin ensi hätään vaatimattomat tilat silloisesta varuskunnan ruokalarakennuksen 
siipiosasta, johon tuli kaksi luokkahuonetta, pieni liikuntatila ja opettajainhuone. 
Koulussa aloitti syksyllä 1962 38 oppilasta. Pääosa oppilaista oli Niinisalon läntisen 
koulupiirin alueelta, mutta myös muista lähikylistä. Varuskunta antoi koulun käyt-
töön alueeltaan urheilukentän, luistinradan ja jääkiekkokaukalon. Varuskunnalle val-
mistui vuonna 1964 moderni liikuntahalli, joka oli myös koulun käytössä. Käsityö-
tunnit järjestettiin Niinisalon läntisessä kansakoulussa. 

Omaa koulutonttia ryhdyttiin kaavailemaan nopealla aikataululla ja vuonna 1963 
valtio myi yhteiskoululle Salon tilan maihin kuuluneen maa-alueen aivan varuskun-
ta-alueen vierestä. Koulua varten haettiin rahoitusta monelta taholta. Kouluraken-
nuksen suunnitelmat tilattiin turkulaiselta arkkitehdilta, myöhemmin professorilta 
Aarne Ehojoelta. Rakennuksen suunnitelmat valmistuivat vuonna 1964. 

Vuonna 1965 tehtiin pääurakkasopimus kauhajokelaisen rakennusliike S. ja K. Koi-
viston kanssa. Kova talvi 1965/66 ja keväällä 1966 sattunut tulipalo vaikeuttivat raken-
nustöitä, mutta harjannostajaisia vietettiin lopulta 10.3.1966. Koulutyö uusissa tiloissa 
aloitettiin aikataulun mukaisesti 1.9.1966. Koulun tilat olivat ajanmukaiset ja opetus-
välineet ja muu kalusto uutta. Koulun virallinen vihkijuhla vietettiin 20.11.1966.

Yhteiskoulun oppilasmäärä vaihteli vuosina 1966–1974 139:n ja 158:n välillä. Yhteis-
koulun toiminta loppui Kankaanpään siirryttyä peruskoulujärjestelmään 1.8.1974. 
Vuonna 1977 Niinisalon ala-aste muutti entisen yhteiskoulun tiloihin Kievarinkadun 

varrelle ja Kankaanpään kaupunki päätti sijoittaa kaupunginmuseon Niinisalon län-
tisen kansakoulun tiloihin. Myös Niinisalon sivukirjasto siirtyi entisen yhteiskoulun 
tiloihin ja sen toiminta jatkui aina vuoteen 1997 asti. 

Alueen merkittävimpänä työnantajana pitkään toiminut varuskunta ja siinä tapah-
tuneet muutokset ovat vaikuttaneet koko Niinisalon kylän kehitykseen. 1950-luvun 
lopun lopulla tuolloin vielä kansakoulurakennuksessa toimineessa koulussa oli 210 
oppilasta ja 8 opettajaa. Myöhemmin varuskunnassa työskennelleet alkoivat hiljal-
leen muuttamaan varuskunnan välittömästä läheisyydestä esimerkiksi Kankaanpään 
keskustaan ja samalla koulun oppilasmäärä alkoi tasaisesti vähenemään. 1980-luvun 
alussa koulussa oli hieman alle sata oppilasta. Nykyisin jälleen väistötiloissa kaupun-
ginmuseon käytössä olevassa entisessä kansakoulussa toimivassa koulussa on alle 30 
oppilasta. 

Niinisalon uudenkarhealta vaikuttava koulu kuvattuna ilmeisesti 1960-70-luvulla. (Valokuva 
sivustolta yksityiskoulut.fi)
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Koulurakennuksen vaiheita

Lukuvuodeksi 1966-67 valmistuneen rakennuksen kantavat rakenteet olivat beto-
nia ja paikalla valettuja. Vuorauksena käytettiin rakennusajankohtana yleistynyttä 
puhtaaksimuurattua tiiltä ja minerit-levyjä. Vesikatteeksi tuli huopakate. Niinisalon 
koulu sijoittuu rakennusajankohtansa sekä teknisten ratkaisujensa puolesta koulura-
kentamisen murroskauteen, johon liittyi elementtitekniikan ensiaskelten lisäksi ylei-
semmin betonin rakenteellisten mahdollisuuksien kehittyminen. 

Rakennus edusti valmistuttuaan ajanmukaista laadukasta kouluarkkitehtuuria. Poh-
jakaava perustui sekä sivukäytävä- että keskikäytäväjärjestelmään ja luonnonvalon 
saantiin oli kiinnitetty huomiota. Pulpettikattomalli mahdollisti esimerkiksi juhla-
salissa yläikkunat. Lisäksi rakennuksen pohjoissiivessä, jossa pohjamallina oli kes-
kikäytäväratkaisu, mahdollisti käytävän/aulatilan luonnonvalon kuplakattoikkunat. 
Molemmilla sivuilla olevat luokkasiivet perustuivat rakennusajankohdalle tyypilli-
seen sivukäytäväratkaisuun, jonka käyttöä myös aikanaan kritisoitiin hankalasti val-
vottavista ylipitkistä käytävistä. 

Kouluterveydenhuollon, lääkärin ja joissain tapauksissa myös hammaslääkärin tilat 
yleistyivät 1960-luvulla koulusuunnittelussa. Erikoisluokkien, kuten kuvaamataito, 
musiikki jne. sekä esimerkiksi kirjaston tarvetta alettiin painottaa 1960-luvun lop-
pupuolella ja tämä ennakoi jo tulevaa peruskoulu-uudistusta. Rakennus käsitti val-
mistuttuaan viisi varsinaista luokkahuonetta, mutta myös jo erikoisluokkia, kuten 
yhdistetyn luonnonopin ja luonnontieteen luokan, luokat tekstiili- ja tekniselle työlle, 
kirjastohuoneen sekä aikakauteen nähden tilavan salin (kaksoissali) puku- ja pesey-
tymistiloineen. Salin oheen tuli kaarevaseinäinen näyttämö, joka rakennuksen ulko-
asussa erottuu takasivulla persoonallisena ”pullistumana” muutoin tiukana horison-
taalisesta ilmeestä. Kirjastohuoneessa järjestettiin sittemmin myös kansalaiskoulun 
kaupallisten aineiden opetusta. Rakennuksessa oli lisäksi pohjoissiivessä kanslia ja 
opettajanhuone ja hieman pidemmässä länsisiivessä talonmiehen asunto sekä lämpö-
keskus. Asunto käsitti alun perin kaksi huonetta. 

Niinisalon kouluun toteutettiin neuvolatilat sekä sivukirjasto vuonna 1978. Kirjas-
totilat sijaitsivat länsisiivessä yhdistetyn kuvaamataidon, musiikin ja tyttöjen käsi-
työluokan välissä. Neuvolatilat sijoitettiin puolestaan myös länsisiiven pohjoisosan 
entiseen opetuskeittiöön sekä siihen liittyneisiin opettajan- ym. tiloihin. Muutos ei 
juurikaan vaikuttanut varsinaiseen pohjakaavaan. 

Julkisivut arkkitehti Aarne Ehojoen suunnitelmissa vuodelta 1964. (Rakennuspiirustukset 
Kankaanpään kaupungin tekniset palvelut.)
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Rakennuksen metallipuitteiset ikkunat sekä osa sisäkäynneistä, kuten kellariin johta-
vat ovet on uusittu mahdollisesti 1990-luvulla. Alkuperäispiirustukissa myös siipio-
sien itä- ja länsiseunustoille oli merkitty yksinkertaiset tuuletusikkunalliset ikkunat, 
kun nykyisin näissä ikkunoissa on kaksiosainen tuuletusikkuna. On myös mahdollis-
ta, että puitemalli toteutettiin vastaavana jo alun perinkin. Vuonna 1991 rakennuk-
sessa ollutta asuntoa laajennettiin jakamalla osa kirjastotilasta väliseinillä kahdeksi 
makuuhuoneeksi. Kirjasto jäi edelleen toimimaan supistuneessa tilassaan. Kirjasto 
lopetti toimintansa vuonna 1997 ja tila toimi viimeksi tekstiilityön luokkana. Itäsii-
ven käytävän eteläiseen päätyyn toteutettiin vuonna 2017 väliseinillä pieni varastoti-
la, jonka seurauksena eteläisimmän luokkahuoneen sisäänkäyntiä siirrettiin hieman 
pohjoisemmaksi. 

2010-luvun aikana osa koulun henkilökunnasta sai sisäilmasta johtuvia oireita. Van-
hasta liikuntasalin lattiasta irtosi tikkuja ja uusimisen yhteydessä näyttämön lattiara-
kenteista löytyi kosteusvaurioita, jotka kunnostettiin. Myös ilmastointia kunnos-
tettiin. Henkilökunnan oireilu jatkui kuitenkin korjaustoimenpiteiden jälkeenkin 
ja lopulta keväällä 2018 toteutetun tarkastuksen jälkeen koulun toiminta päätettiin 
siirtää uusiin tiloihin vuoden loppuun mennessä. Rakennus on ollut käytännössä 
tyhjillään vuodesta 2019 asti. Entinen talonmiehen asunto toimi asuinkäytössä aivan 
lähivuosiin asti, kunnes siinä asunut kiinteistönhoitaja jäi eläkkeelle. 

Ensimmäisen kerroksen pohja vuonna 1978, jolloin kuvassa ylempään länsisiipeen toteutet-
tiin entiseen opetuskeittiöön neuvolatilat ja siiven eteläosaan kirjasto. Piirustuksiin on myös 
merkitty vuoden 1991 asunnon laajennus, jolloin kirjastosta lohkaistiin osa asunnon käyt-
töön. Alemmassa kuvassa pohjapiirros vuodelta 2014, joka vastaa lähes täysin nykyistä. Ra-
kennuksen tilajärjestys on säilynyt aivan pieniä muutoksia lukuun ottamatta alkuperäisenä. 
Myös tilojen käyttötarkoitus vastaa suurelta osin alkuperäistä. (Rakennuspiirustukset Kan-
kaanpään kaupungin tekniset palvelut.)
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NYKYTILA

Rakennuksen ulkoasu

Arkkitehti Aarne Ehojoen suunnittelema Niinisalon koulu on säilynyt poikkeuksel-
lisen hyvin sekä ulkoasultaan että sisätiloiltaan ja edustaen selväpiirteistä nauhaik-
kunoihin perustuvaa ja hahmoltaan horisontaalista 1960-luvun kouluarkkitehtuuria. 
Pohjakaava perustuu sekä sivukäytävä- että keskikäytäväratkaisuun. Pohjakaavaltaan 
U:n mallisessa rakennuksessa opetustilat sijoittuvat pääosaltaan rakennuksen kah-
teen siipiosaan ja aulatila, opettajanhuone-/kansliatilat sekä kookas liikuntasali näi-
den väliseen keskiosaan. Niinisalon koulu edustaa 1950-luvun lopulla yleistynyttä 
matalaa koulurakennustyyppiä, jossa luonnonvaloa tuovat pulpettikaton yläikkunat 
ja sekä käytävien kattoikkunat. Matalat luokkasiivet rajaavat väliinsä koulun sisäpi-
han. Rakennustyypin ensimmäisiä edustajia on esimerkiksi vuonna 1957 valmistunut 
Tapiolan kansakoulu Espoossa.

Rakennuksen tyylilliset yksityiskohdat sekä suurelta osin myös materiaalit ovat säi-
lyneet alkuperäisinä. Juhlasalin vuoksi korkeammalle kohoavan pohjoissiiven hal-
litsevana piirteenä on sisäpihan puolella olevat ylänauhaikkunat sekä takasivulla 
muutoin suorakaiteen mallisen siiven takaseinässä oleva salin näyttämöosan kaareva 
seinä. Ulkoasua hallitsee harkittu symmetrisyys kulkujen ja ikkunoiden sijoittelussa. 
Symmetristä ulkoilmettä rikkoo ainoastaan itäsiipeä hieman pidempi läntinen luok-
kasiipi, jonka eteläpäässä on 1950–60-lukujen kouluille tyypillisesti oma pannuhuone 
savupiippuineen, mutta myös alun perin talonmiehelle valmistunut asunto.

Rakennus on vuorattu puhtaaksi muuratulla punatiilellä sekä minerit-levyillä. Puna-
tiili korostuu varsinkin siipiosien päädyissä sekä pohjoissiiven takasivulla. Minerit-le-
vyjä on paikoin korvattu myöhemmin Lujalevyillä, jotka erottuvat ainoastaan hieman 
vaaleampina. Aukotus on alkuperäinen ja uusittujen metallipuitteisten ikkunoiden 
puitemalli saattaa olla alkuperäinen. Siipiosien länsi- ja itäpuolisten ulommaisten 
seinien puitemalli poikkeaa kuitenkin alkuperäispiirustuksista. Nauhamaisesti sijoi-
tettujen ikkunoiden puitemalli vaihtelee yksiruutuisista tuuletusikkunallisiin ja sii-
piosien sivujen neljäjakoisiin ikkunoihin, joiden malli muistuttaa kyljelleen asetettua 
T-karmi-ikkunaa. Pohjoissiiven matalammassa osassa käytävän/aulan kohdalla on 
kuplamalliset kattoikkunat. Rakennuksen vesikatteena on alkuperäisen mallin mu-
kaisesti huopakate.  

Sisäänkäynnit ovat säilyneet alkuperäisinä ja niissä on puulasiovet. Länsisiiven asun-
non alla olevan kellarin sisäänkäynnissä ovi on uusittu. Rakennusajankohdalle tyy-

pillisesti molempien siipien sisäänkäyntien sivussa pohjoissiivessä on käymälätilat, 
joihin on kulku sekä ulkoa että sisätiloista. Rakennuksen pohjoissiivessä opettajahuo-
neen ja viimeksi musiikkiluokkana toimineen tilan välissä on pariovilla varustettu 
pääsisäänkäynti, jonka molemmin puolin on alkuperäiset ikkunat. Sisäänkäyntien 
päällä ja niiden välissä on alkuperäinen tasakattoinen katos. 
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1960-luvulle tyypilliset voimakkaan horisontaaliset nauhajulkisivut hallitsevat rakennuksen 
itä- ja länsisivuja. 

Sisäänkäynnit tuulikaappeineen sekä niiden välissä oleva katos ovat säilyneet alkuperäsinä. 
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Sisätilat

Sisätilat ovat säilyneet pääosin tilajärjestykseltään sekä käyttötarkoitukseltaan. Varsi-
nainen luokkasiipi on edelleen rakennuksen itäsiipi ja käsittää yhä alkuperäiset viisi 
luokkahuonetta. Rakennuksen pulpettimallinen katto palkistoineen on havaittavissa 
myös sisäkatoissa. Luokissa on alkuperäisiltä vaikuttavat puuovet, joskin joitakin ovia 
on saatettu uusia. Rakennuksessa on tallella esimerkiksi alkuperäiset patterit. Opet-
tajahuoneen keittiön sekä entisen opetuskeittiön kaapistot ovat alkuperäiset. Tilojen 
pintoja on uusittu, mutta esimerkiksi peseytymistilojen seinien kaakelit pyöristettyi-
ne nurkkineen vaikuttavat alkuperäisiltä, mutta osassa pesutiloja keraamiset lattiat 
on toteutettu mitä ilmeisimmin lähivuosikymmeninä. Käytävien ja luokkahuoneiden 
muovipintaiset lattiat ovat uusitut, mutta jo melko iäkkäät. Teknisen työn luokassa on 
alkuperäinen, joskin kulunut puulattia. Entiseen asuntoon ei ollut inventointihetkellä 
mahdollista tutustua, mutta pohjakaava noudattaa vuoden 1991 muutosta. Raken-
nuksessa on kaksi pienehköä kellaritilaa, joissa on varastotilaa sekä IV-konehuone. 
Kellaritiloissa on alkuperäiset puuovet. Asuntoon kuuluu kellarikerroksessa oleva 
sauna ja varastotilat. Saunatiloissa pinnat ovat uusitut. Länsisiiven eteläpäädyssä on 
tallella alkuperäinen lämpökeskus verstastiloineen. 

Sisätiloissa joitakin pintoja oli uusittu, mutta pääasiassa sekä ti-
lajärjestys että materiaalit olivat säilyneet hyvin. Suunnittelussa 
oli huomioitu luonnonvalo. Keskikäytävällisessä aulaosassa va-
laisua tuo kupalakattoikkunat ja juhlasalissa yläikkunat. 
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Itäsiipi käsittää viisi luokkahuonetta (yläkuvat). Alemmissa kuvissa länsisiiven tiloja. Vasemmalla entinen opetuskeittiö, joka toimi sittemmin neuvolana sekä länsisiiven käytävää ja kellaritilaa, 
jossa alkuperäiset ovet. 
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Juhlasali edustaa rakennusajankohdalleen kookasta kaksoissalia, jonka sivut avautuvat tarvittaessa myös aulatilaan. Juhlasaliin kuuluu myös kaarevaseinäinen näyttämö, joka muodostaa raken-
nuksen takasivulle persoonallisen pullistuman. Vasemalla alhaalla juhlasalin yhteydessä oleva itäsiiven peseytymistila alkuperäine seinäpintoineen. Myös länsisiivessä on vastaavat puku- ja pesey-
tymistilat. Keskellä alhaalla koulun pieni keittola ja oikealla alhaalla opettajainhuoneen alkuperäistä keittiökalustusta. 
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ARVIOINTI

Arvot:
Rakennushistoriallinen
Historiallinen
Maisemallinen

Arkkitehti Aarne Ehojoen suunnittelema koulurakennus edustaa arkkitehtonisilta 
yksityiskohdiltaan rakennusajankohdalleen ajanmukaista ja laadukasta kouluarkki-
tehtuuria. Sekä rakennuksen runkomalli, tyylilliset yksityiskohdat sekä materiaalit 
ovat säilyneet hyvin. Muutokset on toteutettu alkuperäisilmettä kunnioittaen. Sisäti-
loissa tilajärjestys sekä tilojen käyttötarkoitus on säilynyt pienistä muutoksista huoli-
matta hyvin ja myös alkuperäisiä pintoja on edelleen tallella. 

Myös piha-alueella on säilynyt runsaasti alkuperäisiä yksityiskohtia. Koulun välitun-
tipiha sijoittuu edelleen rakennusajankohdalle tyypillisesti kahden luokkasiiven vä-
liin. Piha-alueella on edelleen tallella myös iäkkäitä, mitä ilmeisimmin alkuperäisiä 
valaisimia sekä polkupyörille tarkoitettu katos. Koulurakennuksen toiminnalliset osat 
ovat edelleen havaittavissa selkeästi erotetuista luokkasiivistään ja säilyneestä läm-
pökeskuksesta sekä aivan viime vuosiin saakka asuinkäytössä olleesta talonmiehen 
asunnosta. 

Entinen yhteiskoulu liittyy historiallisesti viereiseen varuskuntaan, joka oli voimak-
kaasti ajamassa uutta oppikoulua sekä varuskunnan henkilöstön että lähiympäristön 
ja -kylien lapsille. Alueella merkittävä työnantaja vaikutti myös Niinisalon kylän ke-
hitykseen sekä välillisesti siten myös julkiseen rakentamiseen.

Koulu muodostaa viereisen, nykyisin kirkkona toimivan, vuonna 1965 valmistuneen 
Niinisalon seurakuntatalon kanssa ajallisesti yhtenäisen modernin julkisen arkki-
tehtuurin kokonaisuuden. Entisen seurakuntatalon arkkitehtuurissa on havaittavis-
sa vielä 1950-luvulle ominaisia tyylillisiä yksityiskohtia, kun taas arkkitehti Ehojoen 
suunnittelema koulu edustaa rakennusajankohdalleen ajanmukaista selkeillä nau-
hajulkisivuilla varustettua suunnittelua. Koulurakennus ja seurakuntatalo erottuvat 
melko kauaksi Niinisalonkadun varressa. Kokonaisuus on paikallisesti merkittävä.

Arkkitehti Ehojoki tunnetaan mm. 1960-luvun alussa suunnittelemistaan Espoon Ta-
piolan länsirannasta sekä Vantaan Kaivokselan asuinalueesta sekä ostoskeskuksesta. 
Hän suunnitteli lisäksi rakennuksia Turun yliopiston alueelle ja Turun kauppakor-
keakoulun rakennuksen, Kansaneläkelaitoksen rakennukset Seinäjoelle, Turkuun, 

Kuopioon ja Ouluun sekä Suomen Pankin rakennuksia useaan kaupunkiin. Moni 
Ehojoen suunnittelemista rakennuksista on sittemmin suojeltu.

Rakennushistoriallisista, historiallisista ja maisemallisista arvoista huolimatta koulu-
rakennuksessa todetut sisäilmaongelmat sekä niiden korjauskustannukset, valmiik-
si korkeat käyttökustannukset sekä alueen jatkuvasti vähenevä kouluikäisten lasten 
määrä tuovat haastetta rakennuksen tulevalle käytölle ja siten myös säilymiselle.
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