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Kyläasiain neuvottelukunnan lausunto palveluverkkosuunnitelmasta 
yhteenveto jäsentahojen lausunnoista 

Palojoen kyläyhdistys  Klaukkalan Metsäkylän kylätoimikunta  Uotilan kyläyhdistys/Uotilan koulun 
vanhempaintoimikunta  Rajamäen kyläyhdistys  Lintumetsän alueen asukkaat  Valkjärven kyläyhdistys 

 
laatija: neuvottelukunnan sihteeri Katriina Ahokas 

 

 

KYLÄKOULUT JA OPPILAAT 
- Kyläkoulu on lapsille optimaalinen oppimisympäristö. Kyläkoulut antavat turvallisen 

kouluympäristön ja mahdollisuuden yhteisölliseen kasvuun kylän lapsille. Kyläkoulussa oppilaat 
tunnetaan paremmin ja asioihin pystytään puuttumaan ajoissa. Kyläkoulussa pystytään 
turvaamaan paremmin lapsen oppimisen ilo ja innostus koulunkäyntiin. Pienessä koulussa 
opettajien yhteistyö on myös sujuvampaa. 

- Nurmijärven eri kouluissa esiintyviä laajamittaisia sisäilmaongelmia ei monissa kyläkouluissa ole 
- Kyläkoulut pieninä yksiköinä ovat turvallinen yhteisö kasvaa. Myös se on tärkeää, että oppilaat 

saisivat olla samassa ryhmässä luokat 0-6 ja vasta yläkoulu 7-9 tulisi oppilaalle uutena ryhmänä 
turvallisen kasvun näkökulmasta. Erityisesti 6-luokkalaisten siirto yläkouluille ei ole 
kannatettavaa.  

- Palveluverkon tarkastelun kriteereistä on syytä poistaa jyrkkä numerolla ilmaistu oppilasmäärä. 

 

LUKIORATKAISU 
- Etäopetusmahdollisuudet tuovat monipuolisen kurssitarjonnan tarjolle mainiosti myös 

pienempiin lukion toimipisteisiin. Suuremman kurssitarjonnan saaminen ei edellytä isoa 
keskitettyä lukiorakennusta. 

- Hajautettu lukioratkaisu: Pienet oppimisryhmät mahdollistavat huomattavasti tehokkaammat 
mahdollisuudet opiskelijoiden tukemiseen ja henkilökohtaiseen ohjaamiseen. Lisäksi 
pienemmässä yksikössä havaitaan helpommin esimerkiksi oppimisvaikeudet ja näitä voidaan 
tukea yksilöllisesti paremmin kuin suuressa yksikössä. 

- Rajamäen lukio on vuosien saatossa pärjännyt erittäin hyvin lukiovertailussa pienuudesta 
huolimatta tai pikemminkin sen ansiosta. 

- Kunnallisen lukiokoulutuksen keskittäminen, Maaniittu-ratkaisu. Ratkaisu aiheuttaa alakoulun 
oppilaille ja heidän vanhemmilleen hankalan tilanteen. On kohtuutonta, että pienet koululaiset 
joutuisivat siirtymään Lukkarin kouluun tai Karhunkorven kouluun. Koululaiset joutuisivat 
kulkemaan monien suojateiden yli ja myös koulukuljetukset kasvaisivat. 

 
 
ALUEIDEN ELINVOIMA 
- Uusi lukion toimipisteen sisältävä Rajamäen koulukampuskokonaisuus jatkaa Rajamäen vireää 

kehitystä ja tukee alueen elinvoimaa. Lukion toimipisteen säilyttäminen on rajamäkeläisille 
erittäin tärkeä perheiden sujuvan arjen kannalta. Rajamäki on kompakti ja keskusta-alueella 
kaikki palvelut ovat kävelyetäisyydellä. Lukion toimipiste jatkaa tätä kehitystä. 

- Kyläkoulut ovat tärkeitä koko kylän kehittymisen ja asukkaiden viihtymisen kannalta. Kyläkoulu 
on koulupäivän päätteeksi kyläläisille monitoimitalo ja koulun merkitys kylissä onkin paljon 
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enemmän kuin tarjota tilat oppimiseen. Koulut ovat kyliensä sydän, joka kokoaa ja yhdistää niin 
kylissä pitkään asuneet kuin sinne muuttavat uudet kyläläiset yhdeksi yhteisöksi.  

- Kyläkouluverkko on tärkeä osa elävää maaseutua. Kyläkouluilla on keskeinen rooli kylien 
kehityksen turvaamisessa sekä kunnan vetovoiman kasvattamisessa. Nurmijärven kunta 
menettää ison vetovoimatekijän, mikäli pienistä kyläkouluista luovutaan. Moni perhe muuttaa ja 
on muuttanut kuntaan juuri rauhallisten ja turvallisten koulujen takia. Nurmijärven 
kuntastrategiakin tähtää kylien säilyttämiseen elinvoimaisina. 

- Nurmijärven sijainti on erinomainen. Nurmijärvelle muutetaan monesta syystä: on edullisempaa, 
on lähellä, on luontoa, ja on kyläkoulut, jossa kasvattaa lapsensa turvassa. Nurmijärvi ei saa 
menettää hyvää kilpailuasemaansa pääkaupunkiseudulla.  Erinomainen sijainti tulee hyödyntää. 

 

TALOUS 
- Koulujen kustannukset ja hyödyt tulisi katsoa kokonaisuutena, ei suppeasti jonkun pienen siilon 

kannalta. 
- Pienet koulut ovat mukautuneet muuttuviin oppilasmääriin asianmukaisesti. Esimerkiksi 

opettajien lukumäärä on vähentynyt palveluverkkosuunnitelmassa käytetyistä luvuista. 
- Säästöjä koulujen lopettamisella ei taida heti syntyä sillä lisäkustannuksia tulee esimerkiksi 

oppilaskuljetuksista. Koulun lakkauttamisella kertyvät säästöt sulavat nopeasti koulukuljetusten 
maksuihin 

- Mikäli kyläkoulu jäisi tyhjilleen, aiheuttaa se silti kunnalle kustannuksia. Hyvää rakennusta ei voi 
purkaa tai jättää kylmilleen. 

 

MUITA HUOMIOITA 
- Kunnan kuuluu turvata varhaiskasvatus ja perusopetus. Nyt tuntuu siltä, että lukioasia ohjaa koko 

palveluverkkoesitystä. 
- Oppilaaksiottoalueiden oikaisemisella ja rakennusluvan saamista haja-alueilla helpottamalla 

pystytään myös vaikuttamaan oppilasmääriin pitkäjänteisesti ja taloudellisesti. 
- Urheilupuiston koulun ja sen alueen uudistaminen varhaiskasvatuksen ja koulun käyttöön on 

kannatettavaa. Lepsämäntien tiesuunnitelmat ja kaavat tien uudistamiseksi olisi hyvä tehdä ja 
päättää vasta kun Urheilupuiston koulualueen kulkuyhteydet on suunniteltu. Lepsämän 
suunnalla asuville perheille on tärkeää, että Lepsämäntien tiesuunnittelussa tielle ei lisätä 
liikennevaloja pidentämään yli 5 000 automatkaa joka päivä. 

- Koulu- ja päiväkoti toiminnan kehittäminen Mäntytiellä nykyisen Lepsämän 
- päiväkodin ja väistötilojen alueella on kannatettavaa. 
- Lintumetsän ja Kalkerin alueella on vielä reilusti rakentamattomia (yksityisten) 

omakotitalotontteja. Näiden rakentaminen nostaa taas alueen lapsilukua tulevaisuudessa. 


