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1. Lapset saavat varttua ala-asteen kouluajan turvallisessa
koulumiljöössä lähellä kotiaan, puhdasilmaisessa uudessa
koulurakennuksessa
2. Trauman ja menetyksen kokeneet lapset saavat takaisin
turvallisuuden tunteen ja luottamuksen päättäviin aikuisiin.
3. Myönteinen imagovaikutus kuntaan ja kylään
• Kunta toimii hyvän strategiansa mukaisesti: Kehittää kylää toteuttamalla
kyläsuunnitelmaa kyläläisten ja kunnan välisenä vuoropuheluna-> Vahvistaa
myönteistä kuntaimagoa
• Koulu toimii Valkjärven kylän keskuksena, aktiivinen ja myönteinen kehitys
jatkuu (Säännölliset kyläpäivät ja tapahtumat Valkjärven koululla, Ajathan
varovasti -kyläkyltit, nopeusnäyttötaulut, Kuhakosken kaiteet, jne.)
• Kylän asukasmäärän kehittyminen paranee: Nyt rakenteilla kaksi
omakotitaloa Valkjärventien varteen, Ohitustie parantaa oleellisesti
yhteyksiä, Eduskuntatalolle vain 32 km matka, mikä takaa kylän pysyvän
vetovoiman

3. Valkjärven koulu taloudellisesti edullinen kunnalle
• Tuhopoltosta säästynyt uusi koulurakennus on hyväkuntoinen, ja
selviää vuosikymmeniä ilman remontteja
• Palaneen hirsikoulun tilalle saadaan vakuutuskorvauksella uusi
koulu, joka on turvallinen ja huoltovapaa vuosikymmeniä.
• Valkjärven puhdasilmainen koulu auttaa sisäilmaongelmaisten ja
remontointitarpeisten koulujen kanssa selviämisessä
• Koulun sijainti kulttuurihistoriallisesti merkittävässä ympäristössä
antaa lapsille hyvän kasvuympäristön
• Luontokoulu saadaan palaneen koulun uudelleenrakentamisen
yhteydessä lähes kustannuksitta ja palvelee koko Nurmijärveä ja
parantaa kunnan imagoa ja vetovoimaa

4. Valkjärven koulun oppilaskohtaiset kustannukset edulliset
 Edellisessä palveluverkkoselvityksessä v. 2016 Valkjärven koulun oppilaskohtainen kustannus (6620
€/oppilas) oli alle kunnan keskiarvon. Laskelman mukaan koulun oppilasmäärä oli 99 %
kapasiteetista (74 oppilasta/75 oppilaan kap.) Eli koulu hyvällä käyttöasteella oli edullinen.
Syksyn 2019 palveluverkkoselvityksen laskelmaan oli otettu oppilasmääräksi 55 oppilasta (?) ja saatu kustannus
8010 €/oppilas (kunnan ka. kustannus 7645 €/oppilas). Merkitty oppilasmäärä 55 oppilasta antaa käyttöasteeksi
73 %.
Koulussa on ollut 67 oppilasta, mikä merkitsee käyttöastetta 89 % ja oppilaskohtaiset kustannukset ovat 7208 €.

Menemättä palveluverkkoselvityksen lukujen oikeellisuuteen, voi todeta:
 Palveluverkoselvityksen alhaiseksi merkityllä käyttöasteella Valkjärven koulun oppilaskohtainen
kustannus on lähellä Isoniitun koulun kustannusta 7645 €/oppilas (Isoniittu lienee se koulu, johon
oppilaat kuljetettaisiin pidemmälle viedyssä keskittämisessä). Todellisella oppilasmäärällä laskettuna
oppilaskohtainen kustannus on selvästi kunnan keskiarvon alapuolella!
Mikäli Valkjärven koulussa olisi 20 oppilaan vajaus ja sinne ohjattaisiin lähistöltä 20 oppilasta, jolloin käyttöaste olisi
100 %, olisi Valkjärven koulu vielä enemmän alle kunnan keskiarvoisen oppilaskohtaisen kustannuksen.
Kun uusi koulu saadaan rakennettua vakuutuskorvauksella, pienenee Valkjärven koulun osalta kiinteistökustannus,
jonka osuus on palveluverkkoselvityksen mukaan 24 % kustannuksista. Tämä merkitsee yli 500 €/oppilas
kustannussäästöä, eli oppilaskohtainen kustannus uudelleenrakennetussa koulussa on alle 6708 €/oppilas!

4. Valkjärven koulun oppilaskohtaiset kustannukset edulliset, jatkuu…

Uudelleenrakennetun Valkjärven koulun oppilaskohtaiset kustannukset tulevat olemaan
selvästi alle kunnan oppilaskohtaisten kustannusten keskiarvon
Koulun lähiympäristön oppilasmäärä vaihtelee jonkin verran väestön ikääntymisen ja
nuorilla lapsiperheillä korvautumisen syklissä. Optimitäyttöasteen ylläpitämiseksi
tarvittava kuljetusmäärä on tuntuvasti pienempi kuin koulun lakkauttamisen
seurauksena tarvittava kaikkien oppilaiden kuljetus.
Kasvavassa Klaukkalan ympäristössä ja ohitustien valmistuessa Valkjärven koulun
käyttöasteen pitäminen optimissa (ja siten oppilaskohtaisten kustannusten pitäminen
runsaasti alle kunnan keskiarvon) varmasti onnistuu logistisin järjestelyin
puhdasilmaiseen uuteen kouluun.
Mikäli luontokoulun luokka lasketaan mukaan koulukiinteistön käyttäjäksi, on
kustannusedullisuus edelleen parempi.

5. Linjakas uudelleenrakentamispäätös antaa hyvän kuvan
kunnan toiminnasta ja rauhoittaa hätää ja painetta
 Kunta saa runsaasti myönteistä julkisuutta hyvästä tuhopolton seurauksena
tapahtuneesta kylää kohdanneen katastrofin hoidosta, missä lapsen etu huomioidaan
 Uudelleenrakennetun Valkjärven koulun pääoma-, kunnossapito- ja oppilaskohtaiset
kustannukset ovat vastaavia keskiarvoisia kustannuksia alhaisemmat, mikä tuo säästöjä
kunnan talouteen
 Valkjärven koulun osalta kyseessä on tuhopolton hoito ja jälkien korjaaminen, jolloin
asiaa ei välttämättä tarvitse käsitellä ennakkotapauksena muuhun.
 Kyläläiset toiminnallaan vahvistavat myönteistä kuvaa ja Valkjärven kylän kehitys
esimerkillisenä Nurmijärven kylänä ja haluttuna asuinpaikkana, vain 32 km
Eduskuntatalolta, jatkuu.

