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PÄÄKIRJOITUS

Nurmijärvi lukuina 

ASUKASLUKU 30.12.2018 
(ennakkotieto):       42 665

TULOVEROPROSENTTI 2019:  19,50 %

KIINTEISTÖVEROPROSENTTI 2019 
 •  yleinen:       0,93 %
 •  vakinainen asuinrakennus:   0,41 %
 •  muut asuinrakennukset:   0,93 %
 •  rakentamattoman rakennustontin  
    veroprosentti:      3,93 %

VÄESTÖ IKÄRYHMITTÄIN, 
osuus (%) väestöstä (31.12.2018)
 •  0–6-vuotiaat:      8 %
 •  7–14-vuotiaat:      12 %
 •  15–24-vuotiaat:      11 %
 •  25–64-vuotiaat:      51 %
 •  yli 65-vuotiaat:      16 %

TYÖPAIKAT JA TYÖLLISET:
 •  työllisiä        19 654
 •  työllisyysaste      79,3 % 
    (31.12.2017 ennakkotieto)
 •  työpaikkoja Nurmijärvellä 
    yhteensä (v. 2016)     12 008

PÄÄTAAJAMAT JA ASUKASLUVUT 
31.12.2018 
 •  Nurmijärven kirkonkylä:  8 125 asukasta
    (19 % kunnan väestöstä) 
 •  Klaukkala:      17 860 (42 %)
 •  Rajamäki:      7 699 (18 %)
 •  Muut:       8 981 (21 %) 
 

Kunnanjohtaja 

Outi Mäkelä

Millaista on alkuluokassa?
Lue lisää s. 20–21

Nurmijärvi ei nuku!
 

T
ilastot näyttävät, että väestömäärämme on kasvanut vuonna 2018 jopa 1,2 pro-

senttia – eli 500 ihmistä. Keskimääräinen kuntaan muuttava on noin 28-vuotias, 

kotia perustamassa oleva, parisuhteessa elävä, koulu tettu ja pk-seudulla työsken-

televä. Tilastojen mukaan Nurmijärvi vanhenee hitaammin kuin muu Suomi. Nurmijärve-

läiset ovat lisäksi myös aktiivisia harras tamaan ja osallistumaan.

Nurmijärvi ei siis ole Helsingin ”makuuvaunu” tai nukkumalähiö – emmekä me sellai-

seksi halua tullakaan. Olemme aktiivisten ihmisten aktiivinen kunta. Sitä todistaa jälleen 

tämänkertainen Nurmijärvi-lehtemmekin.

Kevät pärähtää käyntiin uudistuneella Aleksis Kiven lakituksella 30.4. Nurmi järven oma 

koko perheen huipputapahtuma, Nurmijärvi Open, tarjoaa nähtävää ja koettavaa kaiken 

ikäisille 11.5. Monikon alueella.

Ja kesän myötä houkutukset vain lisääntyvät: Rosvot, Tuhkimo, Pikku Papun Musiikki-

sirkus, Elastinen, Rajamäen Ryyppi, Allsång på Tabor ja lukuisia muita tapahtumia ja 

esiintyjiä.

Vireystilan ja pöhinän kannalta olennaista on viestintä. Aloitamme tämän lehden myötä 

Nuorten ääni -kolumnipalstan, jolla ääneen pääsevät paikaliset nuoret heille tärkeistä 

aiheista. Olemme myös saamassa kuntaviestintäämme kesäksi kaksi kesä somettajaa, 

joten kannattaa hakeutua myös kunnan some tilien seuraajaksi.

Nurmijärvi-lehden myötä haluan myös haastaa sinua: Tulethan mukaan siivous talkoisiin? 

Joko olet kokeillut, miltä tuntuu kavuta 348 askelta? Oletko jo löytänyt ehdokkaan euro-

vaaleihin?
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KUNTA TIEDOTTAA

N
urmijärvi-lehden ohella posti-

laatikkoosi tai -luukkuusi kolah-

taa kevään aikana myös kunnan 

uudis tunut kesäesite Nurmijärven kesä 

2019. 

 – Nurmijärvellä on todella paljon tar-

jottavaa  niin matkaajille kuin nurmijärve-

läisillekin. Toivon, että kesäesite innostaa 

ja inspiroi kuntalaisia tutustumaan koti-

kuntaan uudesta vinkkelistä, kunnan vies-

tintäpäällikkö Teemu Siltanen sanoo.

Kesäsomettajat irti!

Sosiaalisessa mediassa ihmiset voivat ja-

kaa kesäkokemuksiaan aihetunnisteella 

#Nurmijärvenkesä2019. Kunta myös vies-

tii kesällä entistä nuorekkaammin. 

 – Meillä on kunnan palkkalistoilla kak-

si kesäsomettajaa, jotka ideoivat ja luovat 

sisältöä kunnan somekanaviin. Odotan 

innolla, millaisia ideoita nämä paikalliset 

nuoret tuovat mukanaan, Siltanen kertoo. 

N
urmijärven kunnan kotisivut uu-

distuvat kesällä. Uudet kotisivut 

on suunniteltu siten, että ne ovat 

entistä helppokäyttöisemmät. Uusien ko-

tisivujen kehittämisvaiheessa on kiinnitet-

ty erityistä huomiota sivujen hakukoneen 

toimivuuteen, sivujen esteettömyyteen ja 

helppotajuisuuteen. Myös eri-ikäiset kun-

talaiset saivat osallistua sivujen kehittä-

miseen.

 Uusien sivujen julkaisun jälkeen 

olemme kiinnostuneita kuulemaan, mitä 

mieltä sinä olet uusista sivuista. Kerääm-

me kokemuksia kotisivuilla, joten anna 

palautetta ja vaikuta!
 

Nurmijärven kunnan brändi 

täsmentyi

Nurmijärven kunnanhallitus hyväksyi 

15.4.2019 kunnan uuden brändioppaan. 

Jatkossa Nurmijärven tunnuksena käyte-

tään jo tuttua sydänlogoa. Vaakuna säilyy 

käytössä, mutta sen käyttöä rajataan en-

tistä enemmän virallisempiin yhteyksiin. 

 – Nurmijärven tuttu sydänlogo on 

värikäs ja pidetty niin kuntalaisten kuin 

kunnan työntekijöidenkin keskuudessa. 

Tunnus on myös todistanut toimivansa 

käytännössä aina linja-autoteippauksista 

alkaen, Nurmijärven kunnan viestintä-

päällikkö Teemu Siltanen kertoo.  

Nurmijärvi 
pöhisee kesää

Nurmijärven brändi entistä sydämellisempi 
Kunnan kotisivut uudistuvat kesällä

Nuuka on kaukaa viisas 

N
uukuus on positiivinen asia. Nuu-

ka on tarkka rahankäytöstään, 

eikä pröystäile turhuuksilla. Nuu-

kuus ei myöskään ole pihiyttä – nuukalla 

ei ole varaa ostaa huonoa laatua. Ennen 

kaikkea, nuuka on kaukaa viisas. 

 Nurmijärven kunta lanseeraa vuoden 

2019 aikana kestävän kasvun ohjelman, 

joka tällä hetkellä kulkee nimellä NUUKA. 

Ohjelma liittyy kunnan haastavaan talous-

tilanteeseen. Vuonna 2018 Nurmijärven 

kunta sai niin sanotusti turskaa, sillä kun-

ta teki historiallisen suuren alijäämän. 

Takkiin tuli kaikkiaan 12 miljoonaa euroa. 

Syyt löytyvät epärealistiseksi osoittau-

tuneesta verotulo-olettamasta, erikois-

sairaanhoidon kustannusten kasvusta, 

maakauppojen siirtymisestä seuraavalle 

vuodelle ja poistojen kasvusta.

 Ongelma ei ole kuitenkaan yksittäi-

nen vuosi 2018, vaan talouden kehitys 

pitkällä aikavälillä. Kunnan lainakanta on 

kaksinkertaistunut viimeisen 10 vuoden 

aikana, ollen jo 3 966 euroa per asukas. 

Nykyvauhdilla kunnan lainakanta nou-

see vuoteen 2022 mennessä noin 5 000 

euroon asukasta kohden. Suomen kunti-

en keskiarvo on tällä hetkellä noin 3 000 

euroa. Lähitulevaisuudessa häämöttävä 

korkoympäristön kiristyminen kohdistuu 

huomattavissa määrin siis Nurmijärven 

talouden kantokykyyn, kun pienelläkin 

koronnousulla on venettä keikuttava vai-

kutus. 

 Kunnan taloutta haastavat myös vä-

estön ikääntymiseen liittyvä palvelutar-

peiden kasvu sekä Suomen talouskasvun 

hidastumisen mahdolliset vaikutukset 

kunnan tulorahoituspohjan kehittymi-

seen. 

 Heikko talous johtaa lopulta kurjis-

tumiseen ja tähän ei kasvumyönteisellä 

ilmiökunnalla ole varaa joutua. Talouden 

näkökulmasta tämä edellyttää sitä, että 

saamme pitkällä aikavälillä kurssimme 

korjattua ja velkataakkaamme käännet-

tyä laskuun. Näin turvaamme kunnan 

taloudellisen kantokyvyn, pystymme 

teke mään kasvua tukevia investointeja ja 

varmistamme palvelutoimintamme laa-

dun myös tulevaisuudessa.

 Ratkaisuna olemme käynnistämässä 

NUUKA-ohjelman, joka on poliittinen so-

pimus kunnan talouden vahvistamiseksi. 

Se tarkoittaa käytännössä sitä, että kun-

nan investointeja priorisoidaan, vuosit-

taisille talousarvioille asetetaan katto ja 

tulorahoituspohjaa vahvistetaan. 

 NUUKA-ohjelman onnistuessa Nurmi-

järvellä voidaan välttää perinteiseen 

talou den tasapainottamiseen ajautumi-

nen. NUUKA-ohjelman tarkoituksena ei 

siis ole hakea säästämisen pikavoittoja 

henkilöstömme tai omaisuutemme kus-

tannuksella. Nurmijärvellä ei ole tarvetta 

tehdä tällaisia lyhytnäköisiä päätöksiä, 

vaan haluam me jatkossakin olla positiivi-

nen ilmiö, jonka moottorina hyrrää terve 

talous. 

 – Nurmijärven vaakuna on tärkeä kun-

tamme symboli. Jatkossa myös vaakunan 

arvokkuus turvataan, kun sen käyttötavat 

määritellään tarkemmin. Esimerkiksi täs-

sä Nurmijärvi-lehden liitteenä olevassa 

kaavoi tuskatsauksessa komeilee edelleen 

seitsemän veljestä.

 Kunnan edellinen graafi nen ohjeisto 

on vuodelta 2006.

  – Edellisestä brändinmäärittelystä on 

kulunut jo 13 vuotta. Viestinnän maailma 

on ehtinyt muuttua paljon tässä ajassa, ja 

vanha ohjeisto oli jo jäänyt ajassa jälkeen, 

Siltanen näkee. 

  – Meidän ei kuitenkaan tarvinnut kek-

siä täysin uutta brändi-ilmettä, sillä sellai-

nen oli jo käsillä. Aikoinaan markkinointi-

kampanjaa varten synnytetty sydänlogo 

toimii mainiosti myös Nurmijärven viralli-

sena tunnuksena, Siltanen kertoo. 

 – Miksi siis muuttaa jotain, mikä toi-

mii?

 Päivitetty brändi-ilme tulee näkymään 

jatkossa kaikessa Nurmijärven viestinnäs-

sä uusista kotisivuista Nurmijärvi-lehteen. 

 – Kunnan viestinnän visuaalinen tyyli 

ei muutu olennaisesti, mutta yhtenäis-

tämme sen vuoden sisällä entistä eheäm-

mäksi kokonaisuudeksi, Teemu Siltanen 

sanoo.  

Liikunta, harrastukset

• pyöräilijän paratiisi

• urheilu

Asuminen

• rauhallinen

• toivepitäjä

• kotoisa

Yhteisöllisyys, ihmiset

• kiva

• hauska tunnelma

• lähellä sydäntä

Sijainti, yritykset

• kaikkea lähellä

• työpaikka

• palvelut pelaa

Luonto, ympäristö

• luonnonläheinen

• paratiisi

• maalainen

Kulttuuri,

tapahtumat

• juhlaa arjessa

• hyvä laulaa

Lapsiperheet

• lapsiystävällinen

• turvallinen

Kirjoittaja on Nurmijärven kunnan talousjohtaja Ville Rajahalme
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K
esällä Taaborinvuori jytisee ja soi, 

sillä Kivi-juhlilla nähdään Katriina 
Honkasen käsikirjoittama ja oh-

jaama musiikkinäytelmä Rosvot – balladi 

joutomiehistä. Muusikkonakin tunnettu 

Honkanen on myös säveltänyt näytelmän 

musiikit, ja ne esittää Honkasen oma Tuli-

lintu-orkesteri.

 – Rosvot-näytelmä sai alkukipinän 

Heikki Ylikankaan kirjasta ”Nurmijärven 

Rosvot”. Luin kirjan ja kipinä syttyi roi-

huun, joka nyt lopulta 15 vuoden jälkeen 

pääsee loimuamaan Taaborinvuorella, 

Honkanen kertoo.

 Näytelmä sijoittuu 1820-luvulle ja sen 

juoni pääpiirteissään sekä kaikki henkilöt 

ovat todellisia. Näytelmässä ei ole kuiten-

kaan unohdettu draaman tuomaa lisä-

maustetta.

 – Näytelmäkirjailijan oikeudella olen 

valinnut tarinaan sopivimmat henkilöt ja 

luonut heille toiveet, pelot ja tunteet. Ta-

rina on kertomus sivullisuuden ja köyhyy-

den luomasta ilmiöstä eli järjestäytyneen 

rosvosakin syntymisestä Uudellamaalla, 

mutta se on myös rakkaustarina, Honka-

nen taustoittaa.

 – Kirjoitustyö eteni osittain käsi kädes-

sä sävellystyön kanssa. Oli ihanaa päästä 

tekemään henkilöille omia lauluja, jotka 

ovat sekä mielentilan ilmauksia että sisäi-

siä monologeja. Joukossa on myös kaksi 

isoa yhteisnumeroa, jossa koko valtava 

näyttelijäporukka pääsee liikkumaan ja 

pitämään tulta elossa.

 Honkanen ehti tehdä musiikista le-

vyn ”Joutomiehiä” sekä saman nimisen 

tarinakonsertin, jossa Tulilintu-orkesteri ja 

Tanssiteatteri Tsuumi tekivät yhteistyötä. 

Jo tuolloin koreografi na oli Petri Kauppi-
nen. 

 – Rosvojen pääsykokeisiin osallis-

tui isoin joukoin osaavia, vahvoja naisia. 

Niinpä päätin tehdä vielä yhden laulun li-

sää. Laulun, joka kertoo Kehruuhuo neen 

naisista ja tytöistä, jotka saattoivat joutua 

kolmentoista vuoden pakkotyöhön ’irto-

laisuudesta’ eli nykykielellä sanottuna 

asunnottomuudesta. Kehruuhuoneen 

naisista tuli myös iso osa koko näytelmän 

estetiikkaa ja juonta.

 Honkanen on tyytyväinen Rosvojen 

näyttelijöihin ja tuskin malttaisi odottaa 

ensi-iltaa.

TAABORINVUOREN KESÄ

Vahvaa musiikkia, 

räiskyviä tunteita

Vahvan tarinan ja lahjakkaiden näyttelijöi-

den lisäksi Rosvojen pääosassa on musiik-

ki. Se on takuuvarmaa Honkasta.

 – Alusta saakka minulle oli selvää, että 

iso osuus näytelmässä tulee olemaan mu-

siikilla ja tanssilla, Honkanen kertoo.  

 – On ollut upeaa nähdä, kuinka poruk-

ka alkaa ottaa haltuun juttua pala palalta 

ja kokee vahvoja tunteita harjoituksissa. 

Uskon, että nuo tunteet siirtyvät myös 

katsomon puolelle. Tervetuloa kokemaan 

Rosvot Taaborinvuorelle!, Katriina Honka-

nen toivottaa.

13.5. klo 18 Rosvot-ilta

Lepsämän Nuorisoseurantalo 

Toukolassa (Lepsämänkaari) 

Pentti Lahdevuon ja Matti Vanhasen 

alustus historiaan. Katriina Honkanen 

kertoo näytelmän tuotannosta, 

musiikkiesityksiä. 

Järj. Lepsämän kyläyhdistys ry. 

Kahviota pitää Lepsämän Partio. 

29.6. Rosvot Open -Golf-kilpailu

Järj. Nurmijärven Golfkeskus. 

Lisätietoja Esa Meriläinen, 

puh. 0400 885 775

tj@nurmijarvi-golf.fi 
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O
hjaaja Taavi Vartia työryhmineen 

on jo kymmenenä kesänä toteut-

tanut kiiteltyjä ja menestyneitä 

koko perheen näytelmiä Taaborinvuo-

relle. Viime kesänä Peppi Pitkätossu veti 

katsomon täyteen lukuisia kertoja, ja nyt 

on luvassa Tuhkimo, jonka nimikkoroolin 

näyttelee lukuisista elokuvista ja tv-sar-

joista tuttu Alina Tomnikov. 

 Elokuvallisuus on Vartian näytelmässä 

avainasemassa, ja niin kriitikot kuin ylei-

sökin ovat monesti kommentoineet, että 

hänen näytelmissään on ”leff antekijän 

kädenjälki”.

 – Haluan tuoda näytelmiin leff amaista 

rytmiä, ilmaisua ja musiikin käyttöä, koska 

leff antekijänä se on tietysti minulle omi-

naista, ja se tekee meidän näytelmiimme 

oman tunnistettavan säväyksensä, Vartia 

sanoo.

 – Tavoitteenamme on aina ollut tehdä 

esityksiä, joissa on ihan oikeaa tunnetta – 

iloa, riemua, koskettavuutta, suruakin. Ja 

vaikka näytelmät ovat aiheiltaan lasten ja 

nuorten näytelmiä, teemme ne aina ihan 

kaiken ikäisille. Katsojistamme itse asiassa 

reilusti yli puolet ovat aikuisia – on paljon 

sellaisiakin aikuisten ryhmiä, jotka ovat 

tulleet ilman jälkikasvua paikalle. Olemme 

tosi ylpeitä siitä, että ihan oikeasti olemme 

onnistuneet luomaan aidosti kaiken ikäi-

sille vahvoja teatterielämyksiä.

Suuri tv-sarja kotikunnassa

Taavi Vartian viime vuosien näkyvimpiä 

ohjaustöiden lista on koko kansalle tut-

tu: tv-draamasarjat Syke, Keisari Aarnio 

ja Downshiftaajat, sekä elokuvat Rölli ja 

kultainen avain, Lomasankarit ja Rölli ja 

kaikkien aikojen salaisuus. Hänen uusin 

suuri ohjaustyönsä sijoittuu Nurmijärvelle.

 – Tämä uusi, Warner Bros Finland 

-tuotantoyhtiön kanssa kehittämäni sarja 

tulee taatusti nostamaan kuntaa valta-

kunnalliseen näkyvyyteen. Olen siitä iloi-

nen ja ylpeä!

 Vartia ei tätä haastattelua tehtäessä 

voi vielä paljastaa sarjan yksityiskohtia. 

Sarja joka tapauksessa on roolitettu lukui-

silla nimekkäillä näyttelijöillä ja kanavan 

odotukset ovat korkealla.

 – Kyllä tästä sarjasta hitti tulee. Tämä 

on tyyliltään ja käsikirjoituksiltaan jotain 

ihan uutta, Vartia lupaa.

 – Onhan Nurmijärvellä kuvattu aiem-

minkin leff oja ja tv-sarjoja (toim. huom. 

lue Kesäesite 2019 s. 14–15), mutta näin 

täysipainoisesti kuntaan sijoittuvaa stoo-

ria ei vielä ole tehty. Tämä kunta on hyvä 

paikka kuvata, kun täällä on useita taaja-

mia, maaseutua ja lokaatioita kompaktisti 

pienten siirtymien päässä. Kunta itsessään 

on suhtautunut hankkeeseen kannusta-

vasti ja osallistunut käytännön asioihin-

kin, joten kukaties Nurmijärvestä tulee 

vielä ilmiö myös elokuvakuntana!

Oma elokuvateatteri

Vaikka Vartia tietää miten elokuvia teh-

dään, hän ei vielä viime vuonna juurikaan 

tiennyt niiden pyörittämisestä. Nyt sekin 

asia on korjattu – kunnan ainoan eloku-

vateatterin Kino Juhan liiketoiminta siirtyi 

vuoden vaihteessa Taavi Vartia Tuotannot 

Oy:lle.

 – Minä lähinnä visioin ja tiimini hoitaa 

käytännön. Mutta Kino Juha on myös yk-

si niistä asioista, joista olen hyvin ylpeä. 

Teemme siitäkin ilmiön, sillä onhan Kino 

Juha valtakunnan symppiksin, rokkaavin 

ja romanttisin leff ateatteri!

Vartian elokuvallinen NurmijärviVartian elokuvallinen Nurmijärvi

TAABORINVUOREN KESÄ
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TAABORINVUOREN KESÄ

T
v- ja radiojuontaja Thomas Lundin 

laulattaa yleisöä ruotsinkielellä 

Allsång på Tabor -tapahtumassa. 

Ohjelmistossa on hittejä, euroviisukap-

paleita, iskelmiä, 60-luvun rockmusiikkia 

sekä kesäisiä klassikoita. Innostavana 

esiintyjänä tunnettu Lundin on ollut mu-

kana Svenska teatternin musikaaleissa ja 

juontanut musiikkiohjelmia FST:llä. 

 Yhteislaulutilaisuuden järjestää 

Svenska föreningen i Nurmijärvi -yhdis-

tys, joka on toiminut Nurmijärvellä yli 

20 vuotta. Ensimmäinen ruotsinkielinen 

yhteislauluilta pidettiin Taaborinvuorella 

kerran viime kesänä. Ko ska tapahtuma 

onnistui hyvin, päätti yhdistys järjestää 

lauluillan myös tänä vuonna.  

 Idea yhteislauluillasta on saatu 

Tukhol man suositusta Allsång på Skansen 

-tapahtumasta. 

 

Kesäkarnevaali tuo Pikku Papun Orkesterin ja sirkusmeininkiä Taaborinvuorelle

T
aaborinvuoren tapahtumakesä 

avataan koko perheen kesäkarne-

vaalilla, jonka tähtenä on suosittu 

Pikku Papun Orkesteri. Muusikoiden lisäk-

si lavalla nähdään kolme Blind Gut Com-

panyn sirkustaiteilijaa. 

 Konsertissa kuullaan tuttuja kappa-

leita, jotka saavat uusia ulottuvuuksia 

sirkustaiteilijoiden temppujen kautta. 

Luvas sa on musiikin lisäksi ilma-akrobati-

aa, nuoral latanssia ja jongleerausta. Yleisö 

saa laulaa ja leikkiä mukana.

Uusi tapahtuma

Kesäkarnevaali järjestetään Taaborinvuo-

rella ensimmäistä kertaa. Tarkoituksena 

on tarjota perheen pikkuväen ehdoilla 

toteutettu vastine Taaborinvuori soi -kon-

sertille. Alueella nähdään pääesiintyjien 

lisäksi myös muun muassa posetiivari ja 

Hakasirkuksen nuoria sirkustaiteilijoita.

 Tapahtuman kohderyhmä otetaan 

huomioon järjestelyissä monella tavalla. 

Lasten omassa ulkoilmakonsertissa esi-

merkiksi kahvilamyynti ja oheisohjelma 

tullaan toteuttamaan teemaan sopivasti. 

 Yleisöä kannustetaan pukeutumaan 

tapahtumaan sirkusteeman mukaisesti. 

Lasten lisäksi myös aikuiset saavat halu-

tessaan liittyä karnevaalitunnelmaan. 

Hassutella voi pukeutumalla vaikkapa 

vappuperuukkiin tai punaiseen tekone-

nään. 

La 8.6. klo 13

Taaborin kesäkarnevaali: 

Pikku Papun Musiikkisirkus

Liput 12 € (+ toimitusmaksu alk. 1 €). 

Portit avataan klo 11. 

www.lippu.fi 
Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut

Allsång på Tabor med Thomas Lundin 

– yhteislaulua Thomas Lundinin johdolla

Mån/ma 10.6. klo 19

Allsång på Tabor – Yhteislaulua 

Taaborinvuorella

Laulattajana Thomas Lundin. 

Biljetter/liput 10 € (+ toimitusmak-

su alk. 1 €), 

www.lippu.fi 
Järj. Svenska föreningen i Nurmijärvi
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TAABORINVUOREN KESÄ

Yhteislaulua Seppo Hovin johdolla 

T
aaborinvuoren tapahtuma-alueel-

la on tehty viimeisen parin vuoden 

aikana uudistuksia. Kunnan omis-

taman keittiörakennuksen peruskorjaus 

valmistui vuosi sitten ja yleisövessojen 

perusparannus saatiin valmiiksi syksyllä. 

Uudistustyö jatkuu edelleen peruskor-

jauksilla ja uusilla pieninvestoinneilla. 

 Tapahtuma-alueella on tehty raken-

nus- ja korjaustöitä läpi talven. Näkyvin 

uudistuksista on katsomon taakse valmis-

tuva tarjoilukahvila, jonka yhtey teen tu-

lee myös pieni äänitarkkaamo. Puolmat-
kan krouviksi nimetty kahvila otetaan 

käyttöön tulevana kesänä. 

 

Suosittu tapahtumapaikka

Taaborinvuoren tapahtumien lukumäärä 

on kasvanut runsaasti viimeisen kymme-

nen vuoden aikana. Viime kesänä alueel-

©Arkkitehdit LSV Oy 2019

Taaborinvuori uudistuu
Uusi tarjoilukahvila palvelemaan 
tapahtumakävijöitä

la järjestettiin 41 tapahtumaa, joissa oli 

yhteensä lähes 14 000 kävijää. Nykyajan 

vaatimukset täyttävä tarjoilukahvila tulee 

palvelemaan tapahtumakävijöitä.

 Uudistustyöt Taaborinvuorella jat-

kuvat rakennusten huonokuntoisten 

kattojen korjaamisella. Maa-alueet ja ra-

kennukset ovat osittain Kivi-juhlat ry:n ja 

osittain Nurmijärven kunnan omistukses-

sa. Maanomistajat tekevät uudistuksiin 

liittyviä suunnitelmia yhteistyössä. Kunta 

remontoi alueella olevien museomökkien 

pärekatot syksyyn mennessä. Kivi-juhlat 

ry valmistautuu peruskorjaamaan omis-

tamiensa rakennusten kattoja lähitulevai-

suudessa. 

E
lokuun lopussa kokoonnutaan Taa-

borinvuorelle yhteislaulun merkeis-

sä. Kivi-juhlat ja Nurmijärven opisto 

järjestävät yhteistyössä tapahtuman, jos-

sa laulattajina toimivat maamme tunne-

tuimpiin musiikkimaailman vaikuttajiin 

kuuluva musiikkineuvos Seppo Hovi ja 

laulaja Taina Piira. 

 Yhteislaulutilaisuuden ohjelmassa 

on tuttuja ikivihreitä iskelmiä, laulelmia 

ja muita rakastettuja kappaleita. Lisäksi 

kuullaan soolonumeroita ja letkeää tari-

nankerrontaa. 

ma 26.8. klo 19

Yhteislauluilta Taaborinvuorella 

Seppo Hovi ja Taina Piira 

laulattavat

Liput 12 €, alle 7 v. maksutta, 

www.lippu.fi  
(+toimitusmaksu alk. 1 €) ja tuntia 

ennen ovelta.

järj. Kivi-Juhlat ja Nurmijärven Opisto

Teatteri Pikku Kivi: Paloon nallikat on Aleksis Kiven elä-

mään ja lapsuuteen perustuva riemukas ja raikas musiikkinäytelmä, jonka tapah-

tumat sijoittuvat vuoteen 1846. Esitys sopii koko perheelle, erityisesti alakoulu-

ikäisille lapsille. Esityksen kantaesitys oli kesällä 2018, mutta tulevalle kesälle on 

luvassa uudistettu versio. 

Katsojapalautetta: ”Käsikirjoitus on suorastaan nerokas kudelma siitä, mitä Aleksis 

Stenvallin (Kiven) lapsuudesta ja hänen aikansa kyläläisten elämästä tiedetään.” 

”Oikein hämmästelin, miten taitavasti lapset ja nuoret esittävät roolinsa.”

” Näytelmä on kesän helmiä, tämä on nähtävä! ” 

Käsikirjoitus Irja Rättö, ohjaus Lea Hirvasniemi-Haverinen, musiikin sävellys ja 

ohjaus Jarmo Romppanen. Rooleissa: Kivi-juhlien ja Teatteri Pikku Kiven näyt-

telijöitä.  

Esitykset:  la 24.8. ja su 25.8. klo 14. Liput: 15 €/ 10 €, perhelippu 40 €.

Järjestäjä: Kivi-juhlat ry 

Taaborilla räpätään elokuussa 

Elastinen nousee 
Taaborinvuoren lavalle

 Taaborinvuorella voi ennen konserttia 

nauttia kahvilan antimista ja tutustua mu-

seonäyttelyihin. Katsomo avataan tuntia 

ennen konsertin alkamista eli kello 14. 

La 10.8. klo 15 

Taaborinvuori soi: Elastinen

Liput 24/28 € 

(+ toimitusmaksu alk. 1 €)

www.lippu.fi  
Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut

T
aaborinvuorella kuullaan tänä ke-

sänä suomalaisen rapin ja hip ho-

pin uranuurtajiin kuuluvan Elasti-
sen musiikkia. Perinteikäs Taaborinvuori 

soi -konsertti saa artistin vieraakseen 

lauan taina 10. elokuuta. 

 Elastinen tunnetaan monipuolise-

na musiikkialan osaajana. Hän on artisti, 

tuottaja ja yrittäjä, sekä yksi Rähinä Re-

cords -levy-yhtiön perustajajäsenistä. 

 Fintelligens-duossa uransa aloittanut 

ja Profeetat-kokoonpanossakin vaikutta-

nut räppäri on julkaissut viisi sooloalbu-

mia. Viimeisimmät singlejulkaisut ovat 

suureksi radiohitiksi noussut Supervoimii 

ja Loppuun Asti feat. Johanna Kurkela. 

 Supervoimii nousi vain pari päivää 

julkaisun jälkeen Spotifyn Suomen Top 

50 -listan ensimmäiselle sijalle ja sitä on 

striimattu reilusti yli platinaan oikeuttava 

määrä. Supervoimii on ollut useita 

viikkoja Suomen radioiden soitetuin

kappale. Myös Loppuun Asti -single 

on striimannut Spotifyssa reilusti 

yli kultarajan. 

Ajoissa paikalle

Taaborinvuoren portit avataan 

yleisölle kaksi tuntia ennen 

konsertin alkamista. Jotta 

suuren ihmismäärän 

sisääntulo sujuisi jouhevasti, 

yleisöä pyydetään saapu-

maan paikalle viimeistään 

tuntia ennen konserttia.
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MUSEO

R
ajamäen tehdasmuseo liittyi 

maamme museoiden joukkoon 

vuonna 1963. Yli puoli vuosisataa 

ehti kuitenkin kulua, ennen kuin museo 

vuonna 2017 avautui kaikelle kansalle.  

 Tehdasmuseon juuret ovat syvällä 

maamme teollisuus-, talous- ja kulttuuri-

historiassa. Elokuussa 1888 kemian toh-

tori ja insinööri Wilhelm Juslin kumppani-

ensa kera perusti yhtiön nimeltä Hyvinge 

Fabriks Aktiebolag. 

 Rajamäen tilan maille Nurmijärven 

Hyvinkäänkylään valmistuneessa teh-

taassaan yhtiö alkoi valmistaa painohii-

vaa, väkiviinaa, etikkaa ja eetteriä. Tehtaan 

ympärille kasvoi Rajamäen kylä asukkai-

neen, vapaapalokuntineen, torvisoitto-

kuntineen, kansakouluineen, kirkkoineen 

ja tykkitorneineen. 

 Suomen valtion omistukseen tehdas 

siirtyi vuonna 1920. Vuosien kuluessa 

Rajamäen nimi ja tuotteet tulivat osaksi 

suomalaisten arkea ja juhlaa. 

 Tehtaan 75-vuotisjuhlavuonna Oy 

Alkoholiliike Ab perusti vanhaan viinan-

polttimoon museon, joka kertoo tehtaan 

ja kylän, Suomen ja suomalaisten tarinan 

kotipoltosta kieltolain ja Molotovin cock-

tailin kautta eurooppalaisiin tapoihin.

Vanha museo, uusi nimi
Rajamäen Ryyppi

Rakkaalla museolla on monta nimeä. Ra-

jamäen tehdasmuseo tunnetaan myös 

nimellä Altian tehdasmuseo, monelle se 

on visusti Viinamuseo. Mikään nimistä ei 

aivan kerro, miten piripintaan asti täynnä 

maamme historiaa on museo, kuin mais-

tiainen tislattua menneisyyttä.

 Siksi on uuden nimen ja nimenan-

tojuhlan  aika. Rajamäen tehdasmuseo, 

suomalaisen työn, teollisuuden ja väke-

vän alkoholihistorian erikoismuseo on 

nyt Tehdas- ja alkoholimuseo Rajamäen 
Ryyppi.
 Ryyppi on vanha suomalainen juo-

mamitta. Sen tilavuus on 4,1 cl. Ryyppiä 

suurempia mittayksiköitä ovat jumpru, 

kortteli, tuoppi ja kannu.

Tehdas- ja alkoholimuseo Rajamäen Ryyppi

Patruunantie 17, Rajamäki 

Avoinna 18.5.–18.8.2019 ke–su 12–18 (Suljettu 21.–23.6.)

Ke–to, la–su museoon tutustuminen vain opastetuilla kierroksilla. 

Varaa paikkasi etukäteen: www.nurmijärvi.fi /museo

Perjantaisin museoon voi tutustua itsenäisesti, ei opastuksia

Pääsymaksu 5 €, sisältää opastuksen (ei pe), alle 7-vuotiaat 

ilmaiseksi, 

Vapaa sisäänpääsy pe klo 16–18.

Rajamäen tehtaiden työntekijöitä n. 1942. Kuva otettu sunnuntaina, jolloin tehtaalaiset 

tekivät työpäivän ja luovuttivat palkan sotainvalidien hyväksi.

Kirkasta kulkee Rajamäen tehtaiden 

pullotusosastolla, 1950-luku.

K
u

va
: N

u
rm

ijä
rven

 m
u

seo

Kuva: Nurmijärven museo
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Museokortti
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MUSEOMUSEO

Luonto ja historia lähellämme
 

Luonto ja historia lähellämme -mobiilio-

pas tutustuttaa Nurmijärven alueen jää- ja 

kivikauteen. Opas ohjaa kävijän kolmelle 

luonnonmuodostumalle ja kertoo, kuinka 

ne ovat jääkaudella syntyneet. Kolmella 

kivikautisella kohteella voi oppaan kautta 

tutustua kivikauden ihmisten tavalliseen 

arkeen. Kivikauden asuinpaikoilta laaditut 

piirroskuvat esittävät tulkinnan siitä, miltä 

elämä paikalla olisi voinut näyttää tuhan-

sia vuosia sitten. 

 Opas löytyy myös kunnan nettisivuil-

ta, jossa sitä on täydennetty Keski-Uuden-

maan ympäristökeskuksen ja Nurmijärven 

Luonto ry:n toteuttamalla koskialueita ja 

Sääksjärveä esittelevällä osiolla. 

Kieltolakisanastoa

  12 meripeninkulman raja: Pirtulaivojen sijaintipaikka kansainvälisellä 

 merialueella, jossa Suomen viranomaisilla ei ollut valtuuksia toimia. 

Etumies: Pirtuauton tai salakuljetusveneen edellä ajavan reitinvarmistus-

 kulkuneuvon kuljettaja.

Flitsari: kieltolakiajan pirtusekoitus 

Hassan-vene: Moottoritorpedoveneestä tehty salakuljetusalus  

Juorupoiju: kts. liimapoiju ja korkkipoiju

Kaff enplörö: Pirtulla terästetty kahvi.

Kameli, kantaja: Pienten pirtuerien kuljettaja, pirtun salakuljetusketjun 

 alin lenkki.

Kekku: Pieni pirtuastia.

Kiertolaki: Kieltolaista käytetty pilkkanimitys

Klappaaminen: Pirtun laimentaminen vedellä. Nykyään puhutaan 

 lantraamisesta.

Korkkipoiju: Pirtutorpedoon siimalla yhdistetty korkki, johon kiinnitettiin 

 suola- tai sokeripussi. Kun pirtutorpedo laskettiin merenpohjaan, korkki nousi  

 suolan/sokerin liuettua pintaan ja kertoi torpedon sijainnin.

Kova tee: Sisälsi yleensä puolet 96 % pirtua ja puolet teetä.

Kulassi, kulanssi: Salakuljettaja

Kympin pytty: Peltinen 10 litran pirtukanisteri. 

Lahna: Peltinen 0,5 litran pirtuastia.

Liimapoiju: Korkkinen koho, jonka ympärille on kierretty liimaista narua. 

 Koho nousee pintaan liiman liuetessa. Kts. korkkipoiju ja pirtutorpedo.

Matti, taskumatti: Muodoltaan litteä taskupullo. Erään selityksen mukaan 

 sai nimensä raittiusvaikuttaja Matti Helenius-Seppälästä.

Nilkki: 0,75 litran pullo tai taskumatti.

Pirtu, väkiviina, spiritus fortis: Tislattu väkiviina, alkoholipitoisuus 96,2 til.-%.

Pirtukuningas: Pirtun salakuljetusketjun pääorganisaattori.

Pirtutorpedo: Kulmaraudoista tehty, pyramidinmallisella vedenhalkojalla 

 varustettu, salakuljetusveneen perässä vaijerilla hinattava kehikko, joka oli 

 täytetty pirtukanistereilla. Suurimpiin mahtui 120 10 litran kanisteria, 

 eli 1200 litraa pirtua.

Pöytäolut: Kieltolain sallima alle 2 % olut.

Raittiuspoliisi: Kunnan raittiuslautakunnan nimittämä siviilipukuinen 

 alkoholivalvoja, jolla oli viranomaisvaltuudet. Kutsuttiin myös nuuskijoiksi 

 ja hengenhaistajiksi. Nimitys tuli tavasta haistella kieltolakirikoksesta 

 epäiltyjen hengitystä. Olivat kansan epäsuosiossa.

Sumlinki: Kieltolakiajan pirtusekoitus.

Trokari: Salakauppias tai salakuljettaja, pirtun välittäjä.

Tullihöyry: Iso ja hidas Tullin partiolaiva. 

Varpunen: Alkoholin katukaupassa käytetty 

 peltinen 0,25 litran pirtuastia.

Vatiainen: Pirtulla terästetty tee.

VMV: Merivartiolaitoksen käyttöön 1930-luvulla tulleet 

 nopeat vartiomoottoriveneet, aseistuksena konetykki.

Lähteet:

https://tonninstifl atlarp.wordpress.com/miljoo/kieltolaista/ 

Maarit Neuvonen 2006

https://salakuljetus.wordpress.com/

salakuljetussanasto-pislaakin-perassa-gevaliantiella/

Turun yliopiston kansatieteen oppiaineen 

verkkonäyttely 2015

M
useoissa on nyt vetovoimaa: 

suomalaisissa ammatillisesti 

hoidetuissa museoissa vierail-

tiin viime vuoden aikana yli 7 miljoonaa 

kertaa. Pölyiset mielikuvat ovat pyyhkiy-

tyneet ja koko museoala on ollut viimeiset 

vuodet vahvassa nosteessa. 

 Nykyajassa pysyvää on vain muutos. 

Kun talouden ja yhteiskunnan rakenteet 

ovat jatkuvassa liikkeessä, kulttuuripe-

rinnön ja historiatiedon merkitys kasvaa. 

Museoilla on tärkeä tehtävä. Ne kannat-

televat suhdettamme menneisyyteen ja 

tarjoavat mahdollisuuksia ymmärtää ajal-

lisia jatkumoita ja inhimillisyyden merki-

tystä. 

 Suomalaisten museokäyntien mää-

rää ovat lisänneet mielenkiintoiset 

näyttelyt ja keskustelunavaukset, mutta 

erityisesti vuonna 2015 käyttöön otettu 

Museokortti-järjestelmä. Museokortti on 

vuoden voimassa oleva pääsylippu yli 280 

suomalaiseen museoon. Museokortti on 

ollut menestys: niitä on tähän mennessä 

myyty yli 200 000.

 Museokortti on paitsi lisännyt museo-

käyntien määrää, myös muuttanut tavan 

vierailla museoissa. Museoiden kynnys on 

madaltunut myös nopeammille piipah-

duksille ja näyttelyihin voidaan tutustua 

useampaan otteeseen. Museokortin voi 

ostaa verkosta tai mukana olevista mu-

seoista; vuonna 2019 kortin hinta on 69 

euroa ja voimassaolon uusinta 64 euroa. 

a tulleet 

netykki.

laista/ 

/

Pistorius-tislauslaitteisto nro 18

Menneessä kasvavat tulevaisuuden juuret

Nurmijärven Museokortti-kohteet 

Aleksis Kiven koti

Palojoentie 271, Palojoki

Avoinna 1.6.–31.8. ti–su klo 11–18

Suljettu juhannuksena 21.–23.6.

www.nurmijarvi.fi /museo

Rajamäen Ryyppi

Patruunantie 17, Rajamäki

Avoinna 18.5.–18.8. ke-su klo 12–18

Suljettu juhannuksena 21.–23.6.

www.nurmijarvi.fi /museo

Nukarin koulumuseo

Nukarintie 91, Nukari

Kesällä avoinna sopimuksen mukaan.

www.nurmijarvi.fi /museo

Nurmijävi-Taiteen museo

Aleksis Kiven tie 14, Nurmijärvi

Kesällä avoinna sopimuksen mukaan

www.nt-museo.net

Aleksis Kiven kodin näyttelyssä Palojoella tutustutaan myös 1800-luvun nurmijärveläisten 

arkeen ja elämään. Aleksis Kiven koti on yksi Nurmijärven Museokortti-kohteista. 

Mobiilioppaita paikkakunnan historiasta

Lähteen ja rautatien Rajamäki

Lähteen ja rautatien -mobiiliopas kuljet-

taa Rajamäen hiivatehtaan nurkkakiven 

vierelle ja voimalaitoksen kohinaan, Tyk-

kitorninmäen puiden alle, kirkon ja kan-

sakoulun kupeelle kyläläisten keskuuteen. 

Sinne missä menneisyyden elämä on tis-

laantunut tarinoiksi nykyhetkeen.

 Mobiilioppaat toimivat kaikenlaisilla 

älylaitteilla – kännykällä, tabletilla ja pöy-

tätietokoneellakin, ilman erillisten sovel-

lusten lataamista. 

Nurmijärven museon julkaisemat mobii-

lioppaat löytyvät osoitteesta https://tari-

nasoitin.fi /nurmijarvenmuseo.
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GALLERIA VILLE & KIRJASTOT

O
ululaisen kulttuuritalo Valveen 

sanataidekoulun tuottama Uni-

kudelmia-näyttely saapui huhti-

kuussa Nurmijärvelle. Parisen vuotta las-

tenkulttuurikeskuksia kiertänyt näyttely 

on aikaisemmin nähty muun muassa Hel-

singin Annantalossa ja Tampereen lasten-

kulttuurikeskus Rullassa. Nurmijärvelle se 

tulee Hyvinkäältä. 

 Lapsille ja nuorille suunniteltu elä-

myksellinen näyttelymaailma on rakkau-

den- ja kunnianosoitus suomalaiselle 

kirjallisuudelle. Näyttelyn maailma perus-

tuu yli kolmeenkymmeneen kirjaan, jot-

ka kertovat unen näkemisestä. Taustalta 

löytyvät esimerkiksi Uppo-Nalle ja Kuu-

ukko, Mauri Kunnaksen Yökirja sekä Tatun 

ja Patun outo unikirja. 

Saa koskea ja tehdä tehtäviä

Näyttelyssä on esillä useiden nykytaitei-

lijoiden töitä. Mukana on muun muassa 

Jenny Lucanderin, Moosa Myllykankaan 
ja Jasmin Anoschkinin taidetta. Näyttely 

on siitä harvinainen, että yleisöllä on lupa 

koskettaa useimpia teoksia. 

  

Pelastetaan luonto  
to 2.5. klo 18 

Nurmijärven pääkirjastossa: 

Sinikka Piippo: Metsät, puut 

ja yrtit – kuinka ne vaikuttavat 

meihin elinympäristössä ja eri 

tavoin käytettynä 

(maksuttomia pääsylippuja jaetaan 

pääkirjastossa 29.4. alkaen)  

to 9.5. klo 17.30 

Rajamäen kirjastossa: 

Antti Huttunen: Luonto on 

oikea terveystehdas  

to 16.5. klo 18 

Klaukkalan kirjastossa: 

Emmi Hietaniemi: Kestävä arki 

tekee onnelliseksi

Koko perheelle suunnattu taidenäyttely valloittaa pääkirjaston ja Galleria Villen

Osallistavat teokset tarinoiden 
ja lukemisen asialla

 Valveen sanataidekoulu on laatinut 

teoksiin liittyviä sanataideharjoituksia, 

jotka löytyvät näyttelyn verkkosivuilta. 

Tehtävät ovat vapaasti koulujen, päivä-

kotien ja muiden näyttelyissä kävijöiden 

käytettävissä. 

 Näyttelyn on tähän mennessä nähnyt 

jo yli 60 000 katsojaa. Nurmijärveltä se 

matkaa heinäkuussa Hämeenlinnan las-

ten- ja nuorten kulttuurikeskus ARX:iin. 

17.4.–19.7.

Kulttuuritalo Valveen 

sanataidekoulu: Elämyksellinen 

Unikudelmia-näyttelymaailma

Galleria Ville ja pääkirjasto

ma-to klo 9–20, pe klo 9–18, la 9–16

Järj. kirjasto- ja kulttuuripalvelut

www.unikudelmia.fi 

Hyviä uutisia! 
-tapahtumasarjan 

ohjelma toukokuussa
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Vuonna 2019 vireillä olevat 
ja lähiaikoina vireille tulevat kaavat

Kaavan laatimisesta perittävät 
kustannukset ja maankäyttösopimukset 

Asemakaavan laatimisoikeus kuuluu 

maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kun-

nalle. Ensisijaisesti uudet asemakaavat laa-

ditaan kunnan omistamalle maalle. 

 Kaavamuutoksia voidaan laatia myös 

yksityisten omistamille alueille. Kaavan-

laatimissopimuksella sovitaan kaavan 

laatimisesta aiheutuvien kustannusten 

korvaamisesta maanomistajan kanssa. 

 Mikäli asemakaavalla tai asemakaavan 

muutoksella maa-alueen tai tontin raken-

nusoikeus nousee, laaditaan kaavan laa-

timisen yhteydessä maankäyttösopimus 

valtuuston hyväksymän maapoliittisen 

ohjelman periaatteiden mukaisesti. 

 Kunnan ja maanomistajan kesken teh-

tävällä maankäyttösopimuksella sovitaan 

kaavan toteuttamisen kustannuksiin osal-

listumisesta. 

Vireillä olevat ja vireille tulevat 

osayleiskaavat

Kaavojen laatiminen 
on kunnan tehtävä

Kaavoitus perustuu 

maankäyttö- ja rakennuslakiin

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mu-

kaan kunnanvaltuusto hyväksyy sekä 

yleiskaavat että asemakaavat. Asema-

kaavat valmistellaan asemakaavoitus- ja 

rakennuslautakunnalle ja yleiskaavat elin-

voimalautakunnalle. Asemakaavoitus- ja 

rakennuslautakunta voi myös hyväksyä 

vaikutuksiltaan vähäiset asemakaavat. 

Kaavoituskatsaus

Kaavoituskatsauksessa esitetään vireillä 

olevat ja lähiaikoina vireille tulevat kaa -

vat. Esitettyjen kohteiden lisäksi voi käyn-

nistyä myös muita kaavoitushankkeita. 

Kaavojen vireilletulosta tiedotetaan kaa-

vakohtaisesti erikseen. Lisäksi kaavoitus-

katsauksessa esitetään arvio asumiseen 

varattujen tonttien riittävyydestä.

Arvio asumiseen varattujen 

tonttien riittävyydestä 

Tonttivarannon seurannan mukaan lain-

voimaisissa asemakaavoissa asumiseen 

varattua tonttivarantoa Nurmijärvellä on 

yhteensä noin 320 000 kem2, josta ker-

rostaloille lähes 80 000 kem2, rivitaloille 

n. 45 000 kem2 ja omakotitaloille n. 190 

000 kem2. Varanto mahdollistaa laskennal-

lisesti noin 1100 kerrostaloasunnon, 600 

rivitaloasunnon ja n. 600 omakotitalon 

rakentamisen. 

 Voimassa olevan Helsingin seudun 

kuntien ja valtion maankäyttöä, asumista 

ja liikennettä koskevan MAL-sopimuksen 

mukaan asuntotuotannon tulisi olla kes-

kimäärin noin 400 asuntoa vuodessa. Val-

misteilla on yleis- ja asemakaavahankkeita 

sekä maanhankintatoimenpiteitä, joilla 

tonttivarantoa pyritään lisäämään ja yllä-

pitämään kysyntää vastaavaksi. 

KAAVOITUSKATSAUS

Kylänpää – uusi asuinalue Rajamäelle.
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Muut suunnitelmat

Helsingin seudun maankäytön, 

asumisen ja liikenteen 

suunnittelun MAL-yhteistyö 

Nurmijärvi osallistuu Helsingin seudun 14 

kunnan maankäytön, liikenteen ja asumi-

sen yhteistyöhön muiden Kuuma-kun-

tien, Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kau-

niaisten kanssa. Helsingin seudun kuntien 

ja valtion välinen maankäyttöä, asumista 

ja liikennettä koskeva sopimus seudun 

asunto- ja tonttitarjonnan lisäämiseksi on 

voimassa vuoden 2019 loppuun saakka. 

Sopimuksessa on asuntotuotannon li-

säksi sovittu seudun ja asuntotuotannon 

kehittämisen tarvitsemista liikennehank-

keista.  

 Helsingin seudulle on laadittu liiken-

nejärjestelmäsuunnitelma (HLJ- 2015)  ja 

sen rinnalla yhteinen maankäyttösuun-

nitelma (MASU 2050), jossa on sovitettu 

yhteen alue- ja yhdyskuntarakenteen 

sekä liikennejärjestelmän kehittämispe-

riaatteet ja ratkaisut. Näiden lisäksi seu-

dun 14 kuntaa ovat yhdessä laatineet 

Helsingin seudun asuntostrategian 2025.  

Maankäyttösuunnitelma ei ole maankäyt-

tö- ja rakennuslain mukainen kaava, vaan 

se täydentää maakuntakaavaa ja kuntien 

yleiskaavoja.

 MAL 2019 -suunnitelmaa laaditaan 

yhteistyössä 14 kunnan alueelle. MAL 

2019 -suunnitelma on tavoitteena hyväk-

syä alkuvuoden 2019 aikana.

Lisätietoja: www.hsl.fi /mal

Tiedotus ja 
osallistuminen

Kuntalaisten osallistumis-

mahdollisuudet maankäytön 

suunnitteluun 

Kaavoitukseen ryhdyttäessä laaditaan 

erillinen osallistumis- ja arviointisuun-

nitelma (OAS), jossa kerrotaan, miten 

osalliset saavat tietoa kaavoituksen läh-

tökohdista, miten he voivat osallistua 

kaavoituksen valmisteluun sekä kertoa 

mielipiteensä asiasta. 

 Osallisilla tarkoitetaan maanomistajia 

ja kaikkia niitä, joiden asumiseen, työn-

tekoon tai muihin oloihin kaava saattaa 

huomattavasti vaikuttaa sekä niitä viran-

omaisia ja yhteisöjä, joiden toimialaa 

suunnittelussa käsitellään.

  Kuntalaiset ja muut osalliset voi-

vat osallistua ja vaikuttaa ympäristönsä 

suunnitteluun ja kaavoitukseen kaavan 

vireil letulosta lähtien. Osallistumis- ja 

vuorovaikutusmahdollisuudet järjeste-

tään kunkin kaavoitushankkeen merkit-

tävyyden kannalta sopivalla tavalla. 

 Kaavasta tiedotetaan kuuluttamalla 

lehdessä ja kunnan kotisivuilla sekä il-

moittamalla maanomistajille kirjeitse tai 

vastaavalla tavalla sekä tarvittaessa järjes-

tämällä erilaisia tiedotus- ym. tilaisuuksia. 

 Kaavat ovat nähtävillä myös kunnan 

koti sivuilla. 

Kuntastrategia  

Nurmijärven kuntastrategia on hyväk-

sytty valtuustossa helmikuussa 2018. 

Strategia laaditaan valtuustokausittain 

noin kymmeneksi vuodeksi eteenpäin ja 

se ohjaa kuntakokonaisuuden toimintaa.  

Kuntastrategiaa toteutetaan vuosittain ta-

lousarvion yhteydessä päätettävillä toimi-

ala- ja yksik kökohtaisilla tavoitteilla. 

 

Kuntastrategia on kunnan kotisivuilla 

www.nurmijarvi.fi /strategia.

Nurmijärven maankäytön 

kehityskuva 2040

Koko kunnan maankäytön kehityskuva 

määrittelee kunnan maankäytön suuret 

linjat ja yhdyskuntarakenteen kehittämi-

sen painopisteet, joihin väestönkasvua 

ohjataan. Kehityskuva ohjaa kunnan kaa-

voitusta, ei kuitenkaan aluevarauskaava-

na, vaan valtuuston strategisena maan-

käytöllisenä linjauksena. Kunnanvaltuus-

to hyväksyi maankäytön kehityskuva 2040 

-raportin 25.5.2011. 

Kehityskuvaraportti on kunnan koti-

sivuilla www.nurmijarvi.fi / strategia

KAAVOITUSKATSAUS
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Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Maakuntakaava

Maakuntakaava on seudullinen maan-

käytön suunnitelma. Yleispiirteisenä ja 

laaja-alaisena maankäytön suunnitelma-

na se välittää valtakunnalliset alueiden-

käyttötavoitteet kuntakaavoitukseen sekä 

sovittaa yhteen kuntien maankäyttötar-

peet ja valtakunnalliset intressit. 

 Nurmijärven kunnan alueella maa-

kuntakaavan laatimisesta vastaa Uuden-

maan liitto. Uudenmaan liiton alueella on 

voimassa useita maakuntakaavoja, jotka 

käsittelevät eri teemoja.

 Valmisteilla kokonaismaakunta-

kaava, Uusimaa-kaava 2050. Uusimaa-

kaava tulee kattamaan koko Uudenmaan 

maakunnan alueen ja sen aikatähtäin 

on vuodessa 2050. Kaava kokoaa yhteen 

kaikki maankäytön keskeiset teemat, jot-

ka tulee ratkaista maakuntakaavalla. Maa-

kuntakaava koostuu kolmesta seutujen 

vaihemaakuntakaavasta. 

 Seuduittain laadittavissa vaihekaa-

voissa käsitellään kunkin seudun tärkeiksi 

nostamat maakuntatason aiheet. Kaavat 

laaditaan Helsingin seudulle sekä Itä-Uu-

dellemaalle ja Länsi-Uudellemaalle.

 Lisätietoja maakuntakaavoituksesta 

löy tyy Uudenmaan liiton verkkosivuilta 

www.uudenmaanliitto.fi .

 

Kaavoitusta 
palvelevat selvitykset

Sekä yleis- että asemakaavoja varten teh-

dään maankäyttö- ja rakennuslain edel-

lyttämiä selvityksiä ja vaikutusarviointeja, 

jotka koskevat mm. liikennettä, luonto- ja 

ympäristöasioita ja melua. 

Kaavoitusprosessi pähkinänkuoressa

KAAVOITUSKATSAUS

Voimassaolevien maakuntakaavojen yhdistelmä

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoit-

teet varmistavat valtakunnallisesti mer-

kittävien seikkojen huomioon ottamisen 

maakuntien ja kuntien kaavoituksessa 

sekä valtion viranomaisten toiminnassa. 

Ne käsittelevät seuraavia kokonaisuuksia: 

1. Toimivat yhdyskunnat ja kestävä 

 liikkuminen

2. Tehokas liikennejärjestelmä

3. Terveellinen ja turvallinen 

 elinympäristö

4. Elinvoimainen luonto- ja kulttuuri-

 ympäristö sekä luonnonvarat

5. Uusiutumiskykyinen energiahuolto

Maakuntakaavat löytyvät sähköisenä osoitteesta: kartta.uudenmaanliitto.fi 
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YLEISKAAVOITUKSEN 

YHTEYSTIEDOT

Ympäristötoimiala / 

Yleiskaavoitus

Keskustie 2B, 01900 Nurmijärvi

puh. 09 250 021

www.nurmijarvi.fi /yleiskaavoitus

Kaavoituksen asiakaspalvelu

puh. 040 317 2350, 040 317 2394

Yleiskaava-asiat 

elinvoimalautakunnassa

Lehtonen Jouko, tekninen johtaja

elinvoimalautakunnan esittelijä 

puh. 040 317 2300

Yleiskaavoituksen henkilökunta

Backman Katri, 

yleiskaavasuunnittelija

puh. 040 317 2370

Haikonen Marjo, 

suunnitteluavustaja 

(suunnittelutarveratkaisut) 

puh.  040 317 2366

Junttila Arja, yleiskaavainsinööri

(suunnittelutarveratkaisut, 

poikkeamispäätökset 

haja-asutusalueella)

puh. 040 317 2530

Kupiainen Pieta, 

yleiskaavasuunnittelija

puh. 040 317 2380

Liski Juho, yleiskaavasuunnittelija

puh. 040 317 4921

Pihala Anita, yleiskaavapäällikkö

puh. 040 317 2045

Sähköpostiosoitteet ovat:

etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi 

Yleiskaavoitus
Taajamien 
osayleiskaavat

Taajamien osayleiskaavat ohjaavat asema-

kaavojen laadintaa ja tarkistamista taaja-

missa sekä määrittelevät mm. taajamien 

kasvusuunnat, virkistysalueet ja yhteys-

verkostot. 

Kirkonkylän osayleiskaava

Kirkonkylän osayleiskaava ohjaa Kirkon-

kylän asemakaavoitusta ja kunnan 

maanhankintaa taajaman kehittämisek-

si. Osayleiskaavan laadintaa palvelevana 

selvityksenä on teetetty mm. Kirkonkylän 

ja Rajamäen liikenneverkkoselvityksen 

päivitys ja luontoselvitys. 

 Kirkonkylän osayleiskaava on kuulu-

tettu vireille tulleeksi vuoden 2016 ke-

väällä. Kirkonkylän osayleiskaavaluonnos 

asetetaan nähtäville valmisteluvaiheen 

kuulemista varten keväällä 2019.

Maaseutualueiden 
osayleiskaavat

Maaseutualueiden osayleiskaavat ohjaa-

vat rakentamista ja maankäyttöä alueilla, 

joille ei tulla laatimaan asemakaavoja. Mi-

toittavien osayleiskaavojen rakentamis-

mahdollisuuksien arviointiin vaikuttavat 

tilan sijainti yhdyskuntarakenteessa, tilan 

pinta-ala sekä alueelta tehty ympäristö- ja 

maisemaselvitys.

Palojoen osayleiskaava

Kaava laaditaan oikeusvaikutteisena 

sisältäen emätilakohtaisen rakentami-

sen mitoituksen. Osayleiskaava ohjaa 

aluee n rakentamista koskevia suunnitte-

lutarveratkaisuja ja muuta maankäyttöä. 

Osayleiskaavaluonnos on ollut nähtävillä 

maaliskuussa 2017.  

 Osayleiskaavaehdotus valmistellaan 

elinvoimalautakunnan käsittelyyn vuo-

denvaihteessa 2018/2019.

KAAVOITUSKATSAUS

Ratsutila Klaukkalassa.
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Asemakaavoitus

H
ankkeet on jaettu kolmeen ka-

tegoriaan niiden kiireellisyyden 

mukaan. I-luokan hankkeet ovat 

pääosin jo käynnissä olevia, ensisijaisesti 

edistettäviä kaavoitushankkeita. II-luokan 

hankkeita edistetään rinnakkain I-luokan 

hankkeiden kanssa. Näistä osa on vireil-

lä, toisia ei vielä ole aloitettu. III-luokan 

hankkeita on tarkoitus edistää tulevina 

vuosina.

 Alla listattujen kaavahankkeiden lisäk-

si myös muita hankkeita voidaan toteut-

taa harkitusti. Esimerkkinä mainittakoon 

Klaukkalan ja Kirkonkylän pienet täyden-

nysrakentamishankkeet. Näistä hankkeis-

ta tiedotetaan osallisille erikseen. 

 Kaavahankkeiden toteuttaminen 

saattaa edellyttää kunnan maapolitiikan 

mukaisesti maanhankintaa tai maankäyt-

tösopimusta, mikäli alueella on yksityistä 

maanomistusta.

I-luokan hankkeet

Kirkonkylä

Heinoja I

Heinoja I on Kirkonkylälle sijoittuva mer-

kittävä uusi pientalovaltainen asuinalue. 

Kirkonkylän pohjoisosassa Raalantien 

länsipuolella sijaitseva alue on hyvien lii-

kenneyhteyksien varrella. Suunnittelussa 

huomioidaan alueen luonto- ja virkistys-

arvot. Hanke on hyväksymisvaiheessa. 

Ilvesvuori pohjoinen

Ilvesvuori pohjoinen on Kirkonkylän mer-

kittävin suunnitteilla oleva työpaikka-

alue. Kaava-alue täydentää Ilvesvuori 

eteläisen ja Kuusimäen muodostamaa 

aluekokonaisuutta. Alue sijaitsee vanhan 

Hämeenlinnantien (Mt 130) ja Hämeen-

linnanväylän (Vt 3) välissä ja on pääosin 

kunnan omistuksessa. Hanke on ehdotus-

vaiheessa.

Vanhan sähkölaitoksen ympäristö

Kirkonkylän keskustaa täydennetään 

asuinrakentamisella. Alueelle sijoittuu 

asu misen lisäksi toimitiloja ja palveluita 

sekä mahdollisia rakennussuojelukoh-

teita. Hanke on luonnosvaiheessa.

Klaukkala

Klaukkalantie, osa 1

Klaukkalantie muutetaan maantiestä ka-

duksi Kirkkotien ja Klaukkalan ohikulku-

tien väliseltä alueelta. Kaavalla mahdollis-

tetaan suunnitteilla oleva kevyen liiken-

teen yhteys Klaukkalan ja Perttulan välillä. 

Kaavan myötä alue siirtyy valtiolta kunnan 

hallintaan. Hanke on ehdotusvaiheessa.

Kyijynpuisto

Klaukkalantien varressa sijaitseva puisto 

muutetaan asuinkäyttöön. Hanke sijait-

see Klaukkalan ydinalueella erinomaisten 

joukkoliikenneyhteyksien äärellä. Hanke 

on luonnosvaiheessa.

Luhtajoentie-Havumäentie

Kaavalla kehitetään Klaukkalan liiken-

neyhteyksiä Klaukkalan kehätien suun-

taan. Kaavahankkeella yhdistetään Luh-

tajoentien eritasoliittymä Mäntysaloon 

Havumäentiehen. Hanke on ehdotusvai-

heessa. 

Roosankuja

Täydennetään pientalovaltaista asuin-

aluetta Klaukkalan keskustan pohjoispuo-

lella. Hanke on ehdotusvaiheessa.

KAAVOITUSKATSAUS

Kirkonkylän kohteet

Röykän kohteet

II-luokan hankkeet

Kirkonkylä

Heinoja II

Heinojan II:n kaavahanke täydentää Hei-

noja I kaava-aluetta pientalovaltaisella 

asuinalueella. Alue sijaitsee Heinojan I 

alueen eteläpuolella Raalantien varressa. 

Klaukkala

Klaukkalantie, osa 2

Kaavalla mahdollistetaan Klaukkalantien 

joukkoliikenteen sekä taajamakuvan ke-

hittäminen Kirkkotien liittymästä Vantaan 

rajalle.

Mäyränkallio länsi

Mäyränkallio länsi on merkittävä suunnit-

teilla oleva työpaikka-alue. Alue kaavoi-

tetaan työpaikkakäyttöön osayleiskaavan 

mukaisesti. Alue sijoittuu Hämeenlinnan-

väylän (vt 3) ja Klaukkalan kehätien riste-

ykseen.

Roosankuja II

Pientalovaltaisen asuinalueen tiivistämi-

nen ja täydennysrakentaminen.

Sorvitie

Taajama-alueen tiivistäminen ja täyden-

nysrakentaminen. Alue osoitetaan asuin-

käyttöön. 

Vanhan linja-autoaseman ympäristö

Klaukkalan käytöstä poistetun linja-au-

toaseman aluetta kehitetään keskusta-

maisena asumisen ja palvelujen alueena. 

Aluekokonaisuus koostuu useista eri kaa-

vamuutoskohteista. 

Viirinlaakso II

Kaavahake sijoittuu Viirinlaakson alueen 

viereen uuden matkakeskuksen läheisyy-

teen täydentäen rakenteilla olevaa uutta 

keskustaa. Viirinlaakson alueelle suunni-

tellaan asumista ja kaupallisia palveluita. 

Kaavalla mahdollistetaan katuyhteys Vii-

rinlaaksosta Klaukkalan kehätielle.

Rajamäki, Herunen ja Röykkä

Hellaspolun alue

Hellaspolun alueen asemakaavan muu-

toksella tiivistetään Rajamäen keskustaa 

ja kehitetään taajamakuvaa. Kaava mah-

dollistaa Kylänpään alueen liittymisen 

keskustaan kevyen liikenteen alikulku-

yhteyden kautta. Hanke on luonnosvai-

heessa.

Saunatien alue

Alueen asemakaavaa ajantasaistetaan. 

Tarkoituksena on parantaa korttelialuei-

den toteutettavuutta. Asemakaavan muu-

tos koskee Saunatien aluetta sekä Talmon-

tien ja Puistokujan kulmausta. Hanke on 

ehdotusvaiheessa.
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KAAVOITUSKATSAUS

ASEMAKAAVOITUKSEN 

YHTEYSTIEDOT

Ympäristötoimiala / 

Asemakaavoitus

PL 37, Keskustie 2 B, 

01900 Nurmijärvi

puh. 09 250 021

Kaavoituksen asiakaspalvelu

puh. 040 317 2394

Asemakaava-asiat 

asemakaavoitus- ja 

rakennuslautakunnassa

Lehtonen Jouko, tekninen johtaja

asemakaavoitus- ja 

rakennuslautakunnan esittelijä

puh. 040 317 2300

Asemakaavoituksen 

henkilökunta

Heikkilä Taneli,

asemakaavapäällikkö

puh. 040 317 4994

Kanniainen Juha,

kaavasuunnittelija

puh. 040 317 2364

Kokkonen Marjaana,

kaavavalmistelija

puh. 040 317 2365

Peltoniemi Katri,

kaavoitusarkkitehti

puh. 040 317 4660

Virtanen Tuuli,

kaavoitusarkkitehti

puh. 040 317 2375

Sähköpostiosoitteet ovat:

etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi 

III-luokan hankkeet

Kirkonkylä

Ahjolankulma

Keskustan täydennysrakentaminen 

asuinrakentamisella.

Krannila II

Kaavalla tiivistetään Kirkonkylän keskei-

sen alueen taajamarakennetta. Alue tulee 

pääosin asuinkäyttöön.

Lääketehtaan alue

Keskustan täydennysrakentaminen. 

Aluetta suunnitellaan asuinkäyttöön.

Toreeni II

Alueen kehittäminen asumiseen sekä 

liike rakentamiseen. Alueen kaavoitus liit-

tyy Toreeni I alueen kehittämiseen. 

Klaukkala

Kuntotie-Klaukkalantie

Keskustan täydennysrakentaminen. 

Puutarharinne

Vanhan kasvihuonealueen muuttaminen 

asuinkäyttöön.

Tornimäentie

Tieverkon kehittämishanke, jolla keven-

netään Klaukkalantien liikennekuormaa 

keskustassa.

Rajamäki, Herunen ja Röykkä

Herusten eteläosa

Tarkistetaan Herusten eteläosan 

asemakaavaa.

Herusten pohjoisosa

Tarkistetaan Herusten pohjoisosan 

asemakaavaa.

Ketunpesän laajennus

Tutkitaan Ketunpesän työpaikka-alueen 

laajentamista Valtatie 25:n pohjoispuolel-

le. Samassa tarkastellaan Valtatien liitty-

mien muuttamista eritasoisiksi.

Kiljavan sairaala

Sääksjärven rannalla sijaitsevan alueen 

kehittämismahdollisuuksien selvitetään. 

Hankkeessa tutkitaan, minkälaista maan-

käyttöä ja toimintoja alueelle voidaan 

sijoit taa. 

Lopentien itäpuoli

Tutkitaan työpaikka-alueiden 

muuttamista asumiseen.

Klaukkalan kohteet

Rajamäen kohteet
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LIIKENNE

Mt132 KLAUKKALAN  
OHIKULKUTIE
Seuraa meitä  
Facebookissa
facebook.com/ 
klaukkalanohikulkutie

Luhta-
joentien
eritaso-
liittymä (E3)

Kirkkotien
eritaso-
liittymä (E2)

Metsäkylän
eritaso-
liittymä (E4)

Lamminsuon
eritasoliittymä (E5)

LO
PPI

HELSINKI 30 km

HÄMEENLINNA 75 km

KLAUKKALA

LUHTAJOKI

Mt130

Mt132
Vt3

VANTAA

NURM
IJÄ

RVI

Valkjärvi

Tuleva Mt132

Nykyinen Mt132

Murskaustyö

Räjäytystyö

Siltatyö

Puiden kaato ja pintamaan raivaus

Mt132

Kesällä louhintaa ja maansiirtotöitä Klaukkalan ohikulkutiellä

M
t 132 Klaukkalan ohikulkutien 

koko työmaa-alueella tehdään 

kesällä maansiirto- ja louhin-

tatöitä. Murskaustyöt käynnistyvät Hä-

meenlinnanväylän ja Vanhan Hämeen-

linnantien välisellä alueella toukokuun 

lopulla.

 Louhintatöihin kuuluvat myös räjäy-

tykset. Räjäytysten turvallisuuden takia 

liikennettä joudutaan hetkellisesti py-

säyttämään Hämeenlinnanväylällä kesän 

aikana.

Kesällä myös siltatöitä

Metsäkyläntien ylittävän sillan perustus-

työt ovat jo käynnissä. Siltatyö jatkuu syk-

syyn. Myös Vanhalla Hämeenlinnantiellä 

sekä Hämeenlinnanväylällä aloitetaan 

siltatyöt. Vanhan Hämeenlinnantien silta-

työt kestävät syksyyn, moottoritiellä silta-

töitä tehdään arviolta vuoden loppuun.

 Tietyöjärjestelyjä touko- elokuussa on 

Hämeenlinnanväylällä, Aittakalliontien 

risteyksessä ja Vanhalla Hämeenlinnan-

tiellä.

 Myös Kirkkotien alueen työt alka-

vat alkukesästä. Työt aloitetaan puiden 

kaadolla ja pintamaan raivauksella, jota 

seuraavat maansiirto- ja louhintatyöt se-

kä Kirkkotien risteyssillan rakennustyöt. 

Töiden turvallisen toteuttamisen vuoksi 

alueella tulee olemaan myös tietyöjärjes-

telyjä.

Nurmijärven joukkoliikenteen kesäaikataulut julkaistaan huhti-toukokuun vaihtees-

sa. Käy tilaamassa Korsisaaren uutiskirje, ja saat tiedon aikataulujen julkistuksesta 

suoraan sähköpostiisi. Voit myös seurata verkkosivujen ajankohtaista-palstaa.

korsisaari.fi 
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Klaukkalassa sijaitseva Valkjärvi on monen nurmijärveläisen virkistyspaikka. Kes-

ki-Uudenmaan ympäristökeskus seuraa järven vedenlaatua ja pyrkii hillitsemään 

sinilevän esiintymistä järvessä. Järven pintavettä kierrättävien hapetinlaitteiden 

ansiosta veden happipitoisuus on parantunut, jolloin järven pohjasta vapautuu 

vähemmän fosforia sinilevän ravinnoksi. 

Pohjavesi- ja ranta-alueilla sijaitsevien haja-asutusalueen kiinteistöjen omistajien 

kannattaa tarkistaa jätevesijärjestelmänsä kunto ja selvittää onko järjestelmä uu-

distamisen tarpeessa. Aikaa uudistamisen lakisääteiseen takarajaan on lokakuun 

loppuun saakka.

  Kiinteistökohtaista neuvontaa teh-

dään kesällä Valkojan ja Kiljavan pohjave-

sialueilla. Lisäksi suunnitteilla on asukas-

tilaisuudet Salmelan ja Palojoen pohjave-

sialueilla kesäkuussa. 

Parannettavaa riittää edelleen

Nurmijärvellä noin 60 % neuvontaa saa-

neista vakituisesti asutuista kiinteistöistä 

ja 25 % vapaa-ajan kiinteistöistä on jä-

tevesijärjestelmän uusimisen tarpeessa. 

Luodeslampi kehottaa kiinteistönomista-

jia tarttumaan tuumasta toimeen ja laitta-

maan jätevesijärjestelmät kuntoon. 

 – Jätevesien asianmukaisen käsittelyn 

hyödyt näkee ensimmäisenä omassa piha-

piirissä hygienia- ja hajuhaittojen vähene-

misenä sekä puhtaampina lähi vesistöinä. 

Lainsäädäntö on muuttunut vuosien mit-

taan moneen otteeseen, mutta ranta- ja 

pohjavesialueiden määräaika ei tule enää 

muuttumaan, Paula Luodeslampi uskoo. 

Valkjärven tilaa halutaan parantaa

J
ärven hyvän ekologisen tilan saavut-

taminen edellyttää myös kuormituk-

sen vähentämistä. Järveen päätyvää 

kuormitusta voidaan arvioida seuraamalla 

laskuojien vedenlaatua. Ympäristökeskuk-

sen VILKKU Plus -hanke on aloittanut tänä 

keväänä yhteistyössä Vantaanjoen ja Hel-

singin seudun vesiensuojeluyhdistyksen 

kanssa Lähtelänojan vedenlaadun seuran-

nan. Toimia Valkjärven hyväksi tehdään 

yhteistyönä Pro Valkjärven, Valkjärven 

kyläyhdistyksen ja Nurmijärven kunnan 

kanssa.

 Tutkija Pasi Valkama Vantaanjoen ja 

Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyk-

sestä kertoo, että Lähtelänojan vedenlaa-

tua seurataan automaattisesti ojaan asen-

netulla sensorilla. 

 – Sensori mittaa ojaveden sameutta, 

sähkönjohtavuutta ja lämpötilaa. Sameu-

den avulla voidaan päätellä veden fosfo-

ripitoisuus. Ojaan asennetun mittapadon 

avulla saadaan tarkkaa tietoa valumave-

Jätevesijärjestelmät kuntoon ranta- ja pohjavesialueilla

ja suunnitellaan niille tarvittavat kunnos-

tustoimet, kertoo Heikkinen.

 Valkjärven alueella järjestetään kaikil-

le avoimia tapahtumia kesän 2019 aikana. 

Niissä tutustutaan Valkjärven tilanteeseen 

ja kerrotaan toimista, joilla jokainen paran-

taa järven tilaa. Tapahtumista ilmoitetaan 

paikallislehdissä ja VILKKU Plus -hankkeen 

tiedotuskanavissa www.vilkkuhanke.fi  ja 

www.facebook.com/vilkkuhanke. 

Tule mukaan toimint aan 
puhtaamman Valkjärven puolesta!

H
aja-asutusalueen jätevesien kä-

sittelylle on asetettu vaatimuksia 

ympäristönsuojelulaissa ja ns. 

haja jätevesiasetuksessa. Ympäristönsuo-

jelulain mukaan jätevedet tulee käsitellä 

niin, ettei niistä aiheudu ympäristön pi-

laantumisen vaaraa, kuten esimerkiksi 

haitallisia muutoksia naapuruston juoma-

vesikaivojen tai lähivesien vedenlaadulle. 

 Nurmijärvellä vesistöjä on haluttu 

vaalia asettamalla ranta- ja pohjavesialu-

eille lakia tiukemmat vaatimukset kunnan 

ympäristönsuojelumääräyksiin. Helpoiten 

nämä vaatimukset voi täyttää erottele-

malla runsaasti ravinteita ja bakteereita 

sisältävät wc-vedet ja niitä puhtaammat 

pesuvedet toisistaan. 

 Vesikäymälän vedet ohjataan umpi-

säiliöön ja pesuvedet käsitellään maasuo-

dattamossa tai vastaavassa järjestelmäs-

sä. Tiukempi puhdistusvaatimus voidaan 

saavuttaa myös johtamalla kaikki jäteve-

det umpisäiliöön tai johtamalla puhdiste-

tut jätevedet pohjavesi- tai ranta-alueen 

ulkopuolelle. 

Jätevesineuvonnasta apua 

järjestelmän uusimiseen

 – Vantaanjoen ja Helsingin seudun 

vesiensuojeluyhdistys on tarjonnut Nur-

mijärvellä kunnan ja valtion rahoittamaa 

puolueetonta jätevesineuvontaa vuodes-

ta 2011 lähtien. Tänä keväänä pyörähtää 

käyntiin yhdeksäs vuosi, kertoo yhdistyk-

sen jätevesineuvoja Paula Luodeslampi. 

 Vesiensuojeluyhdistys on tehnyt 

Nur mijärvellä vuosien mittaan yli 700 

kiinteistökohtaista neuvontakäyntiä ja 

antanut neuvontaa asukastilaisuuksissa, 

puhelimitse ja sähköpostitse. Maksuton-

ta neuvontaa annetaan tänäkin vuonna 

31.10.2019 asti. 

den määrästä. Näiden tietojen pohjalta 

voidaan laskea Lähtelänojan kuormitus 

Valkjärveen, kertoo Valkama. 

 Automaattisella veden laadun seuran-

nalla saadaan tietoa veden laadusta nope-

asti ja tiheällä mittausvälillä. Näin saadaan 

kiinni kaikki nopeat kuormitushuiput, ku-

ten rankkasateiden aiheuttamat hulevesi-

huiput.

 – Järven valuma-alueella tarvitaan 

vesien suojelutoimia kuormituksen vähen-

tämiseksi, toteaa VILKKU Plus -hankkeen 

hankevastaava Janne Heikkinen. 

 Klaukkalan taajama-alueelta tulee 

hule vesiä, jotka pitää ottaa huomioon 

Lähtelänojaa tarkasteltaessa. 

 – Taajama-alueiden katetun pinta-

alan kasvaessa vesimäärät kasvavat, ja 

ne kovertavat ojan uomaa ja kuljettavat 

maa-ainesta järveen. Maa-aineksen mu-

kana järveen kulkeutuu sinileviä ruokkivia 

ravinteita. Tämän ehkäisemiseksi Lähte-

länojan eroosioherkät alueet selvitetään 

Valkjärven Tiiranranta.

Kuva: Sanna Laakso

YMPÄRISTÖ

Ota yhteyttä jätevesineuvojaan 

paula.luodeslampi@vesien-suojelu.fi , 

puh. 044 767 1393, jos tarvitset 

neuvoa jätevesiärjestelmän 

uudistamistarpeesta tai tietoa 

kiinteistön sijainnista 

ranta- tai pohjavesialueella. 
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M
ontako mansikkaa saadaan, kun 

13:een  lisätään 5? ”Helppo juttu, 

18!”, eskarilainen Jaajo huudah-

taa. Hänen vierellään tokaluokkalainen 

8-vuotias Elsi nyökyttelee kannustavasti. 

 Vauhdissa on Röykän alkuluokan tori-

päivä, jossa oppilaat kiertävät matematiik-

karasteja. Lapset pääsevät hyppimään ja 

liikkumaan numeroiduilla ruuduilla, pelaa-

maan matemaattisia lautapelejä ja ratko-

maan laskuja perinteisesti paperilla. Lap-

set ovat jakaantuneet kolmen eri-ikäisen 

lapsen ryhmiin. Rasteilla ratkotaan omaa 

osaamista ja oman luokka-asteen ope-

tussuunnitelmaa vastaavia matemaattisia 

pähkinöitä. 

 Jaajo ratkoo eskarilaisille suunnattuja 

laskuja, ekaluokkalainen Anthi hieman 

haastavampia tehtäviä ja Elsi puolestaan 

tokaluokkalaisille tarkoitettuja kertolasku-

ja. Toiset auttavat ja kannustavat, mikäli 

kaverille iskee epävarmuus. Oman ryh-

mänsä kuopuksen, Jaajon, päätä ei huimaa 

ja vastaukset tulevat kuin apteekin hyllyltä. 

 – Matematiikka on kivointa koulussa. 

Mä osaan jo kertolaskujakin, 6-vuotias Jaa-

jo kertoo. 

 – Mun mielestä käsityöntunnit ovat 

ihania. Minä teen juuri liikkapussia, jossa 

voin kuljettaa liikuntavälineitä, 7-vuotias 

Anthi kertoo väliin. – Toivon aina, että lii-

kuntatunnilla olisi jalkkista.

 Miltä tuntuu, kun samassa ryhmässä 

on eri-ikäisiä lapsia? Oman ryhmänsä van-

hin Elsi kommentoi: 

 – On kiva auttaa niitä, jotka ei vie-

lä osaa, Elsi kertoo. Elsillä on kokemusta 

myös sellaisesta luokasta, jossa on aino-

astaan yhtä ikäluokkaa. – Koulunkäynti on 

yhtä kivaa kuin silloinkin.

 Alkuluokkapilotti käynnistyi Röykän 

koulussa syksyllä 2018. Röykän alkuluokan 

opettajapari, luokanopettaja Anu Lähde-
korpi ja lastentarhanopettaja Kaija-Liisa 
Kiviniemi, suhtautuu innostuneesti alku-

luokkapilottiin. He ovat myös ylpeitä siitä, 

että Nurmijärvellä panostetaan alkuluok-

katoimintaan. 

 – Alkuluokka on pedagoginen askel 

oikeaan suuntaan. Se myös toteuttaa uu-

sien esi- ja perusopetuksen opetussuun-

nitelmien henkeä, Lähdekorpi ja Kiviniemi 

näkevät. 

Joustavampi alku koulutielle

Alkuluokka muodostaa lapselle joustavan 

kasvun ympäristön, jossa lapsella on mah-

dollisuus rauhassa kypsyä koululaiseksi, 

oppien tietoja ja taitoja, jotka tukevat kou-

lunkäyntiä alkuluokan jälkeen. Alkuluo-

kassa myös vertaisoppiminen helpottuu.  

 – Alkuluokassa vanhemmat lapset 

voivat auttaa ryhmätyössä pienempiä 

oppilaita, jolloin lapset saavat kokea on-

nistumisen tunteita. Tämä on tärkeää itse-

tunnon kehittymisen kannalta, Lähdekor-

pi kertoo. – Mutta yhtä lailla vanhemmat 

lapset saavat tukea oman tarpeensa mu-

kaan.

 – Yksi hienoimmista asioista alkuluo-

kassa on tunne- ja vuorovaikutustaitojen 

ja toisten kunnioittamisen oppiminen, 

esiopettaja Kiviniemi lisää. – Eskarilaisilla 

on aivan suunnaton halu oppia, ja alkuluo-

kassa se on heille mahdollista.

 Luokanopettajan näkökulmasta es-

karilaisten sopeutuminen koulutielle on 

helpottunut. 

Millaista on alkuluokassa? 
Lapset, opettajat ja rehtori vastaavat

KOULUTUSPALVELUT, LAPSET JA NUORET

 – Aiemmin ekaluokkalaisilla meni jän-

nittämisessä ja koulun tapoihin tutustumi-

sessa lähes koko syksy, Lähdekorpi kertoo. 

Opettajien työnteko helpottuu

Perinteisesti opettajat ovat toimineet luok-

kahuoneessaan yksin, jolloin yhtä opetta-

jaa kohden on noin 20–25 oppilasta. Röy-

kän alkuluokassa sen sijaan noin 30:tä lasta 

kohden on kolme aikuista: luokanopettaja, 

esiopettaja ja koulunkäynnin ohjaaja. Ryh-

mä koostuu noin kymmenestä eskarilai-

sesta, kymmenestä ekaluokkalaisesta ja 

kymmenestä tokaluokkalaisesta.

 – Opettajan näkökulmasta työpari on 

helpottanut työntekoa. Järjestyksen ylläpi-

to on entistä helpompaa. Lisäksi työkaveri 

tarjoaa kullanarvoista vertaistukea, Lähde-

korpi ja Kiviniemi kertovat. 

 Vaikka matematiikkatorilla lapset hyp-

päävätkin ruutua, alkuluokka ei ole lyönyt 

koulunkäyntiä täysin leikiksi. 

 – Alkuluokkaopetus edellyttää tarkkaa 

struktuuria. Tämänpäiväinen matematiik-

katorikin on lapsille tuttu toiminnantapa, 

joka toistuu kerran viikossa. Toisinaan is-

tutaan peppu tiukasti kiinni penkissä, Ki-

viniemi kertoo. 

 Röykän koulun ja päiväkodin suunni-

telmallisella yhteistyöllä on pitkät perin-

teet, jotka ulottuvat vuoteen 2003. Näin 

ollen koulun rehtorin Sallamaaria Aallon 
mukaan Röykässä on luonnollista siirtyä 

alkuluokkatoimintaan. Aalto näkee, että al-

Anthi, Jaajo ja Elsi pähkäilevät laskuja Röykän alkuluokan toripäivällä.
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N
urmijärven kunnassa otetaan tä-

män vuoden elokuussa käyttöön 

uudet maksuperusteet, mutta 

varsinaisiin maksuluokkiin ei tule muu-

toksia. 1.8.2019 alkaen laskutus tapahtuu 

varattujen tuntien mukaan, kun aiemmin 

kunta on laskuttanut toteutuneiden hoito-

tuntien mukaan. 

 Mikäli perhe ei jatkossa varaa hoito-

tunteja Päikky-ohjelman kautta, laskutus 

tapahtuu hoitosopimuksessa varattujen 

tuntien mukaan. Hoitoajat pitää jatkossa-

kin varata edeltävän viikon maanantaihin 

klo 24 mennessä. 

 Vastaisuudessa hoitosopimus tehdään 

vähintään kolmeksi kuukaudeksi kerral-

laan, ja jatkossa kuukausittaiset tuntirajat 

ovat kiinteät. Ylimenevistä hoitotunneis-

ta laskutetaan. Hoitosopimusta voidaan 

kuitenkin muuttaa, mikäli perheen olo-

suhteet muuttuvat oleellisesti esimerkiksi 

työttömyyden tai äitiysrahakauden alka-

misen seurauksena. 

Varhaiskasvatuksen maksukäytäntö 
muuttuu elokuun alussa

Suurimmat muutokset nykyiseen 
maksuohjeeseen ovat: 

Suomi.fi -palvelut käyttöön kodin ja 
koulun välisessä viestinnässä Wilmassa

W
ilma korvaa Helmin kodin ja 

koulun välisessä viestinnässä 

uuden lukuvuoden käynnistyes-

sä 8.8.2019. Lukuvuoden alussa Wilmasta 

otetaan käyttöön perustoiminnot, kuten 

viestit, lukujärjestykset ja poissaolomer-

kinnät. Lukuvuoden edetessä otetaan 

käyttöön myös Wilman muita toimintoja. 
 

Suomi.fi -palvelu parantaa 

Wilman tietoturvaa

Wilmaan kirjautumisessa käytetään Suo-

mi.fi -palvelun tunnistusta, jossa oppilaan 

vanhempi kirjautuu Wilmaan ensimmäi-

sellä kerralla pankkitunnuksilla tai mobii-

livarmenteella. Palvelun avulla kirjautujan 

omat tiedot sekä huoltajuustiedot tarkis-

tetaan suoraan väestötietojärjestelmästä. 

  Tunnistuksen jälkeen vanhempi pystyy 

liittämään Wilma-tunnukseensa huoltaja-

roolin ja alaikäiset lapsensa. Suomi.fi -pal-

velun avulla voidaan mm. varmistaa, että 

vanhemmalla on oikeus nähdä lapsensa 

tiedot Wilmassa ja asioida tämän puolesta. 

Lisäksi palvelun käyttöönotto nopeuttaa 

oppilaiden vanhempien pääsyä Wilmaan, 

koska erillisiä käyttäjätunnuksia ei enää 

muodosteta ja lähetetä vanhemmille. 

  Vanhempien kirjautuminen Wilmaan 

tulee mahdolliseksi ennen lukuvuoden 

alkua heinäkuussa. Vanhempia tullaan oh-

jeistamaan, miten toimia Wilmaan kirjau-

tuessa ja miten toimia, jos kirjautumisessa 

ilmenee ongelmia. 

 

Mahdolliset Wilman käyttöönottoa 
koskevat kysymykset:

Oppilashallintokoordinaattori 

Anu Markkanen, p. 040 317 2413

Opetustoimen asiantuntija 

Kristiina Pirnes, p. 040 317 4562 

Sähköpostiosoite on muotoa 

etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi 

Alkuluokkakokeilu laajentuu syksyllä
•  Alkuluokalla tarkoitetaan ryhmää, jossa työskentelevät esiopetuksen ja ensim-

mäisen vuosiluokan, sekä osassa ryhmiä myös toisen vuosiluokan oppilaat yh dessä.

•  Nurmijärvellä käynnistettiin syksyllä 2018 alkuluokkatoiminnan pilotointi viidessä 

koulussa: Metsäkylässä, Palojoella, Röykässä, Valkjärvellä ja Vendlaskolanissa. 

•  Toimintaa laajennetaan syksyllä 2019, jolloin kokeiluun lähtevät mukaan myös 

Karhunkorpi, Lukkari, Länsikaari, Nukari ja Uotila. 

•  Kokeilujen tarkoituksena on kerätä tietoa ja kokemuksia alkuluokista osana esi- ja 

perusopetuksen kehittämistoimintaa.

kuluokkakokeilu on jo nyt näkynyt Röykän 

koulussa myönteisesti. 

 – Alkuluokassa yhteistyö on jousta-

vampaa, koska opettajat voivat meneillään 

olevissa asioissa muuttaa ja joustaa suun-

niteltua tilanteen mukaan välittömästi il-

man, että tarvitsee odottaa suunnitteluai-

kaa tai päivää, jolloin he näkevät toisensa, 

Aalto kertoo. 

 – Olen ilokseni huomannut, että hen-

kilökunnan yhteistyön helpottuminen on 

vaikuttanut myös jaksamiseen. Itsekin 

olen saanut päiväkodinjohtajasta suun-

nittelutyöhön työparin, jonka kanssa voin 

pohtia, miettiä ja ajatella.

 Vaikka koulunkäynti on muuttunut 

vuosien saatossa, kaikki asiat eivät ole 

muuttuneet. Välitunneilla leikitään yhä kir-

konrottaa ja pelataan jalkapalloa. Millaista 

koulussa sitten lasten mielestä on? 

 – Kivaa!, alkuluokka huutaa yhteen ää-

neen. 

Luokanopettaja Anu Lähdekorpi ja lastentarhanopettaja Kaija-Liisa Kiviniemi ovat 

innoissaan alkuluokkapilotista. 

• asiakasmaksut määräytyvät 

 varattujen  hoitotuntien 

 mukaan.

• kuukausittaiset tuntirajat 

 muutetaan kiinteiksi.

• hoitosopimus tehdään 

 vähintään kolmeksi kuukaudeksi  

 kerrallaan. Hoitosopimusta 

 voi kuitenkin muuttaa, 

 mikäli perheen olo suhteet   

 muuttuvat oleellisesti.

• Mikäli hoitoaikavarauksia ei 

 tehdä, laskutus tapahtuu hoito- 

 sopimuksessa varattujen    

 tuntien mukaan. 

K
eppihevosia, rekkarallia, erilaisia 

temppuratoja ja hyppyjä hiekka-

laatikkoon. Jokaiselle löytyy innos-

tava tapa liikkua Unelmien liikuntapäivä-

nä! 

Unelmien liikuntapäivä 10.5.2019 on val-

takunnallinen liikkumisen pop-up-päivä, 

jolloin erilaisia matalan kynnyksen liikun-

tatapahtumia järjestetään ympäri maata. 

Koko Nurmijärven varhaiskasvatus viettää 

Unelmien liikuntapäivänä iloista liikkumi-

sen juhlaa, jolloin päiväkodeissa toteute-

taan lasten liikkumisen unelmia erilaisissa 

tapahtumissa. Myös perheitä ja sukulaisia 

kutsutaan mukaan liikkumaan. 

 Unelmien liikuntapäivä järjestetään 

nyt neljättä kertaa. Varhaiskasvatus osal-

listui tapahtumaan myös viime keväänä, 

jolloin keväisen auringonpaisteen hel-

liessä liikuttiin lapsien toiveiden mukaan. 

Lapset halusivat muun muassa mennä 

metsäretkelle, tehdä ulos temppurataa tai 

pyöräillä. Toki myös hieman vaativampia 

toiveita esitettiin: kun toiveena oli vuo-

rikiipeily, leikin ja mielikuvituksen avulla 

tehtiin onnistunut vuorikiipeilyretki. 

Touhua ja tohinaa varhaiskasvatuksessa 
Unelmien liikuntapäivänä 10.5.

 Unelmien liikuntapäivän teemana on 

tänä vuonna eri-ikäiset yhdessä liikkumas-

sa. Nurmijärven varhaiskasvatus haastaa-

kin läheisiä mukaan yhteiseen touhuun ja 

liikkumiseen. Myös kotona voi reippailla 

varhaiskasvatuksen Tule mukaan pomppi-

maan! -tilaussävellyksen tahtiin. Video on 

katsottavissa Nurmijärven kunnan Youtu-

be-kanavalla.

 

Lisätietoja Unelmien liikuntapäivästä 

www.unelmienliikuntapaiva.fi .

KOULUTUSPALVELUT, LAPSET JA NUORET
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Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymässä (Keusote) valmistellaan monia toimin-

taa sujuvoittavia ja asiakaslähtöisyyttä parantavia toimintoja. Kaiken valmistelun 

tavoitteena on tuottaa yhä laadukkaampia ja asiakaslähtöisempiä sosiaali- ja 

terveyspalveluja. 

Keusote tiedottaa: 

Sosiaali- ja terveyspalveluja kehitetään 
yhdessä asukkaiden kanssa

Kevätsiivous kotikylällä

N
urmijärven kunnan yleisten alu-

eiden siivoustalkoot järjestetään 

perinteisesti huhti-toukokuun 

vaihteessa. Kunta tarjoaa talkoisiin osal-

listuville porukoille jätesäkit ja roskien 

kuljetuspalvelun viimeistään 20.5.2019. 

Talkoisiin osallistuvien porukoiden vetäjät 

mainostavat itse tapahtumaa ja tilaavat 

annettujen ohjeiden mukaisesti roskille 

noudon. 

Jätesäkkejä ja lisäohjeita 

kunnan kirjastoista sekä Kiertokapulalta 

Metsä-Tuomelasta.

Nurmijärven pääkirjasto 

Punamullantie 1, puh. 040 317 2500, 

avoinna: ma-to 10–20, pe 10–18, la ja 

aattoina 10–16.

Rajamäen kirjasto
Kiljavantie 1, puh. 040 317 2980, 

avoinna: ma, ti, to 10–19, pe 10–17, 

la ja aattoina 10–14.

Klaukkalan kirjasto
Kuonomäentie 2, puh. 040 317 2550, 

avoinna: ma-to 10–20, pe 10–18, 

la ja aattoina 10–16.

Metsä-Tuomela, Iivarin metsätie, 

puh. 075 753 0000 (vaihde), 

avoinna: arkisin ma-pe 7.30–17.15, 

toukokuun lauantaisin 9-14 ja arkipyhien 

aattoina 7.30–15.45.

Ole sinäkin osa Siistiä ilmiötä!

 

Nurmijärven kunnan tiedotuslehden uudella kolumnipalstalla 
paikallinen nuori kirjoittaa itselleen tärkeästä aiheesta .

Mitä kuuluu ympäristö?
Ilmastonmuutos näkyy mediassa 

enemmän kuin koskaan. 

Puhetta ja mielipiteitä riittää, 

mutta ilmastonmuutoksen 

vaikutukset ovat näkyneet jo 

ympäröivässä maailmassamme. 

Mielestäni tämä aihe on erityisen tärkeä 

nyt, kun nuoret ovat heränneet kanta-

maan vastuuta ja haluavat vaikuttaa 

asioihin. 

Vastuu voi olla myös aika pelottavaa. 

Monia nuoria ahdistaa tunne, ettei pysty 

tekemään tarpeeksi asian eteen. 

Tämä huoli näkyy koulussakin paljon 

enemmän. Opettajat ovat puhuneet siitä 

ja oppilaat kannustavat toisiaan esimerkiksi 

syömään kasvisruokia enemmän. Myös me 

Nurmijärven Yhteiskoulun oppilaskunnassa 

olemme järjestäneet tempauksen, jossa 

kannustamme ihmisiä kierrättämään muovia. 

Muovin kierrättäminen ei ole hankalaa, 

mutta se on suhteellisen uusi ilmiö, joka 

vaatii uutta asennoitumista.

Planeettamme on meidän käsissämme iästä, 

sukupuolesta tai kotimaasta huolimatta. Mielestäni 

olemme edenneet jo paljon ja olemme heränneet 

vaikuttamaan asioihin. Työtä kuitenkin vielä riittää. 

Tiede ja maapallomme ovat antaneet meille tehtävän 

– nyt on meidän vuoromme ottaa se vastaan ja viedä 

maailmaa parempaan suuntaan.

Kerttu Niiranen on 16-vuotiaslukiolainen 

Nurmijärven Yhteiskoululta 

NUORTEN ÄÄNI

Kuuleeko kunta? Kuuntelen. 

Anna palautetta Solmun kautta!

solmu.nurmijarvi.fi 

Palveluita kehitetään

 aktiivisesti

Siirtyminen kuntayhtymään on sujunut 

toiveidemme mukaisesti – lähes näkymät-

tömästi. Saat sosiaali- ja terveyspalvelut 

kuten ennenkin jäsenkunnastasi. Tästä 

huolimatta palveluiden kehittäminen 

kohti tavoitteitamme jatkuu aktiivisesti. 

 Lasten, nuorten ja perheiden palve-

lualueella yhdenmukaistetaan perhekes-

kuspalveluja ja matalan kynnyksen pal-

veluita kehitetään koko kuntayhtymän 

alueelle.

 Ikääntyneiden palveluissa, Hyvinkääl-

lä pilottina toiminut kotiapu-kokeilu laa-

jentuu Järvenpään ja Tuusulan alueelle. 

Kotiapu on ensisijaisesti tarkoitettu pal-

jon palveluita tarvitseville ikääntyneille 

ja omaishoidon tuen asiakkaille. Kotihoi-

don uutena palvelumuotona käynnistyy 

etäpalvelu. Palvelussa kotihoidon käynti 

toteutuu tablettitietokoneen välityksellä 

silloin, kun hoidon sisältö ei vaadi käyntiä 

asiakkaan kotiin. Tällaisia käyntejä voivat 

olla esimerkiksi lääkkeenotosta muistut-

taminen tai voinnin seuranta. Etäpalvelun 

avulla voidaan tarjota kotihoidon asiak-

kaalle lisätukea perinteisten kotikäyntien 

lisäksi. Etäpalvelu otetaan käyttöön Jär-

venpäässä ja Hyvinkäällä sekä syksyllä 

Mäntsälässä. Muihin Keusoten kuntiin 

etäpalvelu laajenee vuonna 2020.

 Terveyspalveluissa virka-ajan ulko-

puolinen suun terveyden päivystyspal-

velu tullaan tarjoamaan keskitetysti Keu-

soten alueelle Hyvinkään sairaalanmäellä. 

Tuki- ja liikuntaelinvaivoista kärsivien po-

tilaiden hoidon järjestämisessä on otettu 

käyttöön uusi toimintamalli. Potilaat voi-

vat hakeutua ensisijaisesti fysioterapian 

suoravastaanotolle ilman erillistä lääkärin 

lähetettä. Mäntsälässä on aloitettu etä-

lääkärin kiirevastaanottotoiminta. Tässä 

mallissa lääkäripalveluja voi saada puhe-

limitse kotisohvalta käsin. 

 Keusoten alueella on aloittanut 1.1. 

yhteinen sosiaali- ja kriisipäivystys, joka 

on 24/7 auki oleva akuutin sosiaali- ja krii-

sityön yksikkö. Akuutilla traumaattisella 

kriisillä tarkoitetaan äkillistä, yllättävää 

tapahtumaa johon ei ole voinut varautua. 

Tällaisia ovat mm.  läheisen kuolema, lä-

heisen itsemurhayritys, onnettomuudet, 

tulipalot, väkivallan tai rikoksen uhriksi 

joutuminen, onnettomuuden / vakavan 

rikoksen silminnäkijäksi joutuminen. 

Edelläkävijän rooli vaatii 

uudisraivaajan asennetta

Kuuden eri kunnan sote-palvelurakentei-

den ja -kulttuurien yhdistyminen vaatii 

uusia toimintatapoja vanhojen tilalle ja 

asiakkaiden palveluprosessien uudista-

mista. Keusote on asettanut tavoitteek-

seen olla Lean-organisaatio. Lean-organi-

saatio syntyy Lean-tekoja tekemällä ja ra-

kentamalla kulttuuria, joka tukee jatkuvaa 

toiminnan parantamista. Se tarkoittaa, 

että meidän on aidosti siirryttävä orga-

nisaatio- ja yksikkölähtöisestä ajattelusta 

asiakaslähtöiseen malliin. Tässä kulttuuris-

sa palvelujemme käyttäjälle ja tarvitsijalle, 

eli kuntalaisillemme, on varattu päärooli. 

 Kuntayhtymämme ensimmäistä yhty-

mästrategiaa laaditaan paraikaa. Strategia 

luo kuvaa tulevaisuuden Keusotesta ja 

suuntaa toimintaamme pidemmällä ai-

kavälillä. Keusoten omistajakuntien (Hy-

vinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Pornainen, 

Nurmijärvi, Tuusula) olemassa olevia stra-

tegioita hyödynnetään osana strategian 

laadintaa. Valmistelua tullaan tekemään 

asukkaita ja henkilöstöä osallistavalla 

tavalla. Mm. asukaskyselyt ja palautteet 

tukevat strategian valmistelua. Strategia 

valmistuu loppuvuoteen mennessä. 

 Kevään aikana on käynnistynyt kun-

tayhtymän osallisuussuunnitelman laa-

dinta. Osallisuussuunnitelmaa varten 

olemme keränneet mm. tietoa siitä, mi-

ten kuntalaiset haluaisivat olla mukana 

suunnittelemassa ja kehittämässä omia 

sosiaali- ja terveyspalvelujaan. Asiakas-

osallisuudella tarkoitetaan palvelujen 

käyttäjien osallistumista ja vaikuttamista 

omaan palveluun sekä palvelujen suun-

nitteluun, kehittämiseen, toteuttamiseen 

ja arviointiin. 

 Uskomme, että asiakaslähtöisyys 

syntyy aidosta kiinnostuksesta kuntalais-

temme tarpeita kohtaan. Seuraa viestin-

täämme verkkosivuillamme, sosiaalisessa 

mediassa ja paikallislehdissä, ja osallistu 

rohkeasti palveluidemme kehittämiseen. 

Siten voimme saavuttaa tavoitteen olla 

ihmisen kokoinen sote. 
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K
iertokapula Oy on 13 kunnan 

omistama jätehuoltoyhtiö, jon-

ka osakaskunnaksi Nurmijärven 

kunta liittyi viime vuonna. Kiertokapula 

järjestää yhdyskuntajätteen ja biojätteen 

käsittelyn alueellaan. Se myös räätälöi 

kustannustehokkaita jätteidenkäsittely-

palveluita teollisuuden ja kaupan tarpei-

siin. Kiertokapula alkoi hoitaa Metsä-Tuo-

melan jätteidenkäsittelyaluetta tämän 

vuoden alusta alkaen.

Lauantain aukioloihin lisäyksiä

Metsä-Tuomelan jäteasema on auki ma–

pe kello 7.30–17.15 sekä touko- ja loka-

kuussa jokaisena lauantaina kello 9–14. 

Metsä-Tuomelassa ei enää oteta vastaan 

risu- ja haravointijätteitä veloituksetta 

turvallisuussyiden vuoksi. Niiden vas-

taanottohinta on alle 2 m3:n henkilö- ja 

pakettiautokuormille 10 €, silloin kun risut 

ja haravointijätteet on lajiteltu erikseen.

Jäteastiat tyhjennetään 

tuttuun tapaan

Kiinteistöt sopivat itse valitsemansa kulje-

tusyrityksen kanssa kuiva- ja sekajätteen 

sekä pakkausjätteen astioiden tyhjen-

tämisestä. Asuinkiinteistöjen ja muiden 

kunnan vastuulle kuuluvien kiinteistöjen 

biojäteastiat tyhjentää Lassila&Tikanoja 

Oyj, joka myös hoitaa asiakaspalvelun ja 

laskutuksen. Kunta on kilpailuttanut bio-

jäteastioiden tyhjennykset.

Jätehuoltoviranomaisena toimii 

Jätelautakunta Kolmenkierto

Jätelautakunta Kolmenkierto on Kiertoka-

pulan osakaskuntien yhteinen jätehuolto-

viranomainen, joka on toiminut vuoden 

alusta myös Nurmijärven jätehuoltoviran-

Jätehuoltoyhtiö Kiertokapula 
palvelee nurmijärveläisiä

omaisena. Jätehuoltoviranomaisen kans-

sa hoidetaan mm. mahdolliset jätehuolto-

määräyksistä poikkeamiset. Nurmijärvellä 

noudatetaan vuoden 2019 alussa voimas-

sa olevia Nurmijärven omia jätehuolto-

määräyksiä. Jätelautakunta Kolmenkierto 

uusii jätehuoltomääräykset vuoden 2019 

aikana ja ne otetaan sen jälkeen käyttöön 

myös Nurmijärven alueella.

Kiertokapula mukana 

kesätapahtumissa

Kiertokapula on mukana toimialueensa 

kesätapahtumissa tänä vuonna. Messu-

pisteellä voi tutustua kompostointiin ja 

biojätteen käsittelyyn. Lisäksi Kiertoka-

pulan osastolla voi osallistua kesäkisaan, 

jossa palkintona arvotaan Kekkilän puu-

tarha- ja mökkikompostoreita. Tarkemmat 

tiedot kesätapahtumista löytyy Kiertoka-

pulan nettisivuilta lähempänä kesää.

 

www.kiertokapula.fi 

Hinnasto: 

www.kiertokapula.fi  > Palvelut > 

Jätteiden vastaanotto > Hinnasto

Jätehuoltoon liittyvien 

oppaiden ja tarrojen tilaukset: 

www.kiertokapula.fi  > Asiakasnetti

Jätehuollon neuvonta: 

neuvonta@kiertokapula.fi , 

Kiertokapulan nettisivuilla olevan 

chat-palvelun kautta sekä 

puh. 075 753 0011 (arkisin klo 8–15).

Postin jakamasta Tietokapula-

lehdestä löytyy mm. lajitteluohjeet 

ja tietoa vaarallisten jätteiden 

keräyskierroksista. 

Yksityistielaki uudistuu 
– koskettaako se sinuakin?

T
ammikuun alussa voimaanastunut 

yksityistielaki korvaa vuoden 1963 

lain. Lain tarkoituksena on muun 

muassa taata tieosakkaiden yhdenvertai-

nen kohtelu. Nurmijärven kunnan alueella 

on noin 290 kilometriä yksityisteitä, joiden 

kunnossa pitämisestä vastaavat tiekunnat 

ja niiden osakkaat. Lakimuutoksen myötä 

kunta voi myöntää avustusta ainoastaan 

toimiville tiekunnille. Toivottavaa on, että 

ei-toimivat tiekunnat käynnistävät toi-

mintansa uudelleen lain edellyttämällä 

tavalla.

Nyrkkisääntö: jos asut asemakaava-

alueella, kotitiesi ei ole yksityistie 

Suomen tieverkko voidaan jakaa kolmeen 

ryhmään. Maantiet ovat valtion ylläpitä-

miä teitä. Kadut ovat asemakaava-aluei-

den teitä, joita kunta ylläpitää. Muut tiet 

ovat yksityisteitä. Niiden kunnossapidos-

ta vastaavat osakkaat. Huomioithan, että 

kaikissa tapauksissa, myös asemakaava-

alueella, asukkaat huolehtivat itse tontti-

liittymiensä kunnossa pitämisestä. Tieto 

siitä, onko yksityistielle perustettu tiekun-

ta, löytyy Maanmittauslaitokselta. 

Kunta tukee muutoksessa 

– koulutusta kotisivuilla

Kunta kutsui alkuvuodesta tieisännöitsijä 

Mika Rahjan Yt Isännöinti Oy:stä koulut-

tamaan yksityisteiden osakkaita. Koulu-

tusmateriaalit ovat kokonaisuudessaan 

nähtävillä kunnan verkkosivuilla. Perus-

koulutuksessa tutustuttiin uuden yksi-

tyistielain keskeisiin kohtiin tiekunnan 

toiminnan näkökulmasta. Jatkokoulutuk-

sessa aiheina olivat esimerkiksi tiekunnan 

ja hoitokunnan tehtävät sekä tieyksiköinti. 

 Tarkoituksena on, että kunnan hoi-

tosopimus- ja avustuskäytäntö muuttuu 

uuden lain mukaiseksi noin vuoden siirty-

mäajan puitteissa. Nurmijärven kunta toi-

mii tiekuntien tukena muutosvaiheessa, 

jotta yksityisteillä asuvat voivat sopeutua 

uuden lain määräämään tilanteeseen. 

 Ajankohtaiset tiedot, koulutusmate-

riaalit sekä kartta ja melko kattava lista 

teistä, joille tiekunta on perustettu löytyy 

kunnan kotisivuilta: 

www.nurmijarvi.fi /teemasivut/

yksityistiet

Suomen Tieyhdistys: 

www.tieyhdistys.fi  

Metsä-Tuomelassa oksat ja haravointijätteet puretaan omille kentilleen.

Seuraa Nurmijärven kuntaa somessa!

#ilmiöntekijät       #nurmijärvenkesä2019
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Tilaa vesihuollon häiriötiedote!
Saat tiedon oman alueesi vesihuoltoon

liittyvistä häiriöistä tekstiviestillä
Nurmijärven Vesi tiedottaa vesihuol-

toon liittyvistä häiriöistä, kuten veden-

jakelun keskeytyksistä, tekstiviestillä. 

Palvelu on maksuton ja sitä voivat käyt-

tää kaikki Nurmi järven Veden asiakkaat, 

myös kerros- ja rivitaloissa asuvat. 

Häiriötiedotteen voi tilata kunnan ko-

tisivuilla olevalla lomakkeella. Lomak-

keeseen täytetään kiinteistön osoite, jo-

ta koskevista häiriöistä halutaan saada 

tieto sekä matkapuhelinnumero, johon 

tekstiviesti lähetetään. Häiriötiedon voi 

saada oman asuinpaikan lisäksi myös 

muusta osoitteesta, kuten esimerkiksi 

sukulaisen osoitteesta. Tekstiviestejä lähetetään klo 7–22 

väli senä aikana. Vastaanottaja voi sallia 

viestien vastaanottamisen myös yö-

aikaan. Mikäli yöviestiä ei sallita, yöllä 

lähetetyt viestit saapuvat seuraavana 

aamuna kello seitsemän. 

Valtuuston kokousten videointiValtuuston kokousten videointi
KKokoukset näytetään suorina lähetyksinä kotisivuilla okoukset näytetään suorina lähetyksinä kotisivuilla 

ja ne on mahdollista katsoa myös jälkikäteen ja ne on mahdollista katsoa myös jälkikäteen 

nauhoitteina.nauhoitteina.

SeSeuraavat valtuuston kokoukset pidetään uraavat valtuuston kokoukset pidetään 

22.5. ja 12.6.22.5. ja 12.6.

KUNTA TIEDOTTAA

Mitä Aleksis saa päähänsä tänä vuonna?

Aleksis Kiven
patsaan lakitus
vappuaattona 30.4.2019 klo 17 alkaen
Koko perheen vapputapahtuma Kirkonkylässä
Aleksis Kiven patsaalla (Punamullantie 1).
Ohjelmassa:
Cantica-kuoro
Kunnanjohtaja Outi Mäkelän vapputervehdys
Huipputaikuri Janne Raudaskoski
Patsaan pesupartion pesushow
Patsaan lakittajana valtuuston pj Kallepekka Toivonen
Tanssia, simaa ja ilmapalloja

Musiikista vastaa Nurmijärven Puhallinorkesteri 
johtajanaan Tamas Paraczky.
Vappusimat tarjoilee LC Kanerva Nurmijärvi.

Tapahtuman juontaa näyttelijä

Timo Lavikainen
Tap

Timmo Lavik

Ennakkoäänestys Nurmijärven kunnassa

Yleiset ennakkoäänestyspaikat ja niiden aukioloajat Nurmijärven kunnassa ovat:

Pääkirjasto    15.–17.5.         klo 10–20

Punamullantie 1   18.–19.5.         klo 10–16

Nurmijärvi     20.–21.5.         klo 10–20

Klaukkalan kirjasto  15.–17.5.        klo 9–19

Tello-sali     18.–19.5.         klo 10–16

Kuonomäentie 2   20.–21.5.         klo 9–20

Rajamäen kirjasto  15.– 17.5.        klo 10–19

Kiljavantie 1    18.–19.5.         klo 10–16

Rajamäki     20.–21.5.         klo 10–19

 Tilaa häiriötiedote: 
 www.nurmijarvi.fi /nurmijarvenvesi

Vuoden 2019 europarlamenttivaalit toimitetaan kaikissa jäsenvaltioissa 

vaaliajanjaksolla 23.–26.5.2019. Suomessa vaalipäivä on sunnuntai 26.5.2019. 

Muita tärkeitä päivämääriä ovat:
Euroopan unionin muun jäsenvaltion kansalaisen ilmoitus maistraatille siitä,  

 että hän haluaa käyttää äänioikeuttaan Suomen EP-vaaleissa viimeistään 

 torstaina 7.3. ennen klo 16.

Äänioikeustiedot määräytyvät perjantaina 5.4. ja äänioikeusrekisteri 

 perustetaan viimeistään keskiviikkona 10.4. 

Ehdokashakemukset jätettävä Helsingin vaalipiirilautakunnalle 

 viimeistään torstaina 18.4. ennen klo 16.

Ehdokasasettelu vahvistetaan torstaina 25.4.

Ennakkoäänestys kotimaassa keskiviikosta tiistaihin 15.–21.5.

Ennakkoäänestys ulkomailla keskiviikosta lauantaihin 15.–18.5.

Lisätietoa vaaleista löytyy kevään aikana mm. kunnan kotisivuilta 

sekä paikallislehdestä.
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Liikuntapalvelut 
(Sivistystoimiala)

Käyntiosoite: Keskustie 2 b 
(kunnanvirasto), 09100 Nurmijärvi
Toimisto avoinna klo 8–15.30 tai 

sopimuksen mukaan

Liikuntapäällikkö 
Antero Lempiö, p. 040 317 2050

antero.lempio@nurmijarvi.fi 

Lasten ja nuorten liikunta

Erityisryhmien liikunta 
Liikuntasuunnittelija Mika Vänni
p. 040 317 2048
mika.vanni@nurmijarvi.fi 

Työikäisten liikunta
Liikuntasuunnittelija Heli Kurhela
p. 040 317 4667
heli.kurhela@nurmijarvi.fi 

Ikäihmisten liikunta

Erityisryhmien liikunta 
Liikuntasuunnittelija Petra Kela
p. 040 317 2046
petra.kela@nurmijarvi.fi 

Ryhmien ohjaustoiminta 
Liikunnanohjaaja Jonna Suonio 
p. 040 317 2047

jonna.suonio@nurmijarvi.fi 

Salivuorot 
Toimistosihteeri Jonna Kivi
p. 040 317 4890

jonna.kivi@nurmijarvi.fi 

Laskutus   
Taloussihteeri Paula Vanhakangas
p. 040 317 2049

paula.vanhakangas@nurmijarvi.fi 

Liikuntapaikkojen hoito 

ja rakentaminen 
(Tekninen keskus)
Liikuntapaikkapäällikkö Ville Ruokoja

p. 040 317 4001

Klaukkalan urheilualue 

ja liikuntapaikat
p. 040 317 4003

liikuntapaikat.klaukkala@nurmijarvi.fi 

Rajamäen urheilualue 

ja liikuntapaikat
p. 040 317 4007

liikuntapaikat.rajamaki@nurmijarvi.fi 

Kirkonkylän liikuntapaikat,

ulkoilualueiden hoito

p. 040 317 4005 ja 040 317 4006

Porkkalan mökin varaukset
Palvelusihteeri Tuija Heiskanen

p. 040 317 2005

Venepaikat
Toimialasihteeri Monica Juutinen

p. 040 317 2303

henkilökunnan sähköpostiosoitteet: 
etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi 

Klaukkalan Tornimäen viralliset avajaiset pidetään 

Unelmien liikuntapäivänä 10.5.2019

• Klo 14–16 opastusta porrasharjoitteluun

 Paikalla liikuntapalveluiden ohjaajia neuvomassa ja pitämässä treenejä.

• Klo 17.30–19.00 portaiden viralliset avajaiset 

 – Kunnanjohtaja Outi Mäkelä avaa portaat käyttöön

 – Kävijälaskurin käyttöönotto 

 – Tanssiesitys (Nurmijärven tanssiopisto), musiikkia

 – Porrastreeniohjausta ja liikuntapalveluiden kesäohjelman esittelyä

 – Alamäkipyöräilyesityksiä 

Tervetuloa kaikki tutustumaan uuteen aktiviteettiin!

Maksuton kahvakuulatreeni 

Rajamäellä

Maanantaisin 6.5.–17.6. klo 18–18.45

Rajamäen kirkon puistoalueella

Mukaan tarvitset vain juomapullon ja 

oman kahvakuulan!

Lisätietoja:

Liikuntasuunnittelija Mika Vänni 

040 317 2048, mika.vanni@nurmijarvi.fi 

Maksuton puistojumppa 

Kirkonkylällä

Tiistaisin 14.5.–9.7. klo 18.30–19.15 

Maaniitun koulun nurmialueella

Sateen sattuessa jumppaa ei pidetä.

Mukaan tarvitset vain juomapullon 

ja alustan.

Lisätietoja: 

Liikuntasuunnittelija Heli Kurhela 

040 317 4667, heli.kurhela@nurmijarvi.fi 

Maksuttomat ulkotreenit 

Klaukkalassa

Maanantaisin klo 15–16.00

6.5.–27.5.2019

Klaukkalan urheilualueen 

ulkokuntosalilaitteilla säävarauksella

Ulkotreeneissä luvassa alkulämmittelyt, 

monipuolinen treeniosuus sekä venytte-

lyt. Mukaan tarvitset vain juomapullon ja 

iloisen treenimielen!

Lisätietoja: 

Liikunnanohjaaja Jonna Suonio 

040 317 2047, 

jonna.suonio@nurmijarvi.fi  

Porrastreenit Klaukkalan 

Tornimäessä

Toukokuun porrastreenit

tiistaina 14.5., 21.5. ja 28.5. klo 17–17.45

Kesäkuun porrastreenit

tiistaina 4.6., 11.6. ja 18.6. klo 17–17.45

Porrastreenit sisältävät: 

• Alkulämmittelyn

• Treeniosuuden

• Venyttelyt

Hinta 15 € / kurssi

Mukaan mahtuu 15 henkilöä / kurssi

Mukaan tarvitset vain juomapullon

ja iloisen treenimielen!

Ilmoittautumiset 17.4. alkaen 

osoitteessa: www.nurmijarvi.fi /liikunta

Lisätietoja: 

Liikuntasuunnittelija Heli Kurhela 

040 317 4667, heli.kurhela@nurmijarvi.fi 

Kuntoportaiden avajaiset 
10.5. klo 17.30–19.00 

Klaukkalan Tornimäessä

KUNTA TIEDOTTAALIIKUNTA JA URHEILU
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HUHTIKUU

TOUKOKUU

Pe 26.4. klo 19
Stand Up Show: Ilari Johansson
K-18. Kesto n 1,5h sis väliajan. 
Liput 27,50 € + toimitusmaksu 
(alk. 1 €, www.lippu.fi ). 
Tapahtumaan on kuljetus Rajamäeltä 
ja Nurmijärveltä, www.korsisaari.fi .
Monikkosali, Kuntotie 7, Klaukkala 
Järj. Meebu
www.monikkosali.fi 

La 27.4. klo 18
Suomen Musiikkiteatteri: 
Raparperitaivas-musikaali
Gösta Sundqvistin ja Leevi and the Lea-
vings -yhtyeen tarina. Liput 30/27 €
+ toimitusmaksu (alk. 1 €, www.lippu.fi ). 
Tapahtumaan on kuljetus Rajamäeltä ja 
Nurmijärveltä, www.korsisaari.fi 
Monikkosali, Kuntotie 7, Klaukkala 
Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut
www.monikkosali.fi 

Su 28.4. klo 16
Taisto Tammi – Rakkauden rikkaus
Konsertti kertoo tangolaulaja Taisto 
Tammen liian lyhyeksi jääneestä 
elämästä unohtumattomien laulujen 
siivin. Kesto noin 2 h, sis. väliajan. 
Liput 36,50 €+ toimitusmaksu (alk. 1 €, 
www.lippu.fi ). Tapahtumaan on kuljetus 
Rajamäeltä ja Nurmijärveltä, 
www.korsisaari.fi .
Monikkosali, Kuntotie 7, Klaukkala 
Järj. Magnum Live
www.monikkosali.fi 

Ti 30.4. klo 17-18.30
Aleksis Kiven patsaan lakitus
Koko perheen vapputapahtuma 
Aleksis Kiven patsaalla kunnanviraston 
edustalla. Tapahtuman juontaa näyttelijä 
Timo Lavikainen. 
Järj. Nurmijärven kunta
www.nurmijarvi.fi /tapahtumat

Ti 30.4. klo 19
Cantica-kuoro: Perinteinen 
vappukonsertti
Kuoroa johtaa Arja Virtanen-Haapasalmi. 
Liput 15 €. 
Ahjola, Nahkurintie 6, Nurmijärvi
Järj. Cantica-kuoro
www.facebook.com/canticakuoro/

Pe 10.5. klo 17.30
Klaukkalan kuntoportaiden avajaiset
Klo 14–16 tarjolla liikuntapalveluiden 
porrasharjoitteluopastusta. Tapahtuma 
kuuluu kansainvälisen liikuntapäivän 
ohjelmaan. Vapaa pääsy.
Tornimäki, Klaukkala
Järj. Nurmijärven liikuntapalvelut 

La 11.5. klo 10–15
Nurmijärvi Open -perhetapahtuma
Mukana nurmijärveläisiä yritysesittelyjä
ja kunnan nuoriso-, liikunta- kirjasto- ja
kulttuuripalveluiden ohjelmaa. Ulkoilma-
lavalla paikallisia esiintyjiä. Klo 10 avaus,
klo 10.30 bändi, klo 13 Kalevauva.fi , klo 
13.45 iltapäivätanssit. Klo 11.15–13.30 
tanssi- ja musiikkiesityksiä Monikkosalis-
sa. Klo 14 skeittilavalla Räp-konsertti, klo 
10.15 Mimi ja Kuku Monikossa. 
Vapaa pääsy.
Nurmijärven monitoimitalo Monikko ja
sen ympäristö.
Kuntotie 7, Klaukkala
Järj. Nea ry

Su 12.5. klo 14.30 ja klo 18
Äitienpäiväkonsertti
Vapaa pääsy, käsiohjelmamaksu 5 €.
Monikkosali, Kuntotie 7
Järj. Nurmijärven musiikkiopisto 
www.monikkosali.fi 

13.5. klo 18
Rosvot-ilta
Alustajina Pentti Lahdenvuo ja 
Matti Vanhanen. Kivi-juhlilla kesällä 2019 
nähtävän  Rosvot-näytelmän ohjaaja 
Katriina Honkanen kertoo näytelmä-
tuotannosta sekä musiikkiesityksiä.
Järj. Lepsämän kyläyhdistys ry.
Lepsämän Nuorisoseurantalo, 
Lepsämäkaari 4

ti 14.5. klo 18
Äkkivääriä fl amingonsääriä
Palkittujen lausuntataiteilijoiden 
Jussi Lankosken ja Eero Ojalan 
valmistama riemukas runoesitys lapsille. 
Ikäsuositus yli 3-vuotiaille. Estradilla 
nähdään Eero Ojala. Lapsilla mahdolli-
suus omiin runoesityksiin esityksen 
lopussa. Ohjelmassa myös runo-
ongintaa.
Klaukkalan kirjasto, Kuonomäentie 2

to 16.5. klo 18
Hyviä uutisia!
Kestävä arki tekee onnelliseksi 
Puhujana Sitran projektikoordinaattori 
Emma Hietaniemi.
Klaukkalan kirjasto, Kuonomäentie 2

16.–22.5. 
Nurmijärven tanssiopiston kevät-
näytökset: Inspiraation lähteellä
Esitykset to ja pe klo 19, la klo 13 ja 18, 
su klo 13, ma-ke klo 19. Kesto noin 1h. 
Ei väliaikaa. Liput 14,50 €/11 € + 
toimitusmaksut (alk. 1 €) www.lippu.fi . 
Liput tulevat myyntiin huhtikuussa.
Monikkosali, Kuntotie 7, Klaukkala 
Järj. Nurmijärven tanssiopisto 
www.monikkosali.fi 

21.–24.5. klo 9–13.30
Taaborin toimintapäivät
Työpajoja, tarinoita, opastuksia 
4–8-vuotiaille. Pääsymaksu 9,50 €/lapsi, 
ryhmille ilmoittautuminen etukäteen 
puh. 040 317 2509.
Taaborinvuori, Koulunkulmantie 34, 
Palojoki
Järj. Nurmijärven museo
www.nurmijarvi.fi /museo

To 23.5. klo 19
La Primavera: Perinteinen 
kevätkonsertti
NUMON orkesterit & päättötodistuksen 
ja stipendien saajat esiintyvät. Konsertin 
kesto 1,5 h sis. väliajan. Vapaa pääsy.
Monikkosali, Kuntotie 7, Klaukkala
Järj. Nurmijärven musiikkiopisto 
www.monikkosali.fi 

Su 26.5. klo 10–16
Nurmijärven toukomarkkinat
Paikkavaraukset puh. 040 751 6463.
Nurmijärven tori, Punamullantie 3
Järj. Nurmijärven Hiihtoseura 
www.nurmijarvenhiihtoseura.
nettisivu.org

28.5. klo 17.30
Hippokisat
Ilmoittautuminen pe 24.5.2019 klo 18 
mennessä osoitteeseen hippo@nurmi-
jarvenyleisurheilu.fi . Ei osanottomaksua, 
kaikki osallistujat palkitaan.
Klaukkalan urheilukenttä, Kuntotie 3 
Järj. OP Keski-Uusimaa ja 
Nurmijärven Yleisurheilu 
www.nurmijarvenyleisurheilu.fi 

Su 2.6. klo 9–16
Rompetori ja Masiinameeting
Vanhojen autojen, moottoripyörien 
ja muiden koneiden osien sekä 
oheistuotteiden myyntitapahtuma. 
Tarjolla ajoneuvoharrastukseen 
liittyviä rompetuotteita ja vanhaa 
tavaraa. Parkkialueella nähtävänä satoja 
vanhoja kulkupelejä. Vapaa pääsy. 
Tiedustelut puh. 050 517 2026. 
Työtehoseuran piha-alue, Kiljavantie 6, 
Rajamäki 
www.wanhatmasiinat.fi 

La 4.5. klo 13
Benny Törnroos ja Muumit: 
Käy Muumilaaksoon -konsertti
Liput 10 € + toimitusmaksu (alk. 1 €, 
www.lippu.fi ). Kesto noin 50 min. 
Tapahtumaan on kuljetus Rajamäeltä ja 
Nurmijärveltä, www.korsisaari.fi .
Monikkosali, Kuntotie 7, Klaukkala 
Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut
www.monikkosali.fi 

Ke 8.5. klo 19
Razorblade: Juice-konsertti
Vapaa pääsy, ohjelma 5 €.
Monikkosali, Kuntotie 7, Klaukkala 
Järj. Nurmijärven opiston Jukolan 
musiikkikoulu
www.monikkosali.fi 

To 9.5. klo 17.30
Hyviä uutisia! 
Luonto on oikea terveystehdas 
Puhujana Antti Huttunen, Retkipaikka.fi  
-retkeilysivuston vastaava tuottaja.
Rajamäen kirjasto, Kiljavantie 1

KESÄKUU

Suomen Musiikkiteatteri: Raparperitaivas-musikaali

Ma 3.6. klo 18
Kenttäehtoollinen puolustusvoimain 
lippujuhlan aattona
Nurmijärven kirkko ja Kirkkomäki, 
Aleksis Kiven tie 5
Järj. Nurmijärven seurakunta
www.nurmijarvenseurakunta.fi /
tapahtumat

ke 5.6.–6.6. klo 18

Teatteri Pikku Kivi: RUMA

Taiteen perusopetuksen oppilaiden 

esittämän näytelmän teemana on 

kiusaaminen. Esitys koostuu kolmesta 

näytelmästä, jotka ovat Ruma Ankan-

poikanen, Tuhkimo ja Keisarin uudet 

vaatteet. Liput 10/5 €.

Taaborinvuori, Koulunkulmantie 34, 

Palojoki

Järj. Kivi-juhlat ry

www.kivijuhlat.fi 

Rompetori ja Masiinameeting

Kuva: Johan Hagström
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Lehti ei vastaa ennakkotietoihin tulevista muutoksista.

NÄYTTELYT

NURMIJÄRVELLÄ TAPAHTUU

Lisätietoja tapahtumista: www.nurmijarvi.fi /tapahtumat

La 8.6. klo 13
Taaborin kesäkarnevaali: 
Pikku Papun Musiikkisirkus
Koko perheen tapahtumassa esiintyvät 
Pikku Papun Orkesteri ja sirkusryhmä  
Blind Gut Companyn sirkustaiteilijat. 
Ohjelmassa on musisointia, ilma-akro-
batiaa, nuorallatanssia ja jongleerausta. 
Yleisö saa pukeutua sirkusteeman mu-
kaisesti! Liput 12 € + toimitusmaksu (alk. 
1 €) www.lippu.fi . Portit avataan 
klo 11. Liput portilta 2 h ennen esitystä, 
jos lippuja on jäljellä. Ikäsuositus 
ala-asteikäisille ja sitä nuoremmille. 
Taaborinvuori, Koulunkulmantie 34, 
Palojoki
Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut 
www.nurmijarvi.fi /kulttuuri

Mån/ma 10.6. klo 19
Allsång på Tabor med Thomas Lundin
Ruotsinkielinen yhteislauluilta 
Taaborinvuorella, laulattajana Thomas 
Lundin. Biljetter/liput 10 € + toimitus-
maksut (alk. 1 €) www.lippu.fi  sekä 
portilta 1h ennen tapahtumaa, jos 
lippuja on jäljellä.
Taaborinvuori,Koulukulmantie 34, 
Palojoki
Järj. Svenska föreningen i Nurmijärvi r.f.
www.svenskaforeningeninurmijarvi.fi 

Su 16.6. klo 13–15
Luonnonkukkien päivä
Nurmijärven Luonto tutustuttaa Kiven 
kodin niittykasveihin. Vapaa pääsy.
Aleksis Kiven kodin pihapiiri, Palojoentie 
271, 01940 Palojoki
Järj. Nurmijärven museo
www.nurmijarvi.fi /museo

To 20.6. klo 19
Musiikkia kesäillassa -konsertti
Vapaa pääsy, ohjelma 10 €.
Nurmijärven kirkko, Aleksis Kiven tie 5
Järj. Nurmijärven seurakunta 
www.nurmijarvenseurakunta.fi /
tapahtumat

26.6.–18.8. 
Kivi-juhlat: Rosvot 
– balladi joutomiehistä 
Vahva ja elämänmakuinen musiikki-
näytelmä, joka pohjautuu tositapah-
tumiin. Ohjaus, sävellys ja käsikirjoitus 
Katriina Honkanen, koreografi a Petri 
Kauppinen, musiikki Tulilintu-orkesteri. 
Kesto 2h väliajan kanssa. 
Esitykset: 26.6 ja 28.6. klo 19 / 29.6. klo 14 
ja 19 /30.6. klo 17 /14.–16.8. klo 19 /
17.8 klo 14 ja 19 / 18.8. klo 17
Liput alk. 30/28/26 € + toimitusmaksu 
(alk. 1 €) www.lippu.fi . Taaborinvuori, 
Koulunkulmantie 34, Palojoki
Järj. Kivi-juhlat 
www.kivijuhlat.fi 

29.6. klo 11
Rosvot open -golfkilpailu   
Kilpailumaksu sisältää pääsylipun 
illan Rosvot-teatteriesitykseen 
Taaborinvuorella.
Nurmijärven golfkeskus, 
Ratasillantie 70, Röykkä
www.nurmijarvi-golf.fi 

La 29.6. klo 11–14
Aleksis Kiven kodin vilttikirppis
Perinteinen vilttikirppis Aleksis Kiven 
kodin pihapiirissä. Varaa ilmainen 
myyntipaikka osoitteesta 
helga.lahdemaki@nurmijarvi.fi  tai 
puh. 040 317 4148. Vapaa pääsy. 
Aleksis Kiven kodin pihapiiri, 
Palojoentie 271, 01940 Palojoki
www.nurmijarvi.fi /museo

Su 30.6. klo 13
Taaborin jumalanpalvelus
Kuljetus järjestetään Nurmijärveltä, 
Rajamäestä ja Klaukkalasta.
Järj. Nurmijärven seurakunta ja 
Kivi-juhlat ry
www.nurmijarvenseurakunta.fi /
tapahtumat

To 1.8. klo 19
Musiikkia kesäillassa -konsertti
Vapaa pääsy, ohjelma 10 €.
Nurmijärven kirkko, Aleksis Kiven tie 5
Järj. Nurmijärven seurakunta 
www.nurmijarvenseurakunta.fi /
tapahtumat

Ke 7.8. klo 18
Kouluun lähtevien lasten 
siunauskirkko
Nurmijärven kirkko, Aleksis Kiven tie 5
Järj. Nurmijärven seurakunta
www.nurmijarvenseurakunta.fi /
tapahtumat

La 10.8. klo 15
Taaborinvuori soi: Elastinen
Liput 28/24 € + toimitusmaksut 
(alk. 1 €) www.lippu.fi . Liput portilta 
2 h ennen esitystä, jos lippuja on jäljellä.
Taaborinvuori, Koulunkulmantie 34, 
Palojoki
Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut
www.nurmijarvi.fi /kulttuuri

Su 11.8. klo 10–16
Nurmijärven Elomarkkinat
Paikkavaraukset puh. 040 751 6463
Pratikankuja, Punamullantie ja 
Nurmijärven tori
Järj. Nurmijärven Hiihtoseura
www.nurmijarvenhiihtoseura.
nettisivu.org

14.–18.8. 
Kivi-juhlat: Rosvot 
– balladi joutomiehistä 
Vahva ja elämänmakuinen musiikki-
näytelmä, joka pohjautuu tositapah-
tumiin. Ohjaus, sävellys ja käsikirjoitus 
Katriina Honkanen, koreografi a Petri 
Kauppinen, musiikki Tulilintu-orkesteri. 
Kesto 2 h väliajan kanssa. 
Esitykset: 14.–16.8. klo 19 /17.8 klo 14 ja 
19 / 18.8. klo 17. Liput alk. 30/28/26 € + 
toimitusmaksu (alk. 1 €) www.lippu.fi .
Taaborinvuori, Koulunkulmantie 34, 
Palojoki
Järj. Kivi-juhlat 
www.kivijuhlat.fi 

24.8.–25.8. klo 14
Teatteri Pikku Kivi: Paloon nallikat
Aleksis Kiven lapsuudesta kertovan 
näytelmän rooleissa Teatteri Pikku Kiven 
ja Kivi-juhlien näyttelijöitä. Ohjaus Lea 
Hirvasniemi-Haverinen, käsikirjoitus 
Irja Rättö, musiikki Jarmo Romppanen. 
Liput alk. 15/10 €, perhelippu (2+2) 40 €.
Taaborinvuori, Koulunkulmantie 34, 
Palojoki
Järj. Kivi-juhlat 
www.kivijuhlat.fi 

GALLERIA VILLE
Pääkirjasto, 
Punamullantie 1, Nurmijärvi
Avoinna ma-to klo 9–20, pe klo 9–18, 
la 9–16. Kesän aukioloajat ma-to klo 
9–20, pe klo 9–16 ja la suljettu. 

17.4.–19.7. 
Elämyksellinen Unikudelmia
- näyttelymaailma
Tuotanto Kulttuuritalo Valveen 
sanataidekoulu

31.7.–29.8. 
Nurmijärveläisen taiteen 
vuosinäyttely
Nurmijärven Taideyhdistys ry

GALLERIA TOIVO
Klaukkalan kirjasto, Kuonomäentie 2

2.3.–29.4. 
Sinikka Ahokas-Grön
Silkkimaalauksia, kivikollaaseja ja koruja

2.5.–27.6. 
Juha Menna
Veistoksia 

MUUT NÄYTTELYT

Monikon aula 
Monikko, Kuntotie 7

15.5. –24.5.
Vastakohtia  
Nuorisopalveluiden taidekerhot

Muutokset mahdollisia. 

HEINÄKUU

Ma 26.8. klo 19 
Yhteislauluilta Taaborinvuorella: 
Seppo Hovi ja Taina Piira laulattavat
Yhteislaulua, soolonumeroita ja letkeää 
tarinankerrontaa. Liput alk. 12 € + 
toimitusmaksut (alk. 1 €) www.lippu.fi . 
Alle 7 v. maksutta. Liput portilta tuntia 
ennen esitystä, jos lippuja on jäljellä.
Taaborinvuori, Koulunkulmantie 34, 
Palojoki
Järj. Kivi-juhlat ry ja Nurmijärven opisto
www.kivi-juhlat.fi  

pe 30.8. klo 18-22
Klaukkalan kirjaston Taiteiden yö
Klaukkalan kirjasto, Kuonomäentie 2

La 31.8. klo 9.30–15
Rajamäen kyläpäivä
Ohjelmaa eri puolilla Rajamäkeä.
Järj. Kylätiimi 
www.rajamaenkylapaiva.fi 

ELOKUU

18.7.–1.8. 
Tuhkimo
Nimikkoroolissa Alina Tomnikov. 
Muissa rooleissa nähdään mm. Mari-
ta Taavitsainen, Thelma Siberg, Nora 
Löfving, Miko Jaakkola ja Joonas Vartia. 
Ohjaus Taavi Vartia. Liput alk. 25/22/15 €, 
perhelippu (2+2) 74 €. 
Esitysajat: 
18.–19.7. klo 18 /20.–21.7. klo 16 /
22.–26.7. klo 18 /27.–28.7. klo 16 
/29.7.–1.8. klo 18. 
Taaborinvuori, Koulunkulmantie 34, 
Palojoki
Järj. TaMar-tuotanto 
www.taaborinkesateatteri.fi  

To 1.8. klo 18 
Tuhkimo
Nimikkoroolissa Alina Tomnikov. 
Muissa rooleissa nähdään mm. 
Marita Taavitsainen, Thelma Siberg, 
Nora Löfving, Miko Jaakkola ja Joonas 
Vartia. Ohjaus Taavi Vartia. Liput alk. 
25/22/15 €, perhelippu (2+2) 74 €. 
Taaborinvuori, Koulunkulmantie 34, 
Palojoki
Järj. TaMar-tuotanto 
www.taaborinkesateatteri.fi  

Teatteri Pikku Kivi: Paloon nallikat

Rosvot – balladi joutomiehistä
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