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Elinvoimaa ja elämisen 
tilaa Helsingin seudulla

Nurmijärven kirkonkylä

Klaukkala

Rajamäki 3

Tervetuloa  
Nurmijärvelle

Valitset asuinympäristösi: taajamassa palveluiden lähellä tai maaseutumaisessa 
ympäristössä luonnon läheisyydessä.

Vapaa-ajanviettomahdollisuuksia löytyy: kulttuuri- ja muita tapahtumia, myös  
matkailijoille, luontoa, liikuntaa lähes heti kotiovesta ulos astuessasi. Pääkaupunki-
seudun palvelut täydentävät tarjontaa.

Nautit monipuolisista palveluista, jotka ottavat huomioon elämäntilanteesi: var-
haiskasvatuksesta perus- ja jatkokoulutukseen ja myöhemmin ikäihmisille tarjotta-
vaan hyvään hoivaan.

Yrityksesi sijaitsee ihanteellisessa paikassa, jossa logistiikka on helppo järjestää: 
lyhyen matkan päässä satamista ja lentoasemasta sekä hyvien niin itä-länsi- kuin 
etelä-pohjoissuuntaisten maantieyhteyksien varressa, mutta sivussa ruuhkista.

Valitset työpaikkasi ja – matkasi: oman kunnan lisäksi muut Helsingin seudun ja 
pääkaupunkiseudun kunnat sekä pohjoissuunnan kunnat ihan naapurissa.

Kaikkea tätä tarjoaa Nurmijärvi, joka on riittävän suuri kunta pystyäkseen tar-
joamaan modernin elämän edellyttämät palvelut ja infrastruktuurin, sekä kasvaak-
seen ja kehittyäkseen jatkuvasti, mutta silti riittävän pieni tarjotakseen elämisen 
avaruutta kilpailukykyisin kustannuksin. Kunta, joka sijaitsee ”keskellä kaikkea”.

Nimensä kunta on saanut pitäjän keskellä sijainneesta Nurmijärvestä, joka kui-
vatettiin viljelysmaaksi osittain jo 1920-luvulla ja lopullisesti 1950-luvun alussa. 
Nurmijärven hallintopitäjä syntyi vuonna 1775. Itsenäinen seurakunta Nurmijär-
vestä oli tullut jo vuonna 1605. Hyvinkää erosi emäpitäjästä omaksi kunnakseen  
v. 1917.

Yleistietoa
•     pinta-ala 367 km2

•     asukkaita yli 40 000 
•     alle 15-vuotiaita 25 %

Suurimmat keskukset,  
osuus asukkaista
• Klaukkala 40 %
• Kirkonkylä 20 %
• Rajamäki 18 %
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Ajat arvioitu kolmostien  
kirkonkylän risteyksestä.



Keskeinen sijainti Uudellamaalla

Nurmijärveltä on lyhyt matka eri suuntiin. 
Runsaassa puolessa tunnissa ajaa Helsinkiin  
tai toiseen suuntaan Hämeenlinnaan. Run-
saan 50 kilometrin säteelle kunnasta sijoit-
tuukin melkein koko Uusimaa. Kun asuu Nur-
mijärvellä, ei ihan heti tarvitse työn vuoksi 
muuttaa mihinkään.

Joukkoliikenne vaihtoehtona

Nurmijärvi-lipulla voi matkustaa työmatkat 
sarjalippua edullisemmin. Lippu oikeuttaa alen-
nettuihin seutulippuhintoihin YTV:n alueella. 
Kivenkyyti-palvelulinja täydentää kunnan si-
säistä liikennettä.
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Kolme neljäsosaa Nurmijärven asuk-
kaista asuu taajamissa. Kunnan yleisil-
me on rauhaisan luonnonläheinen ja 
pientalovaltainen omaleimaisine kylä-
keskuksineen. 

Asutuskeskittymien välissä on ki-
lometreittäin vapaata maisemaa, jolle 
leimansa antavat pellot ja niiden halki 
polveilevat pienet joet sekä metsät 
kallioselänteineen.

Tutkimusten mukaan kuntalaiset ar-
vostavat Nurmijärven turvallista elämää.

Sisäistä kasvua ja uusia tulijoita

Nurmijärvi on ollut muuttovoittoinen 
kunta vuosikymmenien ajan. Niin asun-
tojen kuin tonttien hinnat ovat pääkau-
punkiseutua edullisemmat ja elämän-
tyyli rauhallisempi. Siksi Nurmijärven 
ovatkin valinneet asuinpaikakseen mo-
net lapsiperheet. Noin neljännes väes-
töstä on alle 15-vuotiaita. Merkittävä 
osuus väestönkasvusta johtuu myös 
syntyvyydestä.

Nurmijärvellä voit asua taajamassa  
palveluiden lähellä tai maaseutumaisessa  
ympäristössä luonnon keskellä. 

Asumisen avaruutta, 
elämisen turvallisuutta
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Kouluttautumista  
ja oppimista harrastuksena

Nurmijärvellä on monenlaisia harrastusmah-
dollisuuksia. Kansalaisopistossa voi opiskella ja 
harrastaa muun muassa kieliä, taideaineita, kä-
sitöitä, musiikkia, tietotekniikkaa ja liikuntaa. 
Musiikki- ja tanssiopistosta sekä kuvataidekou-
lusta saa monipuolista eri taiteiden opetusta. 

Nuorten kasvua tuetaan

Kunnan nuorisopalvelut järjestävät toimintaa 
nuorisotiloissa ja leirikeskuksessa ammattitai-
toisten työntekijöiden ohjaamana. Nuorisotyö-
tä tehdään myös nuorisojärjestöissä. Lisäksi 
nuorisopalveluiden työntekijät ovat mukana 
erilaisissa nuoria tukevissa hankkeissa.  

Terveyttä ja huolenpitoa 

 Nurmijärveläisten terveydestä huolehditaan. 
Nurmijärven terveyskeskus tarjoaa peruster-
veydenhuollon palveluita päätaajamissa, eli Kir-
konkylässä, Klaukkalassa ja Rajamäellä. Van-
husten ympärivuorokautinen hoivapalvelu on 
keskitetty Kirkonkylään.

Ikääntyneitä nurmijärveläisiä varten ovat 
tarvittaessa palvelutalot ja yksityiset hoivako-
dit. Kotona asuville ikäihmisille on tarjolla päi-
visin lyhytaikaista hoitoa ja virikkeellistä toi-
mintaa kodinomaisessa ympäristössä.

Pienimmille nurmijärveläisille tervey-
denhoitopalveluja antavat neuvoloiden 
terveydenhoitajat ja lääkärit sekä eri-
tyistyöntekijät.

Varhaiskasvatuksessa on tarjolla 
päiväkoti- ja perhepäivähoitoa, perus-
opetuslain mukaista esiopetusta sekä 
avoimen varhaiskasvatuksen palvelu-
ja. Perheillä on mahdollisuus valita kun-
nallisen päivähoidon sijasta joko lap-
sen hoitaminen kotona tai yksityisessä 
päivähoitopaikassa. 

Kotihoitoa tuetaan kotihoidon tuel-
la ja kotihoidon tuen kuntalisällä ja yk-
sityistä hoitoa yksityisen hoidon tuella 
ja sen kuntalisällä.

Koulutielle

Nurmijärvellä on laaja perusopetuksen 
kouluverkko. Vuosiluokkien 1–9 oppi-
laille annetaan laadukasta perusopetus-
ta 24 eri koulussa. Kouluverkkoomme 
sisältyy sekä ruotsinkielinen alakoulu 
että keskitetyn erityisopetuksen koulu. 

Opetus- ja kasvatustyö perustuu 
kunta- ja koulukohtaisiin opetussuunni- 

telmiin, päämääränään oppilaiden per-
soonallisuuden, sosiaalisten ja yhteis-
työtaitojen myönteinen kehittyminen 
sekä hyvien jatko-opintovalmiuksien 
saavuttaminen. 

Peruskoulusta ylioppilaaksi

Peruskoulun jälkeisiä opiskelumahdol-
lisuuksia tarjoavat lukiot, jotka sijaitse-
vat Rajamäellä, Nurmijärven kirkonky-
lässä ja Klaukkalassa. Lisäksi Klaukka-
lassa toimii aikuislukio.

Muita  
jatko-opintomahdollisuuksia

Ammatillista koulutusta voi hankkia 
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhty- 
mään (Keuda) kuuluvassa Nurmijärven 
ammattiopistossa tai Rajamäellä sijait-
sevassa Työtehoseuran ammatillisessa 
aikuiskoulutuskeskuksessa. Korkea-as-
teen koulutukseen on mahdollisuus Kil-
javan opiston yhteydessä toimivassa Hu-
manistisen ammattikorkeakoulun (HU-
MAK) koulutusyksikössä.

Nurmijärvi tarjoaa monipuoliset 
palvelut eri-ikäisille asukkailleen.

Läheisyyttä ja palveluja
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ulos- kuin sisäänpäin liikkuvat nopeasti, 
sujuvasti ja lyhyiden välimatkojen ansi-
osta myös ympäristöystävällisesti.

Markkinat lähellä

Koko puolentoista miljoonan asukkaan 
Uusimaa on Nurmijärveltä helposti saa-
vutettavissa, ja noin sadan kilometrin 
säteen sisäpuolelle osuu monta muu- 
takin ostovoimaista talousaluetta. Jo 

omassakin kunnassa laaja väestöpohja 
antaa erinomaiset mahdollisuudet laa-
ja-alaisille palveluille.
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Yrityskanta on monipuolinen ja työ-
paikkavaihtoehtoja tarjolla. Yrityksillä 
on hyvät toimintaedellytykset, myös 
tilaa vaativalla toiminnalla.

Menestyviä yrityksiä

Kunnassa on noin 3 000 yritystä ja työ-
paikkojakin runsaat 11 000. Eniten työl- 
listävät palvelualat.

Suurin työnantaja on kunta, jonka 
laaja-alaisissa tehtävissä työskentelee 
noin 2 500 ammattilaista.

Muista työnantajista suurin on Al-
tian Rajamäen tehtaat, jossa valmiste-
taan ja pakataan alkoholijuomia. Alti-
an juuret juontuvat Nurmijärvelle jo  
yli sadan vuoden takaa, jolloin tehdas 
kasvatti Rajamäellä kylän ympärilleen. 
Rajamäellä toimii myös Teknoksen jau-
hemaalitehdas, joka on lajissaan Poh-
joismaiden suurin. 

Yksityisen sektorin palveluyrityk-
sistä eniten työpaikkoja on kuljetusalal-
ta Kiitosimeon- ja Korsisaari-yhtiöissä 
sekä koulutusalalta Työtehoseuran ai-
kuiskoulutuskeskuksessa. Myös kauppa 
ja rakentaminen ovat merkittäviä työl-
listäjiä.

Hyvä paikka yrittää

Nurmijärvellä on kasvava työpaikkake-
hitys, yritysmyönteinen ilmapiiri sekä 
hyvät yrityspalvelut kuntaan sijoittu-
ville ja täällä toimiville yrityksille. Osaa-
vaa henkilökuntaa löytyy sekä omasta 
kunnasta että lähialueilta.

Yritysalueita on useita, ja ne sijait-
sevat aivan pääväylien vierellä. Merkit-
tävin niistä on Helsinki-Tampere -moot-
toritien varren Ilvesvuoren yritysalue, 
joka laajennusten jälkeen tulee käsittä-
mään noin 150 hehtaaria.

Kuten asumisen, myös yrittämisen 
hintataso on Nurmijärvellä edullisempi 
kuin pääkaupunkiseudulla.

Logistisesti  
ihanteellinen sijainti

Keskeisen sijaintinsa vuoksi Nurmijär-
vi on lähellä markkinoita ja kuljetusten 
kannalta erinomaisessa paikassa. Maan-
tiekuljetukset pääsevät ruuhkitta liik-
keelle lähes yrityksen portilta. Vuosaa-
ren satama on Ilvesvuoren yritysalueel-
ta noin puolen tunnin päässä ja Helsin-
ki-Vantaan lentoasemalle ehtii vajaas-
sa puolessa tunnissa. Tavaravirrat niin 

Nurmijärvellä viihtyvät niin  
työnantaja kuin työntekijä.

Työtä ja yritystoimintaa
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ta ja perheen pienimpien oma tapahtuma Taa-
borin toimintaviikot. Suomen vanhin harrasta-
ja- ja talkoovoimin toteutettu kesätapahtuma 
Kivi-juhlat on esittänyt Aleksis Kiven näytel-
miä Taaborinvuorella vuodesta 1953 lähtien.

Nukarin kylässä on nostalginen koulumu-
seo, johon on koottu esineistöä useista Nur-
mijärven kouluista. Museo toimii Matilda Ad-
lercreutzin vuonna 1873 perustaman kansa-
koulun tiloissa.  

Kirjastoja ja kuvataidetta

Nurmijärvellä on kolme kirjastoa. Pääkirjasto 
sijaitsee kirkonkylässä ja lähikirjastot Klaukka-
lassa ja Rajamäellä. Niiden lisäksi kuntalaisia 
palvelee kirjastoauto Sepeteus. Pääkirjaston 
Aleksis Kivi -huoneessa säilytetään kokoelmaa, 
joka sisältää kansalliskirjailijaan liittyvää ai-
neistoa. 

Kuvataidetta on esillä pääkirjaston Galleria 
Villessä, jossa kulttuuripalvelut järjestää vuo-
sittain useita taidenäyttelyitä. 
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Nurmijärvellä on sananmukaisesti tilaa 
liikkua. Sitä todella löytyy: kunnassa on 
puolitoistasataa liikuntapaikkaa ja ava-
raa maisemaa liikkumiseen ja retkeilyyn.

Ulkoilureittejä ja  
kuohuvia koskia

Nurmijärvellä on paljon ulkoilualueita 
ja reittejä. Kiljavannummen alueella voi 
harrastaa ympärivuotista luontoliikun-
taa. Kiljavalla sijaitseva Sääksjärven ui-
maranta tarjoaa uimareille hienon hiek-
karannan sekä liikunta- ja kahvilapalve-
luja. Talvella alueella kulkee latuverkos-
to. Myös Klaukkalan Tornikeskus hou-
kuttelee talvilajien harrastajia. Kesällä 
paikan ovat löytäneet alamäkipyöräilijät.

Seitsemän veljeksen vaellusreitti hal-
koo koko kunnan Palojoelta Aleksis Ki-
ven maisemista Kiljavalta Hyvinkään 
Sveitsiin.

Nurmijärven komeimmat kosket 
ovat Vantaanjoen Myllykoski ja Nuka-
rinkoski. Koskialueet ovat kalastajien 
ja melojien suosiossa.

Golfia ja ratsastusta

Liikunnasta voi nauttia myös golfia pe- 
laten tai ratsastaen. Ratsastuskouluja on 
Nurmijärvellä useita. 

Sisäliikuntaa voi harrastaa esimer-
kiksi keila-, jää- ja uimahallissa. 

Kulttuuria kansalliskirjailijan 
kotikonnuilla

Nurmijärvi tunnetaan Suomen kansal-
liskirjailijan Aleksis Kiven syntymäkun-
tana. Aleksis Kivi syntyi Palojoen ky- 
lässä 10.10.1834. Hänen syntymäko-
tinsa toimii nykyään museona. 

Palojoella aivan Aleksis Kiven syn-
tymäkodin naapurissa on Taaborinvuo-
ren museoalue, jonka käsityöläismök-
kien näyttelyt kertovat 1800- ja 1900 
-lukujen taitteen arkipäivän elämästä. 

Taaborinvuori on luonnonkaunis 
retkikohde, jossa voi käydä muulloinkin 
kuin museon aukioloaikana. Alueella 
järjestetään kesäisin erilaisia kulttuu- 
ritapahtumia. Taaborinvuoren kesään 
kuuluu teatteria, musiikkia, kuvataidet-

Nurmijärveltä löytyvät monipuoliset 
vapaa-ajanvieton mahdollisuudet.

Vapaa-aikaa,  
luontoa ja kulttuuria
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Nähtävyyksiä
1 Aleksis Kiven patsas
2 Aleksis Kiven syntymäkoti
3  Aleksis Kivi –huone 
4  Klaukkalan kirkko
5  Museokahvila
6  Nukarin koulumuseo
3  Galleria Ville
7  Nurmijärven kirkko
2  Puupiirtäjän työhuone
8  Pyhän Nektarioksen kirkko
9  Rajamäen kirkko
10 Taaborinvuoren museoalue
11 Nurmijärvi-Taiteen Museo

Palveluita  
ja koulutusta
12 Nurmijärven kunnanvirasto
13 Klaukkalan kirjasto
3 Nurmijärven pääkirjasto
14 Rajamäen kirjasto
15 Kiljavan opisto
16 Keuda Nurmijärvi
17 Työtehoseura

Elämyksiä ja luontoa
18 Alhonniitun ulkoilualue
52 Ali-Ollin Alpakkatila

56 Bowling House
25  Frisbeegolfrata,  
 Maaniitun-Ihantolan  
 liikuntapuisto
30  Frisbeegolfrata,  
 Rajamäen liikuntapuisto
34  Ketolan strutsitila
20  Klaukkalan jäähalli
21  Klaukkalan urheilualue
24 Lähilampi Caravan

25  Maaniitun-Ihantolan 
 liikuntapuisto
26  Myllykosken ulkoilualue
27  Nukarinkosken 
 ulkoilualue
28  Nurmijärven 
 Golfkeskus
29  Parkkimäen ulkoilualue  
 ja Kirkonkylän urheilu-
 kenttä

30  Rajamäen 
 liikuntapuisto
31  Ruusulinna
19  Teatteri Kino Juha
33  Tornikeskus
35  Sääksin 
 matkailuvaunualue
36  Sääksjärvi ja Kiljavan-
 nummen ulkoilualue
37  Tennis- ja squashhalli

Ratsastusta, mm.
39  Islanninhevostalli Dynur
55  Minzun issikkatalli
42  Nurmijärven Ratsastuskoulu
41  Perttulan Ratsastuskeskus
44  Ratsastuskoulu Solbacka
22  Uotilan Ratsastuskoulu
53  Vuonotalli Solsikke

Uinti
45  Herusten uimapaikka
46  Röykän uimapaikka
35  Sääksjärven uimaranta
47  Tiiran uimaranta
48 Vaaksin uimapaikka
49  Rajamäen uimahalli

Majoituspaikkoja
32  Holman kurssikeskus
50  Hyvinvointikeskus  
 Haukilampi
34  Ketolan strutsitila
15  Hotelli Kiljavanranta
51 Lomakoti Kotoranta
54  Nukarin lomamökit
53  Vuonotalli Solsikke

NURMIJÄRVEN KUNTA
PL 37 (Keskustie 2 B) 01901 Nurmijärvi

Puhelin: (09) 250 021
Sähköposti: kunta@nurmijarvi.fi

www.nurmijarvi.fi
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