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Vasaramäen yhtenäiskoulu tulee säilyttää 
 
 
Jos haluat vaikuttaa, ole yhteydessä edustajaasi Turun kaupunginvaltuustossa 
https://www.turku.fi/luottamuselin/kaupunginvaltuusto JA allekirjoita adressi 
https://www.adressit.com/sailytetaan_vasaramaen_yhtenaiskoul 
 
Tässä pohjateksti, jota voit hyödyntää yhteydenotossasi: 
 
Arvoisa valtuutettu, 
 
Vasaramäen yhtenäiskoulun 7.–9.-luokkalaisia ollaan siirtämässä Lausteelle. Me Vasaramäessä olemme 
vastaan tätä kehitystä. Vasaramäen nykyinen yhtenäiskoulu on toimiva kokonaisuus liikuntaluokkineen ja eri 
taustaisine oppilaineen. Vasaramäki on osa keskustaa ja lapsemme tulevat aina käymään koulua keskustan 
alueella. Koulun siirto Lausteelle saa aikaan hakemussuman muihin kouluihin ja laskee vasaramäkeläisten 
osuutta tulevassa koulussa. 
 
Ystävällisin terveisin 
Etunimi Sukunimi, osoite ja puhelinnumero 
 
 
Vasaramäen omakotiyhdistyksen kannanotto syksyllä 2021 
 
Kaupunginhallitus päätti 5.10.2021 kokouksessaan aloittaa suunnittelun Lauste II -nimisestä 
yhtenäiskoulusta. Vasaramäen omakotiyhdistys, Vasaramäen koulun vanhempainyhdistys sekä Huhkolan 
omakotiyhdistys ovat olleet tätä suunnitelmaa vastaan. Allekirjoituksia adressiin kertyy koko ajan lisää. 
Vasaramäen yhtenäiskoulun 7.–9.-luokkalaisista yli puolet on Vasaramäen alueelta ja iso osa Huhkolasta. 
Suunnitellun Lausteen yhtenäiskoulun oppilaistakin noin puolet tulisi Vasaramäen ja Huhkolan alueilta. 
 
Hyväksytyssä suunnitelmassa todetaan, että kaupunginvaltuuston periaate valmistelussa on, että alueen 
asukkaiden osallisuus tulee huomioida, vain alueen asukkaita kuulemalla saadaan asialle hyvä lopputulos. 
Turku haluaa olla lapsiystävällinen kaupunki ja on valinnut erityisiksi painopisteiksi lasten oikeudet ja lasten 
osallisuuden tunnetuksi tekemisen ja edistämisen. Siksi Lausteen koulun tulevaisuutta ei voi päättää ilman 
perheiden ja lasten osallisuutta asiaan. 
 
Asian valmistelun aikana on syntynyt jo kymmeniä sivuja valmistelumateriaalia, jotka löytyvät alla olevan 
kaupunginhallituksen päätöksen liitteistä. Materiaalin perusteella on erittäin vaikea varmistaa, minkä tiedon 
perusteella nykyinen suunnitelma on valittu. Varmaa on se, että alueiden asukkaita tai oppilaita ei ole kuultu. 
 
Onko tämä nyt sitä NIMBYilyä? 
NIMBY eli Not In My Back Yard tarkoittaa suomeksi sitä, että asioita vastustetaan, koska ne vaikuttavat juuri 
omaan alueeseen. Muuten voidaan sitten olla periaatteessa asian puolesta, kunhan se ei liity oman alueen 
muutoksiin. 



Vasaramäen Omakotiyhdistys r.y. 
 

Rakuunatie 10 gsm 0400-127777 www.vasaramaki.fi 
20720 Turku omakotiyhdistys@vasaramaki.fi www.facebook.com/vasoky 

 
Keskeisenä periaatteena Lauste II -suunnitelmassa on segregaation vähentäminen. Tämä tarkoittaa sitä, että 
maahanmuuttajataustaisten suhteellista määrää halutaan vähentää Lausteen ja Varissuon kouluissa. Tämän 
kehityksen taas uskotaan vaikuttavan siihen, että maahanmuuttajataustaiset integroituvat paremmin 
turkulaiseen yhteiskuntaan; oppivat suomen kielen, saavat suomalaisia ystäviä jne.  
 
Vasaramäen yläkoulun nykyisistä oppilaista suomenkielisiä on 82 prosenttia. Esimerkiksi Hirvensalossa 
prosentti on 94,5. Keskimääräinen prosentti Turun yläkouluissa on 82 prosenttia. On jonkun verran 
tutkimusta, että mitä suurempi prosentti luokassa on suomenkielisiä, sitä paremmin 
maahanmuuttajataustaiset pärjäävät pisa-testeissä. Syy-yhteyttä ei kuitenkaan ole pystytty osoittamaan, 
että juuri suomalaistaustaisten osuus olisi tuloksen taustalla.  
 
Lähtökohtaisesti huono-osaisuuden, segregaation sekä yleisesti nuorten pahoinvoinnin ennaltaehkäisyyn 
voidaan vaikuttaa hyvillä lähipalveluilla, kohtaamisilla ja osallistamisella. Lauste II -suunnitelman osalta tämä 
toteutuu laustelaisten osalta, jos koulu resursoidaan riittävästi. Itse rakennus ei vielä vähennä ongelmia. 
Vasaramäkeläisten näkökulmasta sen sijaan suunnitelma ei ainakaan paranna nykytilannetta. Vasaramäessä 
sijaitsevan yläkoulun oppilaista jo nyt iso osa tulee muilta alueilta, kulttuureista ja kielitaustoista. 
Kokonaisuus on segregaatiota vähentävä ja edistää sitä tavoitetta, että lähiöistä lähdetään käymään koulua 
muilla alueilla. 
 
Me näemme Turun moninaisena kaupunkina, jossa jokainen on tärkeä. Emme kuitenkaan halua olla ainoita, 
joiden lapset kulkevat keskustasta Lausteelle kouluun. Nykyinen suunnitelma on piirretty kartalle miettimättä 
asukkaiden arkea. Vasaramäkeläiset selviävät tällä hetkellä arjestaan pitkälti ilman autoa ja haluaisimmekin 
kehittää koko alueesta kevyen liikenteen suosimisen esimerkin muuttamalla kadut pihakaduiksi. Lausteelle 
kulkeminen tulee väkisin tarkoittamaan sitä, että autoilu lisääntyy.  
 
Vasaramäki on osa keskustaa 
Kyllä, me vasaramäkeläiset olemme muuttaneet Vasaramäkeen sen palveluiden, sijainnin ja arvon takia. 
Kaupunki juuri liitti Vasaramäen myös tonttien arvostuksen osalta osaksi keskustan vyöhykettä. Me 
maksamme monella tavoin siitä, että asumme Vasaramäessä. Jos haluaisimme asua halvemmalla ja erilaisten 
palveluiden piirissä, muuttaisimme muualle. Jos Lauste II toteutuu kaupunginhallituksen päätöksen 
mukaisesti, täytyy vasaramäkeläisen vakavasti kysyä, miksi maksan asumisesta näin paljon näillä palveluilla.  
 
Vasaramäen omakotiyhdistys on pitänyt esillä Vasaramäen yläkoulun huonoa kuntoa jo pitkään. Tilanteen 
annettiin ajautua siihen, että rakennukselle ei voida enää tehdä mitään sitä purkamatta. Oppilaat siirtyvät 
lähiviikkoina väliaikaisyksikköön Vasaramäen puistoon. Väliaikainen ratkaisu (jonka on ilmoitettu olevan 5-
10 vuotta) on ainakin ulkoisesti paras väliaikaisratkaisu. Pormestari on kirjeessään omakotiyhdistykselle 
kertonut, että Itäharjulle suunniteltu koulu valmistuisi 2020-luvun lopussa. Olemmekin kysyneet, että jos 
nykyiselle Syreenikujan yksikön paikalle ei suunnitella uutta koulua, niin miksi kuitenkin yläkoululaisia ollaan 
tässä välissä siirtämässä Lausteelle? Kokonaisuudessa on niin paljon epäselvää, että on vaikea ottaa kantaa 
suunnitelmiin. 



Vasaramäen Omakotiyhdistys r.y. 
 

Rakuunatie 10 gsm 0400-127777 www.vasaramaki.fi 
20720 Turku omakotiyhdistys@vasaramaki.fi www.facebook.com/vasoky 

 
Mitä me siis esitämme? 
Lähtökohtaisesti esitämme edelleen Vasaramäen yläkoulun pitämistä nykyisellä paikallaan Syreenikujalla 
Vasaramäessä. Jos saamme perustelut siitä, miksi koulu pitäisi siirtää, voimme ottaa kantaa siihen, mikä olisi 
seuraavaksi paras vaihtoehto. Lauste II ei tule vasaramäkeläisten näkökulmasta olemaan vaihtoehto, vaan 
tulee toteutuessaan aiheuttamaan hakemussuman keskustan alueen kouluihin. Meillä on edelleen vapaus 
hakea koulupaikkaa muualta. 
 
Toiseksi esitämme, että asukkaiden osallisuus tulee olla aitoa. Jo suunnittelun alkuvaiheessa olisi pitänyt 
järjestää laaja kuuleminen koskien oppilaita ja alueiden asukkaita. Vielä ei kuitenkaan ole myöhäistä. Vasta 
kaupunginvaltuusto päättää, mitä Vasaramäen yläkoululle jatkossa käy. 
 

 

5.10. kaupunginhallituksen päätös ja aiemman valmistelun liitteet löytyvät: 

https://ah.turku.fi/kh/2021/1005024t/4481078.htm 

Adressi Vasaramäen yläkoulun säilyttämiseksi: 

https://www.adressit.com/sailytetaan_vasaramaen_yhtenaiskoul  

 

 

Turussa 11.10.2021 

Vasaramäen omakotiyhdistyksen hallitus 

  


