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Lähtökohdat (1)

• Palveluverkkoja kehitettävä aina niin alueiden kuin koko 
kaupungin näkökulmasta (edellinen verkkotarkastelu 
2014)

• Uudet kohteet vs. vanhojen kiinteistöjen peruskorjaus
• Taloudelliset raamit rajalliset, investointibudjetti vuosittain 

n. 20Me, heijastus käyttötalouteen
• Jyväskylä kasvukeskus, väestömäärä kasvava, esim.

v. 2016 300 uutta peruskoululaista, v. 2017 arvio 250
- lapsimääriltään kasvavat alueet Keljonkangas, 
Läntinen Palokka ja keskusta (Kankaan alue)
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Lähtökohdat (2)

• Oppilasvirtoja tarkasteltava kokonaisuutena 
(yläkoulupolut koko kaupungissa)

• Käyttötalousmenojen tarkka seuranta, esim. 
kuljetuskustannukset

• Kasvavat alueet, lähipalvelut turvataan riittävällä 
oppilaspohjalla 

• Uuden opetussuunnitelman edellyttämien 
oppimisympäristöjen rakentaminen ja muokkaaminen
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Kuljetusten varassa olevat yläkouluikäiset 2016

Keljonkangas 155
� Säynätsalo 120 ja Kilpinen 35

Kuohu-Vesanka 99
� Viitaniemi

Muut yksittäiset haja-asutus-
alueiden, ainevalinta- ja 
erityisoppilaat



Keljonkangas-Säynätsalo, lapsimääräennuste 
2025

• Eri vaihtoehdoissa on kukin lapsi sijoitettu johonkin kouluyksikköön
laskennallisesti

Keljonkangas Säynätsalo yht.

1-6 oppilaita 612 215 827

7-9 oppilaita 287 121 408

Yht. 899 336 1235



Verkkoselvitystyöstä

• Selvitystyössä on tarkasteltu eri vaihtoehtoja uuden 
asuinalueen avaamisen (Kauramäki), kiinteistöjen 
teknisen kunnon sekä riittävän palvelukapasiteetin 
turvaamiseksi varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen 
suhteen

• Lisäksi on huomioitu palvelujen saavutettavuutta, 
erilaisia kustannustekijöitä, oppimisympäristöjen 
kehittämismahdollisuuksia sekä eri palvelujen yhteisiä 
toimintoja
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Yhtenäiskoulu 5-9 
Kolmiokortteliin 640 
opp

Kauramäkeen 
suunniteltu 
investointi siirtyy

Muuratsalon päiväkoti-
koulu, jatko arvioidaan

Säynätsalon päiväkoti-
koulu 1-2, n.40 opp

Lehtisaaren koulu 1-6 
n.175 opp
elinkaarikorjaus

Keljonkankaan
koulu n.380 opp, 1-4

Perusopetus, esitettävä 
malli
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Neulaskankaan 
päiväkoti 120 p

Muuratsalon/ Aallokon  
päiväkoti 38 p, jatko 
arvioidaan

Keljonkankaan
päiväkoti 132 p

Säynätsalon päiväkoti, 
kapasiteetti kasvaa 
106 � noin 130 p

Varhaiskasvatus (alueella 2016 570/260 lasta, v. 2025 
670/240 lasta)

Keljonkankaan/ 
Kauramäen alueelle 
voisi sijoittua 
yksityinen päiväkoti

Muurame/ Kinkomaa, 
yksityinen päiväkoti



Palvelujen yhteistyö

• Sivistyspalvelut tuottaa olennaisen osan kaupungin 
peruspalveluista (varhaiskasvatus, perusopetus, liikunta, 
kirjasto, nuoriso, oppilashuolto, kulttuuri jne)

• Keljonkangas – Säynätsalo-alueen kirjasto, nuoriso- ja 
liikuntapalveluiden synergiat?

• Toimipaikoista monitoimikeskuksia, kansalaisten 
kokoontumispaikkoja?

• ---- Uusi yhtenäiskoulu ja uudenlainen oppimisympäristö 
mahdollistavat yhteistyön uudella rakenteella!
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Valmisteluvaiheen plussat ja miinukset 
Plussaa:

+ Kasvava Keljonkangas saa lähipalvelut alueensa 900 kouluikäiselle (2025 ennuste)
+ Keljonkangas kehittyy aluekeskukseksi ja tontinluovutuksia voidaan jatkaa 

palveluiden saatavuuden parantuessa
+ Lapset käyvät koulua pääosin asuinalueellaan. Laskennallinen kuljetusten varassa 

olevien oppilaiden määrä putoaa v. 2025 ennusteessa noin 230 oppilaasta noin 130 
oppilaaseen. 

+ Keskustan alue ei edellytä uutta yläkouluinvestointia
+ Tila- ja kustannustehokkuus paranee hajautetusta palveluverkosta keskitetympään 

siirtymällä noin 10 % (yksikkökustannusten kasvu leikkautuu)
+ Säynätsalossa säilyvät lähipalveluina varhaiskasvatus sekä 1-6. -luokkien opetus

Miinusta:
- Keljonkankaan alueelle on investoitava nykyisen koulukapasiteetin ollessa 

täydessä käytössä, tilapäisjärjestelyjä tarvitaan tulevina vuosina
- Ns. Kolmiokorttelin tontti edellyttää kaavamuutosta
- Keljonkankaalla on lisättävä varhaiskasvatuspalveluiden tarjontaa
- Muuratsalon päiväkoti-koulun jatko arvioidaan
- Kauramäen päiväkoti-koulun rakentaminen siirtyy



Jatko

- Keljonkankaan peruspalvelujen akuutin lisätarpeen vuoksi 
suunnittelu ja kaavoitus pitäisi käynnistää mahdollisimman 
pian

- Päätöksenteon prosessi
- Kaupunginvaltuuston talousarviokäsittely 11/2016
- Kuntalais- ja osalliskuulemisten järjestäminen 12/2016
- --- Otakantaa.fi keskustelu avoinna 31.12.2016 saakka
- --- materiaali www.jyvaskyla.fi/opetus/perusopetus/palveluverkko
- Sivistyslautakunnan (palveluverkko) käsittely 1/2017


