
Vuoden 2005 jälkeen tyhjentyneitä koulurakennuksia Lounais-Suomessa

  EURA
- Länsi-Euran koulu 2008  myyty asuinkäyt-
töön
- Hiukon koulu, Kiukainen 2008  kansalais-
opiston toimintoja ja vuokra-asuntoja

  HANKO
- Hanko Pohjoinen alakoulu 2007  toimii 
erityiskouluna
- Lappvik skola 2005  myynnissä

  HUITTINEN
- Huhtamon koulu 2006  myyty juhla- ja pi-
topalveluyritykselle
- Palojoen koulu 2006  myyty kyläyhdistyk-
selle

  

JOKIOINEN
- Kiipun koulu 2010  tulossa myyntiin

  KEMIÖNSAARI
- Bränbodan koulu, Västanfjärd 2009  
myynnissä
- Mjösundin koulu, Kemiö 2010  myynnissä
- Björkbodan koulu, Dragsfjärd 2010  
myynnissä
- Tjudan koulu 2010, Kemiö  myynnissä
- Ytterkullan koulu 2010, Dragsfjärd  myyn-
nissä

  KOKEMÄKI
- Kankaantaustan alakoulu 2005  toinen ra-
kennus myyty asuinkäyttöön, toisessa yritys-
toimintaa
- Kuurolan koulu 2006  myyty asuinkäyt-
töön
- Jalonojan koulu 2009  myyty asuinkäyt-
töön

  KOSKI TL
- Mäenrannan erityiskoulu 2005  kansalais-
opistona ja päiväkotina. Nyt tyhjä, tulevaisuus 
auki.

  LAITILA
- Kaariaisen koulu 2008  myyty kyläyhdis-
tykselle
- Salon koulu 2008  myyty asuinkäyttöön

  LOHJA
- Moision koulu 2009  osa koulusta purettu, 
osa siirretty muualle.

  LÄNSI-TURUNMAA
- Simonkylän koulu, Nauvo 2010  myyn-
nissä
- Käldingen koulu, Nauvo 2005  vuokrat-
tu Kårkullan kuntayhtymälle, tulossa myyntiin 
vuokrattuna.

  

  NUMMI-PUSULA
- Leppäkorven koulu 2008  luovutettu ky-
läyhdistykselle

  PAIMIO
- Kalevan koulu 2005  myyty asuinkäyttöön
- Nummenpään koulu 2010  myyty asuin-
käyttöön
- Veikkarin koulu 2010  myynnissä
- Kyysilän koulu  toinen rakennus myynnis-
sä, toinen myyty asuinkäyttöön

  RAASEPORI
- Box skola 2007  2 rakennusta myyty 

asuinkäyttöön
- Skåldö skola 2007  toinen rakennus 
myynnissä, toinen myyty asuinkäyttöön
- Prästkulla skola 2010  myyty yksityiselle
- Sannäs skola 2010  myynnissä

  RAUMA
- Aronahteen yläkoulu 2007  tiloihin muutti 
lukio
- Sampaanalan koulu 2007  päivähoitotiloja
- Sorkan koulu 2008  toinen myyty asuin-
käyttöön, toisesta neuvotellaan kylätoimikun-
nan kanssa
- Nihattulan koulu 2008  myynnissä
- Voiluodon koulu 2008   myyty yksityiselle 
asuin- ja yrityskäyttöön
- Vermuntilan koulu 2008  kohtalosta neu-
votellaan urheiluseuran kanssa

  SALO
- Kurkelan koulu, Kuusjoki  toimii vielä kir-
jastona
- Raatalan koulu, Kuusjoki  myynnissä
- Ylikulman koulu, Kuusjoki  myynnissä
- Inkereen koulu, Pertteli 2007  myynnissä
- Mäen koulu, Halikko 2008  2 rakennusta 
myyty asuinkäyttöön
- Romsilan koulu, Pertteli 2005  myyty yri-
tyskäyttöön hoitokodiksi
- Laiterlan koulu, Perniö 2005  myyty asuin-
käyttöön
- Kaukurin koulu, Kisko 2005  myyty asuin-
käyttöön

  SASTAMALA
- Jokisivun koulu, Äetsä 2007  myyty yritys-
käyttöön
- Honkolan koulu, Äetsä 2007  myyty yri-
tyskäyttöön
- Kallialan koulu, Vammala 2006  museon ja 
Sastamalan opiston käytössä
- Lantulan koulu, 2005  myyty kyläyhdistyk-
selle

- Hopun koulu 2005  vuokrattu yrityskäyt-
töön
- Tervamäen koulu 2010  neuvotellaan 
myynnistä kyläyhdistykselle
- Salokunnan koulu 2010  tulossa myyntiin

  SOMERO

- Pajulan koulu 2010  myyty yksityiselle

 
 SÄKYLÄ

- Vähäsäkylän koulu 2005  myyty yritys-
käyttöön
- Sydänmaan koulu 2006  talousrakennus 
myyty kyläyhdistykselle, koulurakennus asuin-
käyttöön

 

 TAMMELA

- Liesjärven koulu 2010  myyty kyläyhdis-
tykselle 

 TURKU

- Särkilahden koulun toiminta loppui 2007 

 

myyty. Tiloissa on kierrätystoimintaa.
- Pernon koulutalon toiminta loppui 2009  
myynnissä ja/tai vuokrattavana. Tyhjissä tilois-
sa oli hiljattain mm. Vares-elokuvan kuvauksia.
- Paimalan koulun toiminta loppui 2010  
myynnissä ja/tai vuokrattavana.

 

 
  

  URJALA
- Menosen koulu 2007  vuokrattu kyläyh-
distykselle
- Puolimatkan koulu 2007  myyty yksityiselle

  UUSIKAUPUNKI
- Haapaniemen koulu 2010  myynnissä
- Hallun koulu 2010  myynnissä
- Lahden koulu 2010  myynnissä
- Pohjoiskulman koulu 2010  myynnissä
- Seikowin koulu 2010  tiloissa toimii mm. 
päivähoito, nuorisotyö ja kansalaisopisto

  

  VEHMAA
- Himoisten koulu 2005  myyty yrityskäyt-
töön
- Irjalan koulu 2009  toinen rakennus asun-
tona, toinen yrityskäytössä 

TS/KP, koonnut: Jonna Lankinen, kuvat: TS-arkisto

Palojoen koulu

Ytterkullan koulu

Simonkylän koulu

Raatalan koulu

Vähäsäkylän koulu

Seikowin koulu

Vanhat koulurakennukset
 yhteensä 78 kpl

- Ilpoisten koulun Haritun yksikkö 2006    
purettu pois
- Kakskerran koulukiinteistö 2007       tilat 
tyhjillään 
- Särkilahden koulu, Hirvensalo 2007       myyty 
yksityiselle. Tiloissa kierrätystoimintaa.
- Wäinö Aaltosen koulun Moikoisten yksikkö 
2008       tiloissa päiväkoti
- Pernon koulukiinteistö 2009       myynnissä 
ja/tai vuokrattavana. Tyhjissä tiloissa oli hiljattain 
mm. Vares-elokuvan kuvauksia.
- Jäkärlän koulun Paimalan yksikkö 2010 
myynnissä ja/tai vuokrattavana.
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