
Kannanotto kouluverkkotarkasteluun: Asemanpellon koulu
Asemanpellon koulun edut ja muutosten ongelmat

Tässä kannanotossa tuomme esiin, miksi toimiva Asemanpellon koulu kannattaa säilyttää sekä mitä
ongelmia sen lakkauttamisesta ja oppilaiden siirtämisestä Ojaniittuun ja Mäntynummeen seuraa.

Viimeisimmässä kouluselvitysversiossa esiin noussut Perttilään siirtäminen tuntuu Asemanpellon 
suunnalta kovin kaukaiselta ratkaisulta, ja lähdemme siitä olettamuksesta, ettei se tule olemaan 
varteen otettava vaihtoehto.

Kannanottomme sisältää:

1) Asemanpellon koulu
- sijainti kasvualueella taajamassa
- tasainen väestökehitys
- aito lähikoulu
- turvalliset koulumatkat
- pienet kuljetusmäärät
- hyväkuntoinen ja toimiva koulurakennus
- tvt-varustelu ajan tasalla
- iso ja monipuolinen piha-alue
- monipuoliset oppimisympäristöt koulun läheisyydessä
- innovatiivinen ja motivoitunut henkilökunta
- uudenlaiset opetusmenetelmät käytössä
- kustannustehokas
- tuottaa itse tuntikehyksensä

2) Ojaniittuun siirtämisen ongelmia
- Suitiantien ylitys
- Suitiantien liikennemäärien kasvu
- Pappilankorven liikennemäärät ja niiden kasvu
- Takasenkadun kevyen liikenteen väylän vaarallisuus
- vaaralliset risteykset Takasenkadulla
- suurimmalla osalla 3 km ylittyy vaikka kuljettaisiin Pappilankorven läpi
- kuljetusoppilaiden määrän raju kasvaminen
- yläkoulualueen muuttuminen Harjuksi
- perheiden eriarvoisuus
- Gruotilan alueen kasvaminen tulevaisuudessa

3) Mäntynummen yhtenäiskouluun siirtämisen haasteita
- oppilasmäärän mahtuminen vaatii investointeja
- luokka-, liikunta-, piha- ja ruokailutilojen riittävyys
- sisäilman laatu ja riittävyys oppilasmäärän kasvaessa
- Mäntynummenkujan liikennejärjestelyjen ongelmien lisääntyminen

4) Pienemmän yksikön edut
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- voivat myös olla kustannustehokkaita – Asemanpellon koulu on kustannustehokas
- toimivat kouluverkon varaventtiileinä
- vetovoimaisia uusille asukkaille
- parantavat alueen yhteisöllisyyttä, turvallisuutta ja viihtyisyyttä
- vähentävät eritysopetuksen tarvetta

Asemanpellon koulu

Asemanpellon koulu sijaitsee nauhataajamassa tiiviillä ja yhtenäisellä asuinalueella, jota on 
rakennettu tasaisesti vuosikymmenten saatossa. Alueella on jatkuvasti uudisrakentamista ja 
tulevaisuuden visioissa myös koulun vastapäätä sijoittuvalle alueelle on kaavoitettu 
asuinrakentamista. Heterogeenisestä asuinrakennusten ikäjakaumasta johtuen muuttoliike ja 
sukupolvien vaihtuminen alueella on jatkuvaa ja tasaista. Tämä takaa jatkuvan vakaan 
oppilasmäärän koululla, joka myös selvityksessä todetaan. Lisäksi alue on erittäin potentiaalista 
kasvualuetta, jossa pitkällä tähtäimellä tulisi pikemminkin lisätä koulupaikkoja kuin vähentää niitä. 
Jos kaavoissa näkyvä tie Asemanpellon ja Immulan välille toteutuu, Asemanpellon koulu on 
sijainniltaan optimaalinen ja lisää kasvavalla alueella tarpeellista joustonvaraa koulupaikkojen 
suhteen.

Koulun sijoittuminen aivan asutuksen viereen takaa myös kuljetusoppilaiden vähäisen määrän, eli 
10,24%. Asemanpellon koulun kuljetusoppilaat tulevat joko Suitiantien tai Veijolantien varresta. 
Kummankin tien vaarallisuuden vuoksi on erittäin todennäköistä, että he pysyvät jatkossakin 
kuljetusoppilaina, oli heidän koulunsa mikä tahansa. 

Suurin osa koulun oppilaista kulkee omatoimisesti kouluun. Koulun ja asutuksen läheisyys on myös 
mahdollistanut koulutien turvallisuuden maksimoinnin. Vanhempien kanssa on yhdessä sovittu, 
etteivät 1. luokkalaiset aja pyörällä kouluun. Ensimmäisen luokan keväällä tai 2. luokan syksyllä on 
koululla suoritettu polkupyöräajokortti, jonka jälkeen oppilaat ovat saaneet kulkea myös pyörällä 
kouluun. Turvallisuutta lisää se, että koko alueella on 30 km/h nopeusrajoitus ja kaikilla väylilllä 
hidastustöyssyjä. Myös raskaan liikenteen läpiajo on alueella kielletty.

Asemanpellon koululla on loistava sijainti myös koulutyötä ajatellen. Koulun pihassa on oma 
pallopeleihin ja luisteluun soveltuva kenttä, pieni puroon rajautuva lähimetsä, ja Asemanpellon 
pallokenttä yleisurheilun harjoitteluun on muutaman minuutin kävelymatkan päässä. Lisäksi koulua
vastapäätä on metsäalue, jossa mm. retkeillään ja suunnistetaan.

Koulun ympäristön ja pihan vahvuutena ovat luontoarvot, rauhallisuus ja vähäisempi äänisaaste, 
kun raskas liikenne puuttuu. Koulun piha-alue on yhtenäinen ja monipuolinen. Vuonna 2012 
asennetut aidat pysäköinti- ja piha-alueen rajalle ja leikkitelineiden uusiminen ovat huomattavasti 
parantaneet piha-alueen turvallisuutta. Samana vuonna piha-aluetta kunnostettiin 
vanhempainyhdistyksen tuella ja vanhempien talkootyöllä, kun mm. uusittiin piha-alueen 
istutuksia ja pihaan saatiin lisäkeinut.

Asemanpellon koulu on perusterve koulurakennus, jossa ei ole ongelmia sisäilman laadun 
suhteen. Koulurakennuksessa on myös tehty jatkuvaa huoltotyötä. 1990-luvulla on mm. uusittu 
vesikatto, putket ja patterit. Vuonna 2012 saneerattiin lisäsiipeä: liikuntasalin kaikki pinnat ja koko 
sivurakennuksen ilmastointi uusittiin. Samassa yhteydessä välinevarastoa laajennettiin ja tehtiin 
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opettajille suihkutilat. Nämä toimenpiteet paransivat myös koulun toiminnallisuutta. 
Viimeisimpänä huoltotoimenpiteinä rakennuksen piippua on korjattu vuonna 2014, 
käytäväpintojen seiniä on maalattu loppuvuodesta 2014 ja koululle on asennettu langaton verkko 
alkuvuodesta 2015. Myös koulun tietotekninen varustelutaso on hyvä: kaikissa luokissa on 
dataprojektorit, dokumenttikamerat ja opettajilla kannettavat tietokoneet. Koululla on myös 
tietokoneluokka. Lisäksi tämän kevään investointihankinnoissa koulu on saanut oppilaskäyttöön 
tarkoitettuja iPadeja. 

Luokkahuoneita Asemanpellolla on yhdeksän: kuusi kotiluokkaa, tietokoneluokka, teknisen työn 
luokka ja yhdistetty tekstiilityön ja englannin luokka. Perinteiset opetustilat on otettu 
Asemanpellolla innovatiivisesti monimuotoiseen käyttöön: luokkahuoneiden sisällä on järjestetty 
luokkiin pienryhmätyöskentelypisteitä ja lukunurkkauksia. Käytävätiloihin on myös perustettu 
ryhmätyöskentelypisteitä. Tiloja voidaan edelleen kehittää kevyempää investointia vaativilla 
sisustusteknisillä ratkaisuilla, mm. säkkituoleilla, istuintyynyillä ja siirreltävillä kalusteilla. Suurena 
tilana liikuntasalia voi hyödyntää myös muiden oppiaineiden opetuksessa: draaman käyttö 
opetuksessa, pelit, ryhmätyöt, lukuprojektit, leikit jne. Uusi OPS korostaa alkuopetuksessa leikkejä 
ja pelillisyyttä. Lisäksi esimerkki tilojen monipuolisesta käytöstä on iltapäiväkerhon toiminta 
salirakennuksen aulatilassa. Iltapäiväkerhossa on 19 lasta (tilanne 5/2015).

Muita esimerkkejä Asemanpellon koulutyön edistyksellisyydestä ovat ne lukuisat projektit, joissa 
koulu on mukana, ja monimuotoiset opetustavat, joita koulussa käytetään:

- Äidinkielen opetuksessa on käytössä täysin uuden opetussuunnitelman mukainen Ateljee-
opetus ja koulu on kehittämässä Ateljee-työskentelytapaa aktiivisesti eteenpäin. Ennen 
ateljeeopetusta koululla toimivat jo vuosia ns. kirjakerhot

- Matematiikassa on alimmilla luokilla käytössä unkarilainen Varga-Nemenyi-
opetusmenetelmä, jonka periaatteet näkyvät myös uudessa opetussuunnitelmassa. 
Koululle on vähitellen hankittu tämän menetelmän opetusvälineitä ja tällä hetkellä koulussa
pilotoidaan Varga-Nemenyi-menetelmää 3. luokalla.

- Sähköisiä oppimismateriaaleja on käytössä laajalti, mm. kymmensormijärjestelmää 
opetellaan Typingmaster-ohjelmalla, matematiikassa käytetään SanomaPron 
verkkomateriaaleja ja Edu-kustannuksen Yykaakoo-materiaaleja, kuudennen luokan 
musiikin opetuksessa käytetään sähköisiä materiaaleja, englannin kielessä verkkotehtäviä, 
ja alaluokilla on käytössä Ekapelit-sivusto. 

- Koululla on jo vuosia ollut käytössä ns. matriisiryhmät eli eri luokkatasojen oppilaita 
yhdistelevät pienryhmät, jotka työskentelevät mm. teemapäivinä, joita järjestetään 
useamman kerran vuodessa.

- Oppilaat jalkautuvat toistuvasti oppimaan myös luokkahuoneen ulkopuolelle: koulun 
pihaan, lähimetsään, kirjastoautolle tai lähikirjastoon, lähialueen yrityksiin ja pidemmillekin
retkille. 

- Lisäksi esimerkkejä monimuotoisesta toiminnasta ja oppilaiden osallisuudesta on mm. 
kummitoiminta, jossa viidesluokkalaiset toimivat ykkösten kummeina, ja joka jatkuu myös 
kakkosluokalla; oppilasjohtoinen välituntiliikunta, oppilaiden pyörittämä 
välituntivälinelainaamo, oppilaiden ideoima ja toteuttama Maailmanpyörä-toiminta, joka 
on eräänlainen temppukoulu muutaman kerran kuukaudessa koulun salissa; lukuisat 
kerhot: liikunta-, kuvaamataito-, bändi-, luku-, noppa-, venny-, aakkos-, käsityö- ja 
animaatiokerhoja on pidetty tänä lukuvuonna; koululla on myös aktiivinen oppilasneuvosto,
kuoro ja verso-toimintaa.
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Koulu on mukana myös mm. Liikkumaan –hankkeessa, Kirjahaasteessa ja Lukuintoa –projektissa.

Koulurakennuksessa on koulutyön lisäksi myös muuta toimintaa: Koulun salirakennus on 
aktiivisessa iltakäytössä, sijaitseehan koulu erittäin lähellä Lohjan keskustaa. Urheiluseurojen ja 
mm. MLL:n lisäksi salia käyttävät myös yksittäiset alueella asuvat perheet lasten 
sisäliikuntapaikkana. Lisäksi koululla järjestetään alueen yhteisöllisyydelle tärkeitä syys-, joulu-ja 
kevättapahtumia. Perheet viettävät vapaa-aikaa koulun pallokentällä niin talvella kuin muinakin 
vuodenaikoina (pallottelu, luistelu, jne.) Mm. Lohjan Aseman seudun asukasyhdistys on käyttänyt 
koulun tiloja niin hallituksen kuin yhdistyksenkin kokouksiin ja tilaisuuksiin. Yhdistyksellä on myös 
suunnitteilla oman toiminnan lisääminen koulurakennuksessa, esim. omien salivuorojen 
varaaminen. Tällaiselle toiminnalle oli selkeä kysyntä 2014 tehdyssä kyläkyselyssä. Kyläkyselyssä 
kävi muutenkin selkeästi ilmi, että Asemanpellon koulu koetaan tärkeänä kyläkeskuksena 
alueella. 

Ojaniittu

Kun päätös Ojaniittutalon rakentamisesta tehtiin joitakin vuosia sitten, Asemanpellon Koti ja Koulu 
ry tiedusteli rehtorin välityksellä sivistystoimen johtajalta, miten uusi koulu vaikuttaa 
Asemanpellon kouluun. Vastaus oli yksiselitteinen: Ei mitenkään. Nyt kuitenkin Asemanpelto on 
yksi lakkautusuhan alaisista kouluista ja viimeisimmän luonnoksen mukaan suunnitelmana on 
siirtää suurin osa Asemanpellon oppilaista juuri Ojaniittuun. On sanomattakin selvää, että asia 
aiheuttaa asemanpeltolaisissa kodeissa suurta huolta ja ärtymystä.

Keskeisin epäkohta oppilaiden Ojaniittuun siirtämisessä liittyy koulumatkaan. Kartalta katsottuna 
Asemanpelto on houkuttelevan lähellä Ojaniittua. Alueiden väliin jää kuitenkin yksi Lohjan 
vilkkaimmista teollisuusalueista ja erittäin runsasliikenteinen Suitiantie. 

Koulumatka halki Pappilankorven teollisuusalueen olisi erittäin vaarallinen: Alueen liikennemäärät 
ovat suuret ja suurin osa liikenteestä on raskasta liikennettä. Alla esimerkkinä alueen toimijoita ja 
osan kohdalla suluissa toimijoiden arvioima päivittäinen yhdensuuntaisten ajojen määrä. Kaikilta 
toimijoilta emme tietoa saaneet. 

Rosk´n Roll (80-100)
Rahtikeskus
Hinauspalvelu
Lohjan Puhtaanapito Oy (40)
Kuljetusliike Ikävalko Oy
Kuljetusliike Sundell Oy  (40)
Kylmäkuljetus Juvonen Oy
Pohjolan Liikenteen varikko (väh. 100) 
Nosturi Palvelu Pohjanväre

Kuljetusliike Hindersson Oy (16)
Itella Oy
Lohjan Kaupungin varikko
Taksi Tuominen
Katsastuskonttori
Hyrles Oy
Rudus Oy (40)
Constructor Finland Oy (30)
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lumen kaatopaikka (vähälumisena talvena n. 2200 kuormaa)

Liikennemäärä tulee vain lisääntymään, kun kaupungin uusi keskuskeittiö aloittaa toimintansa (70
autoa  päivässä).  Vaikka  Takasenkadulla  on  kevyen  liikenteen  väylä,  noin  puolet  matkasta  se
rajautuu  suoraan  ajorataan.  Myös  risteysalueet  ovat  vaarallisia:  sekä  Takasenkadun  ja
Gruotilantien että Takasenkadun ja Levysepäntien risteyksissä näkyvyys on huono ja risteysalue
haastava aikuisellekin. Myös Suitiantien raskaan liikenteen määrät ovat kasvaneet sen jälkeen kun
läjittäminen Munkkaan jätekeskuksessa lopetettiin ja jäteautot aloittivat siirtoajot. Toteutuessaan
Munkkaalle suunniteltu biomädättämö lisää rekkarallia entisestään. Nyt jo vaaralliseksi luokitellun
Suitiantien ylittäminen tulee jatkossa siis olemaan vielä hankalampaa. Liikennevalot Suitiantien ja
Kyröniityn  risteyksessä  helpottaisivat  tilannetta  koululaisten  kannalta  mutta  eivät  takaisi
turvallisuutta  sekä  hankaloittaisivat  merkittävästi  Suitiantien  liikennettä  juuri  ruuhka-aikoina.
Alikulku  olisi  toimivin  ratkaisu  mutta  investointina  suuri.  Lisäksi  suuri  teollisuusalue,  jossa  ei
suurimmalta osin ole lainkaan asuinrakennuksia, lisää lasten turvattomuuden tunnetta.

Vaikka yllä mainitut liikenteen vaaratekijät saataisiin investoinneilla poistettua, suurin osa 
Asemanpellon taloista sijaitsee niin, että koulumatkan pituus olisi yli 3 km. Raja kulkee noin 
Urheilijantien kohdalla eli yli puolet asuinalueen 1.-4.-luokkalaisista jouduttaisiin joka tapauksessa 
kuljettamaan kouluun. Ne yksittäiset oppilaat, joiden kohdalla tuo kuljetusraja juuri ja juuri ei täyty,
tuskin tulevat kulkemaan tuota matkaa jalan missään vaiheessa.  Vielä todennäköisempää on, että 
kaikki Ojaniittuun kulkevat oppilaat kuljetetaan kouluun. Kuljetuskustannusten kasvu on joka 
tapauksessa väistämätön ja koululaisten arkiliikunnan määrä laskee rajusti. Itsenäinen liikkuminen 
on koululaiselle myös itsenäistymisvaihe, jota ei taksikuljetuksilla saada – antaa ristiriitaisen kuvan 
liikunnan ja liikennesääntöjen tarpeellisuudesta. Lisäksi on huomioitava, että Asemanpellon uusin 
osa, jolla tällä hetkelläkin on tontteja myynnissä ja jonne kaupunki on jo investoinut mm. 
infrastruktuurin, on tällä ns. huono-osaisemmalla alueella eli tonttien vetovoimaisuus laskee mitä 
todennäköisimmin.

Jos osa Asemanpellon oppilaista siirtyisi Ojaniittuun, myös heidän yläkoulualueensa muuttuisi ja 
he kuuluisivat jatkossa Harjun yläkoulualueeseen. Heidän koulumatkansa olisi noin 5 km ja vaikkei 
kaupunki välttämättä jokaiselle joutuisikaan kuljetusta järjestämään, on ennakoitavissa, että suurin
osa heistä kulkisi tuon matkan bussilla, sen sijaan että he kulkisivat jalan lähimpänä olevaan 
yläkouluun eli Mäntynummeen. Arkiliikunnan määrä vähenisi merkittävästi. Lisäksi nyt jo aamun 
bussilinjat ovat välillä Muijala-keskusta aivan tukossa. Lisäksi perheiden eriarvoisuus yhtenäisellä 
alueella lisääntyy, jos osa joutuu huolehtimaan kuljetuksista ja niiden kustannuksista itse, kun 
naapurista lapset kulkevat jalan huomattavasti lähempänä sijaitsevaan kouluun.

Kouluverkkosuunnittelua tulee tehdä pitkän aikavälin tähtäimellä. Jos tällä hetkellä näyttääkin siltä,
että rakentaminen Gruotilan alueella ei edisty, tulee se varmasti jonain päivänä olemaan täyteen 
rakennettu. Tuolloin alueen oppilasmäärät nousevat ja luovat painetta ensin Metsolaan ja sieltä 
suunnalta Ojaniittuun. Ja ehkä Veijolankin alueen kaavoittaminen jonain päivänä on mahdollista. 
Jos kaupungilla on kasvustrategia, tulisi myös jättää kasvunvaraa. Jos kasvunvaraa ei ole, ei 
kasvuakaan voi tapahtua.

Mäntynummi



Mitä tulee suunnitelmaan kasvattaa Mäntynummen yhtenäiskoulun oppilasmäärää noin 200 
alakoulun oppilaalla ja tuplata esikoululaisten määrä, se ei ole ongelmaton. Huolenaiheita ovat 
mm.

1) tarvittavien investointien määrä
2) luokkatilojen riittävyys 
3) sisäilman riittävyys ja laatu
4) ruokailutilojen riittävyys
5) liikuntatilojen riittävyys
6) piha-alueen riittävyys
7) jo nyt ruuhkaisen Mäntynummenkujan liikennemäärän nousu

Kaiken kaikkiaan olisi tärkeää varmistaa huolella vastaanottavien koulujen tilanne mm. sisäilman 
suhteen. Onko sisäilman laatua tutkittu? Onko tehty laskelmia sisäilman laadun riittävyydestä 
oppilasmäärän lisääntyessä? Sumputtamalla kaikki oppilaat muutamaan isoon yksikköön kaupunki 
myös vähentää joustonvaraa siinä tilanteessa, jos ja kun sisäilmaongelmia havaitaan. Minne 
oppilaita siinä tapauksessa siirretään? Olisiko tässä vaiheessa, kun sisäilmaongelmat näyttävät 
olemaan vain lisääntymään päin, viisautta jättää kouluverkkoon liikkumavaraa niin että oppilaita 
voitaisiin tarvittaessa siirtää yksiköiden välillä?

Pieni suuri koulu

Asemanpellon koulu ei ole pieni koulu. Oppilaita on 127 ja oppilasmäärä on kasvussa. 
Asemanpellon koulu on hyvän kokoinen yksisarjainen koulu ja malliesimerkki tehokkaasta 
yksiköstä, joka on kouluverkkoselvityksenkin mukaan kustannustehokas: oppilaskohtaiset 
vuosikulut ovat selvästi alle keskitason sekä pääomavuokran kanssa että ilman, oppilaita on nyt ja 
jatkossakin riittävästi, tilat ovat monipuolisesti hyötykäytössä ja oppilaita mahtuu tarvittaessa 
jonkin verran lisääkin, koulurakennus on terve ja oppilaslukumäärä per opettaja on sopiva. Lisäksi 
Asemanpellon oppilasmäärä tuottaa itse koulun tarvitseman tuntikehyksen eli se ei ”syö” muiden 
koulujen tuntikehystä.

On siis ristiriitaista väittää, että isommat yksiköt automaattisesti olisivat halvempia, kun lähes 
kaikki kouluverkkoselvityksessä esiteltävät tilastotiedot osoittavat, ettei se ainakaan Lohjan 
kouluissa pidä paikkansa. Kuten selvityksessäkin todetaan, mm. hallintokulujen kasvaminen suuriin 
yksiköihin siirryttäessä on todennäköistä. Mistä säästöt siis muodostuvat ja kuinka suurista 
säästöistä on kyse? Entä kuinka lasketaan epäsuorien vaikutusten kustannusvaikutukset? Lohjan 
imagon huononeminen, asukkaiden kiinteistöjen arvon lasku, oppimisvaikeuksien ja mahdollinen 
syrjäytymisen lisääntyminen ryhmä- ja yksikkökokojen kasvaessa, jne. Lisäksi oppilashuollon 
haasteet voivat hyvinkin kasvaa isoissa yksiköissä, koska pienessä yksikössä moni erityislapsi pärjää 
maltillisilla tukitoimilla mutta isossa yksikössä hän tarvitsee huomattavasti kalliimpaa 
erityisopetusta.

Konkreettinen osoitus tuesta Asemanpellon koululle on adressi, jonka luovutimme Joona Räsäselle 
25.4. lasten ehdoilla toteutetussa lähidemokraattisessa Kevätriehassa: 1464 henkilöä on 
allekirjoituksellaan vahvistanut, että Asemanpellon koulun tulevaisuus pitää turvata.



Ottaen huomioon kaikki talousluvut, koulurakennuksen ongelmattomuus, laadukas ja 
monipuolinen opetus, koulun sijainti ja oppilasmäärät, on itsestään selvää, että Asemanpellon 
koulun toimintaa tulee tulevaisuudessa jatkaa ja jatkossakin kehittää. Asemanpellon koulu on hyvä 
esimerkki hyvin toimivasta koulusta, jota ei missään nimessä pidä lakkauttaa.

Asemanpellon Koti ja Koulu ry:n ja Lohjan Aseman seudun asukasyhdistys ry:n puolesta,

Lohjalla 11.5.2015

Sanna Benamar


