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Nurmijärvi-ilmiön paluu

Rajamäen tehdasmuseo
avautuu jälleen kesäksi 18.5.

Katso s. 9

Koulujen kesäloma 
on Nurmijärvellä 3.6.–8.8.

Mukavaa kesää sekä koululaisille 

että heidän vanhemmilleen!

Anna äänesi 
ympäristöä kohentaviin kohteisiin.

Äänestä 14.5. mennessä
solmu.nurmijärvi.fi 

PÄÄKIRJOITUS

R
akentamisen ammattilaiset sekä 

tutkijat ovat tänä keväänä analy-

soineet, että Nurmijärvi-ilmiö te-

kee paluun. Taloustutkimuksen mukaan 

53 prosenttia valitsisi mieluiten isomman 

asunnon kauempana keskustasta, kuin 

pienen asunnon keskustasta. Ylen kyselyn 

mukaan suurin osa suomalaisista haluaa 

asua omakotitalossa. Kolmasosa ihmisistä 

asuu jo, neljäsosa haluaisi asua ja 40 pro-

senttia ei halua asua. 

 Tutkija Timo Aro puolestaan varoit-

telee, että vaikka Nurmijärvi-ilmiö on voi-

missaan, se on muuttumassa Järvenpää-

ilmiöksi ja meidän tulee kuntana pitää 

huolta siitä, että houkuttelevuustekijäm-

me ovat kohdillaan. Hänen tutkimustensa 

mukaan vetovoimatekijöitä, joihin tulisi 

panostaa ovat työpaikat, monimuotoinen 

asuminen, palvelut, harrastusmahdolli-

suudet sekä sujuvat kulkuyhteydet. Voit-

tajien joukkoon pääsevät ne, jotka ovat 

aktiivisesti mukana reagoimassa muutok-

seen. Ja siinä joukossa Nurmijärvi haluaa 

ehdottomasti olla.

 Tämä lehti pursuaa positiivista ener-

giaa, valottaa kasvuamme, kertoo uusista 

palveluistamme ja tulevista tapahtumis-

tamme. Nurmijärven uuden strategian 

johtolauseena on ”Nurmijärvi – positiivi-

nen ilmiö”. Se kertoo tämänhetkisen teke-

misen tavoitteesta ja sunnasta. Haluam-

me mahdollistaa positiivisten ilmiöiden 

syntymisen ja kehittymisen Nurmijärvellä 

ja teemme kuntana hartiavoimin töitä, 

jotta arki ja elämä kunnassamme pitäisi 

sisällään entistäkin enemmän positiivisia 

ilmiöitä. 

 Monenlaisia uudistuksia on menos-

sa, joista yksi tärkeimmistä on viestinnän 

kehittäminen. Nurmijärvi-lehti on ollut 

pitkään yksi viestintämme tukipilareista 

ja toivomme teiltä lukijoilta palautetta ja 

ideoita siitä mihin suuntaan lehteä voi-

simme kehittää, mikä oli positiivista ja 

minkälaista informaatiota lehden kautta 

olisi hyödyllistä jakaa. Viestejä voi lähettää 

uuden Solmu-palvelumme kautta, joka 

löytyy kunnan kotisivuilta www.nurmijar-

vi.fi .

Positiivista ja aktiivista kevättä ja kesää 

kaikille! Nähdään tapahtumissa ja pide-

tään yhteyttä!

Outi Mäkelä

kunnanjohtaja

Pääkirjoitus 2

Metsolan päiväkoti – uudenlaista rakentamista 3

Kunnanjohtaja Outi Mäkelä katselee kotikuntaansa  

uudesta näkökulmasta 4

Verkkoasiointipalvelu Solmu on avattu  5
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Kuntastrategia ohjaa toimintaa 5
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KUNTA TIEDOTTAA

Kylänpään alueelle Rajamäelle on tu-

lossa uudenlaista arkkitehtuuria edus-

tava päiväkoti. Tilojen suunnittelussa 

ovat olleet mukana sekä lapset että 

henkilökunta. Rakennustyöt alkavat 

ensi vuonna.

 

U
udet Metsolan päiväkodin tilat 

mahdollistavat monipuoliset op-

pimisympäristöt, joita voidaan 

muunnella tarpeen mukaan lasten ikä- ja 

taitotasot huomioon ottaen, kertoo per-

hepäivähoidon ohjaaja Päivi Benjamins-
son. 

 – Tilat soveltuvat tarvittaessa sekä 

päiväkoti-ikäisten että alkuluokkien käyt-

töön. Monipuolinen piha ja kaksikerroksi-

nen tila lisäävät arkiliikkumista luonnolli-

sella tavalla. 

 Metsolan uusi päiväkoti korvaa van-

hoista pienistä päiväkodeista Toivojentien 

neliosastoisen päiväkodin neljä rakennus-

ta sekä Puistotien päiväkodin, jotka kaikki 

ovat alun perin asuinrakennuksia.  

Kaksikerroksinen, toiminnalliset 

tilat keskusaulan ympärillä 
 

Päiväkotirakennus sijaitsee pienen mä-

en päällä Kylänpään metsäoppilaitoksen 

vanhalla tontilla. Ulkonäöltään rakennus 

seuraa olemassa olevaa kolmiomaista har-

jannetta. Toiminnalliset tilat ryhmittyvät 

keskusaulan ympärille, joka toimii myös 

avoimena oppimistilana. Keskusaulaa ym-

päröivien tilojen läpi valoa tulee jokaiselta 

sivulta sekä kattoikkunasta.  

  Kaksikerroksinen rakennus jättää run-

saasti pihaa ympärilleen ja jakaa tontin 

erityyppisiin leikkialueisiin. Metsäoppilai-

toksen ajalta tontilla on paljon vanhoja 

puita, kuten tammia ja suuria lehtikuusia. 

Puun käyttö tuleekin olemaan runsasta 

Metsolan päiväkoti 
– uudenlaista rakentamista Nurmijärvellä

myös itse rakennuksessa.  Rakennuksesta 

tulee massiivipuurakenteinen ja uusien 

palomääräysten myötä puupintoja voi-

daan jättää näkyviin merkittävään osaan 

rakenteita paloturvallisuudesta tinki-

mättä.  

Virtuaalilasit apuna 

suunnittelussa

Tilojen suunnittelussa on kuultu ja kuul-

laan lisää myös matkan varrella lapsia, päi-

väkodin henkilökuntaa, yhteistyötahoja, 

varhaiskasvatuksen esimiehiä ja Rajamä-

en koulun henkilökuntaa, Päivi Benjamis-

son kertoo. 

 – Tilat mahdollistavat uuden varhais-

kasvatussuunnitelman ja opetussuunni-

telmien paremman toteuttamisen huo-

mioimalla lasten osallisuuden, toimin-

nallisuuden ja laaja-alaisen oppimisen 

näkökulmat.

Arkkitehti Ilari Airikkala LPV-Arkkiteh-

deista kertoo, että suunnittelussa on 

päästy kehittämään ja pohtimaan eri työ-

pajojen käyttäjien ja lasten kanssa, niin 

uutta opetussuunnitelmaa tukevia tiloja 

kuin puumajojakin. 

 – Virtuaalilasien avulla olemme pääs-

seet heti suunnittelun alkumetreillä suo-

raan vuorovaikutukseen käyttäjien kanssa 

ja he ovat jo luonnossuunnitteluvaiheessa 

päässeet ”kävelemään” rakennuksessa. La-

sien käyttämisen myötä havaittuja toimin-

nallisia ratkaisuja on heti päästy yhdessä 

ratkomaan.

Rakentaminen alkaa 

ensi vuonna

Metsolan päiväkotihanke sisältyy kun-

nan vuosien 2018–2020 talousarvioon ja 

-suunnitelmaan. Kustannusarvio on 6.3 

miljoonaa euroa. Rakennustyöt alkavat 

vaiheistettuina 2019–2020. 

 Tavoitteena on päästä eroon pienis-

tä ja epäsopivista tiloista ja korvata ne 

uusilla ajanmukaisilla ja tehokkailla var-

haiskasvatukseen suunnitelluilla tiloilla. 

Uuden päiväkodin valmistumisen jälkeen 

vanhat päiväkotirakennukset on mahdol-

lista myydä. 

 

  

 

Tilojen suunnittelussa 

on kuultu lapsia, päiväkodin 

henkilökuntaa ja varhais-

kasvatuksen ammattilaisia.
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KUNTA TIEDOTTAA

”Olen todella innostunut tästä työstä. Positiivista sykettä on paljon”, 

toteaa joulukuun valtuustossa uudeksi kunnanjohtajaksi valittu Outi Mäkelä. 

misten aktiivisuudesta. Täällä on erittäin 

aktiivista yhdistysten ja opistojen toimin-

taa, muun muassa kuvataide, musiikki, 

liikunta, seuratoiminta ja harrastuspaik-

kamahdollisuudet, joita vasta rakentuva 

alue ei pysty tarjoamaan. 

”Nurmijärvi – positiivinen ilmiö” 

Alkuvuodesta hyväksytty uusi kuntastra-

tegia antaa mahdollisuuden nostaa posi-

tiivisia ilmiöitä entistä enemmän esille ja 

antaa samalla suunnan sille, että jatkossa 

niitä tulee vielä lisää. Strategian kautta 

sekä luodaan hyvinvointia täällä asuville, 

että lisätään kunnan houkuttelevuutta 

uutta kotipaikkaa tai yrityksen sijaintia 

harkitseville. Kunnan strategian teema 

vuosille 2018–2025 on ”Nurmijärvi – po-

sitiivinen ilmiö”.

 Kunnan strategiat ovat vuosien mit-

taan kehittyneet entistä konkreettisim-

miksi työkaluiksi. 

 – Strategia on selkänoja siihen, miten 

organisaatio toimii ja päätöksiä tehdään. 

Mäkelä toivookin, että uusi strategia an-

taa myös luottamushenkilöille pitkäjän-

teisyyttä tulevan kauden päätöksiin. 

 – Asiat, joihin panostetaan, eivät kui-

tenkaan ole kiveen hakattuja tauluja, vaan 

niitä pitää voida arvioida ja päivittää. 

 – On myös tärkeää, että jokainen kun-

nan työntekijä tietää oman työn merki-

tyksen suhteessa kunnan tavoitteisiin ja 

kokee työnsä mielekkäänä ja arvokkaana. 

Strategia rakentaa samalla me-henkeä ja 

yhteenkuuluvaisuutta. 

 – Toivon, että voimme yhdessä tehdä 

kunnasta entistä positiivisemman ilmiön. 

Ei yksin kuntaorganisaation, vaan myös 

asukkaiden kanssa. Kunta voi luoda mah-

dollisuuksia tähän. Kevään aikana käyn-

nistyy muun muassa Siisti ilmiö -kampan-

ja, jossa kannustetaan kuntalaisia toimen-

piteisiin ympäristön siisteyden eteen sekä 

haastamaan toisiaan siivoustalkoisiin. 

 Positiivisia ilmiöitä halutaan myös 

nostaa esille uudella tavalla. Viime vuonna 

positiivisesti Nurmijärveä esille tuoneita 

henkilöitä palkittiin huhtikuussa Monik-

kosalissa. 

 – Kunnassamme on myös todella pal-

jon osaajia ja nuorta energiaa, joka voi 

synnyttää uusia ilmiöitä.  

Vuorovaikutus tärkeää

Mäkelä pitää tärkeänä hyviä vuorovaiku-

tussuhteita ja välittömiä kontakteja kun-

talaisiin. Viestintä ja vuorovaikutus mo-

lempiin suuntiin on keskeisessä asemassa 

siten, että kuntaa on helppo lähestyä. 

 – On tärkeää, että kunnan toimijoilla 

on kasvot.

 Outi Mäkelä on syntyperäinen nurmi-

järveläinen. 

 – Minulla on syvällä rakkaus tätä seu-

tua kohtaan ja ylpeys siitä, mitä kaikkea 

Nurmijärvi on. Mäkelä toivookin voivansa 

tuoda esille näitä asioita ja uskoo, että po-

sitiivinen kierre vahvistaa itse itseään.

 – Tällainen kasvukunta on todella 

kiinnostava. En tiedä tällä hetkellä mie-

lenkiintoisempaa tehtävää. Minulla on 

43-vuotiaana myös annettavana elämän-

kokemusta, josta on hyötyä kunnalle. Kun-

nanjohtajan pesti on myös itselle oman 

elämän ja urakehityksen ja oppimisen 

kannalta todella mielenkiintoinen ja haas-

tava tehtävä, jossa voi päästä näyttämään 

kynsiään, Mäkelä summaa.

Uusi kunnanjohtaja 
Outi Mäkelä
katselee kotikuntaansa uudesta 
näkökulmasta

N
urmijärvi on monien mahdolli-

suuksien kunta. Viime viikkojen 

uutisten mukaan maan taloudes-

sa menee hyvin, kasvu on lähtenyt nou-

suun ja Nurmijärvi-ilmiö on voimissaan. 

Myös uusia yrityksiä on tulossa kuntaan. 

Kunnanjohtajana Mäkelä pääsi allekir-

joittamaan jo kaksi yritystonttikauppaa 

ensimmäisen runsaan kuukauden aikana. 

 – Kunnanjohtajan työ on mielenkiin-

toinen ja toimintakenttä monipuolinen. 

Ensimmäisiä eteen tulleita asioita on ol-

lut kunnan organisaation päivittäminen, 

mikä juontuu kahden suuren toimialan 

johtajan lähtemisestä uusiin haasteisiin 

lyhyen ajan sisällä. Myös sote-uudistuksen 

myötä tulee varautua tulevaan. Tavoittee-

na on entistä asiakaslähtöisempi ja palve-

levampi organisaatio. 

 – Aiemmin uudistukset saattoivat olla 

pitkiä prosesseja, joissa yritettiin ratkaista 

monta asiaa yhtä aikaa. Jatkossakin voi-

daan mennä kevyemmillä muutoksilla 

eteenpäin.

Ihmisen kokoinen alue

Nurmijärven kunta on metropolialueen 

keskellä ja vahvistaa asemaansa. 

 – Klaukkalan ohikulkutie on etene-

mässä, monitoimitalo Monikko, uusi sa-

libandyhalli ja Rajamäen terveysasema 

ovat valmistuneet, Mäkelä luettelee viime 

aikojen positiivisia asioita. 

 –Kouluja on saatu kunnostettua ja 

kunnan palveluverkko on hyvässä kun-

nossa.

 Nurmijärvi on turvallinen, ihmisen 

kokoinen alue, joka houkuttelee myös 

kaupallisia palveluja. Kun ihmiset oppivat 

asioimaan lähellä ja ostamaan palveluja 

kunnan sisältä, palvelut myös lisääntyvät 

ja paranevat. 

 – Jo tällä hetkellä kaupalliset palvelut 

ovat hyvällä tasolla ja uskon, että myös 

Lidlissä nähdään tulevaisuudessa, että Kir-

konkylään kannattaa sijoittaa toimintoja 

Klaukkalan ohella. 

 –Paljon ostovoimaa valuu tällä hetkel-

lä vielä muihin kuntiin. Olemmekin vahva 

vaihtoehto kilpailussa asukkaista ja yrityk-

sistä, Outi Mäkelä painottaa. 

 – Vaikka Kivistö kasvaa ja kehittyy naa-

purissa, Nurmijärvi tarjoaa jo olemassa 

olevan infrastruktuurin ja palvelut. Meillä 

on paljon yhteisöllisyyttä, joka kasvaa ih-
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Kunnan uusi verkkoasiointipalvelu Solmu on avattu osoitteessa solmu.nurmijarvi.fi  

ja se löytyy myös kunnan kotisivujen kautta. Palvelu sisältää palaute- ja neuvonta-

kanavan sekä aiheiden mukaisia linkkejä kunnan sähköisiin palveluihin. 

A
loitusvaiheessa Solmu tarjoaa 

keskitetyn palaute-ja neuvonta-

palvelun ja linkkejä yleisimpiin 

sähköisiin palveluihin, kuten Lupapiste. 

Jatkossa palveluun toteutetaan uusia 

palveluja, esimerkiksi luomalla sähköisiä 

lomakkeita nykyisten Word- tai PDF-lo-

makkeiden sijaan. Tämä tuo kuntalaisille 

uuden tavan saavuttaa kunnan palvelut.

Korjaustarpeet voi ilmoittaa 

sijaintitiedolla

Palautepalvelussa palautteeseen voi si-

sällyttää sijaintitiedon, joten kuntalaiset 

voivat raportoida esimerkiksi paikkasi-

donnaisista korjaustarpeista. 

 Järjestelmän avulla voidaan myös 

seurata kunnan sisällä, miten palautteen 

käsittely etenee ja nähdä vastauksen 

sisäl lön. Palautteen antaja voi halutes-

saan saada henkilökohtaisen vastauksen 

ja palveluun rekisteröityneenä hän voi 

myös nähdä kaiken Solmun kautta ta-

pahtuneen asioinnin. Mikäli henkilö antaa 

luvan palautteen julkaisemiseen, muutkin 

voivat löytää vastauksen mahdollisesti as-

karruttaneeseen kysymykseen.

Kunnan uusi verkkoasiointi-
palvelu on avattu: 
asiointi on siis Solmussa

 Palvelua kehitetään jatkuvasti ja uu-

sia palveluja lisätään vaiheittain. Toiveita, 

ideoita ja kehitysehdotuksia palvelun pa-

rantamiseksi voi jättää sivulta löytyvällä 

kyselyllä. Tavoitteena on kehittää kunta-

laisten tarpeisiin vastaava palvelu, joten 

palaute on tärkeää kehitystyön tukena. 

 

Solmu kuvaa myös liikenne-

ympyrää, joka yhdistää palvelut

Solmun tunnuksena toimii tyylitelty lii-

kenneympyrä, joka kuvaa palvelun omi-

naisuutta yhdistää kuntalaista koskevat 

palvelut yhteen paikkaan. Tunnuksen 

muodossa voi nähdä myös rattaan, jota 

yleisesti käytetään kuvaamaan laitteiden 

asetuksia. Asetuksilla hallitaan laitteiden 

käyttöä, samalla tavalla kuin Solmun käyt-

täjäksi rekisteröitynyt henkilö hallitsee 

Solmun kautta tapahtuneen asiointinsa 

kunnan kanssa kootusti palvelun ”Oma 

asiointi” -valikossa.

Kuntastrategia ohjaa toimintaa
Kuntastrategialla varmistetaan, että 

Nurmijärvi kasvaa ja kehittyy tulevai-

suudessakin viihtyisänä ja turvallisena 

paikkana. Uusi kuntastrategia hyväk-

syttiin helmikuun valtuustossa.

U
usi strategia on laadittu vuosille 

2018–2025 ja se valmisteltiin vii-

me syksynä yhteistyössä valtuus-

ton, kunnan työntekijöiden, kuntalaisten, 

yhdistysten, yrittäjäjärjestöjen ja yritysten 

kanssa.  Strategia ohjaa kunnan toimintaa 

valtuustokaudella.

 Strategian ytimeksi kiteytyivät kun-

talaisten arjen sujuvuus, hyvinvointia 

edistävät palvelut, laadukkaat asuin- ja 

elinympäristöt sekä uusien toimintamuo-

tojen käyttäminen. Uusi kuntastrategia 

muodostuu kuudesta pääteemasta sekä 

pääteemoista nostetuista kärjistä. 

 Strategia voi toteutua kuitenkin vain 

tekemällä asioita. Sen ohjaavuuteen on-

kin kiinnitetty erityistä huomiota ja strate-

giaan on kirjattu konkreettisia toteuttami-

sen keinoja. Tavoitteiden toteuttamisen 

tarkemmat toimenpiteet, vastuutahot ja 

aikataulut löytyvät strategiaa toteutta-

vista erillisohjelmista ja -suunnitelmista. 

Yhteistyöllä ja yhdessä kuntalaisten sekä 

muiden sidosryhmien kanssa varmistam-

me, että Nurmijärvi on positiivinen ilmiö.

 Uuteen kuntastrategiaan voi tutustua 

kunnan kotisivuilla: nurmijarvi.fi /strate-

gia.

Pääteemojen mukaan 

Nurmijärvellä on/Nurmijärvi on:

Viihtyisä ja turvallinen

Sujuva arki

Yritysten kunta

Osaajien työpaikka

Aktiivinen vuoropuhelu

Terve talous

N
urmijärven kunta palkitsi en-

simmäistä kertaa Nurmijärveä 

edellisvuonna positiivisesti esiin 

tuoneita henkilöitä. 

 Kuntalaiset saivat ehdottaa palkitta-

via eri aihealueiden osaajista. Palkintoraa-

ti valitsi ehdotusten perusteella kymme-

nen henkilöä, jotka ovat Tommi Saaristo-

ranta, Antti Savolainen, Niko Saarinen, 

Viivi Kärhä, Riikka Honkanen, Tuomas 

Suur-Inkeroinen, Matias Meriläinen, 

Eemeli Järvinen, Melina Lahdenperä 

Monikkosalissa palkittiin kuntaa 
positiivisesti esiin tuoneita osaajia

ja  Janne Raudaskoski. Heidän osaamis-

alojaan ovat animaatiot, voimannosto, tai-

de, judo, alppihiihto, karate, juoksu, golf, 

suunnistus ja taikuus.

 Tilaisuus pidettiin huhtikuussa Nur-

mijärven monitoimitalo Monikossa Klauk-

kalassa ja sitä oli mahdollisuus seurata 

suorana lähetyksenä kunnan kotisivujen 

kautta. 

Lähetyksen voi katsoa nauhoitteena osoit-

teessa: mediaserver.fi /live/nurmijarvi.

Kuntastrategian arvopohja ja toimintatapa
Vastuullisuus
Nurmijärvi on aktiivisten ja vastuullisten asukkaiden kunta. Kannamme vastuuta 

kuntalaisten hyvinvoinnista, kunnan taloudesta, toiminnan vaikuttavuudesta ja 

ympäristöstä. Teemme kestäviä päätöksiä pitkäjänteisesti vaihtoehtojen ja vai-

kutusten arviointiin perustuen. Seuraamme päätöstemme toteutusta ja vaikut-

tavuutta.

Avoimuus
Toimintamme ja päätöksentekomme on avointa, vuorovaikutteista ja läpinäky-
vää. Jaamme tietoa ja otamme palautetta vastaan avoimesti, oikeaaikaisesti ja 
useita kanavia käyttäen.

Uudistuminen
Uudistamme toimintatapojamme muuttuvan maailman haasteiden mukana. 
Olemme kriittisiä, uudistumishaluisia ja -kykyisiä.

Yhteistyö
Toimimme kehittäjänä ja luotettavana yhteistyökumppanina. Yhteistyöverkos-
toissa olemme tuloksellisia ja valvomme myös kuntalaisten etuja. Näin hankkeet 
etenevät jouhevasti ja saamme aikaan hyvinvointia edistäviä palveluja.

Yhteisöllisyys
Luomme toiminnallamme kasvupohjaa kuntalaisten positiiviselle yhteisöllisyy-
delle, joka lisää asukkaiden viihtyisyyttä ja turvallisuutta lähiympäristössään.
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TAABORINVUOREN KESÄ

Suvi Teräsniska on päässyt toteuttamaan unelmiaan. Yksi suurimmista uraan 

liittyvistä haaveista toteutui, kun hän esiintyi joulukuussa Hartwal-areenassa. 

Elokuussa hän nousee Taaborinvuorelle. 

Kun maailman vahvin tyttö saapuu 

Taaborinvuorelle, on luvassa iloa, rie-

mua, musiikkia ja liikuttavia hetkiä. 

I
tsepintainen ja eläväinen Peppi Pit-

kätossu sekoittaa kaikkien ympärillä 

olevien elämän muuttaessaan asu-

maan Huvikumpuun. Poliisit ja sosiaalivi-

ranomaiset eivät tiedä miten toimia pu-

nalettisen tytön kanssa, joka asuu yksin 

isossa talossaan, vaikka se ei lain mukaan 

ole mahdollista.  

Iskelmän ja popin supertähti

Suvi Teräsniska 
Taaborinvuorelle

O
ululaisen Suvi Teräsniskan elä-

mässä on tapahtunut paljon 

sitten edellisen studioalbumin. 

Merkityksellisimpiä asioita ovat olleet 

naimisiin meneminen ja esikoisen syn-

tyminen. Elämän suurten risteyskohtien 

synnyttämistä tunteista voi kuulla kaiku-

ja Teräsniskan  ”Sinä olet kaunis” -levyllä. 

 – Olin ensimmäistä kertaa itse ideoi-

massa biisejä tekijöiden kanssa. Ehdin 

pitkän tauon aikana pohtia mistä halu-

aisin laulaa, joten aiheet ovat henkilö-

kohtaisempia kuin koskaan aiemmin. On 

luonnollista, että suuri muutos heijas-

tuu myös musiikkiini, Teräsniska sanoo. 

 Suvi Teräsniska on saanut Emma-

palkinnon vuoden iskelmäalbumista ja 

Iskelmä-gaalassa hänet on palkittu vuo-

den naisartistina. Tänä keväänä Teräsniska 

on nähty X Factor -kisan tuomaristossa. 

 Teräsniskan useat levyt ovat myyneet 

platinaa ja hänen albumejaan on myyty 

yhteensä yli 300 000 kappaletta. 

la 4.8. klo 15

Taaborinvuori soi: Suvi Teräsniska

www.lippu.fi 

Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut 

Eino Leinon 
rakastetut runot laulettuna

Taaborinvuorella konsertti kuullaan suven 

ja runon päivänä, joka on Eino Leinon syn-

tymäpäivä. 

pe 6.7. klo 18

Etsijä – Eino Leinon runoja

Open Voice -kuoro 

www.lippu.fi  

Järj. Nurmijärven museo ja 

kulttuuripalvelut 

Eino Leino onnistui runoissaan sanoit-

tamaan suomalaista sielunmaisemaa 

tavalla, joka on koskettanut useita 

sukupolvia. Mestarirunoilijan tekstit 

heräävät henkiin koskettavassa Etsijä-

konsertissa. 

O
pen Voice -kuoron taiteellinen 

johtaja, musiikkialan arvostettu 

monitaituri Merzi Rajala on yh-

teistyössä näyttelijä-laulaja Eija Ahvon 

kanssa suunnitellut Eino Leinon runoista 

koostuvan Etsijä-konsertin.

 –  Leino on aina kiehtonut minua. Olin 

jo teininä innostunut Vesa-Matti Loirin 

levyis tä ja osasin kaikki sanat ulkoa, Rajala 

kertoo.

 Leinon runot löysivät tiensä suuren 

yleisön sydämiin Vesa-Matti Loirin laula-

mina 70-luvun lopulla.  Jotakin runojen 

merkityksestä suomalaisille kertoo se, että 

1Perttu Hietasen ja Taisto Wesslinin sävel-

lykset soivat nykyään konserttilavojen, 

illanviettojen ja radion lisäksi jopa kara-

okeilloissa. 

 Mertzi Rajala on jatkanut Hietasen ja 

Wesslinin työtä sovittamalla tutut sävel-

lykset kuorolle. 

 Open Voice -kuoro  on esittänyt kii-

tellyn Etsijä-konserttinsa muun muassa 

Musiikkitalossa ja Janakkalan Musiikkipäi-

villä. 

Erika Vikman on Peppi Pitkätossu
 Peppiä ei uudesta kodistaan väki-

sin viedä, eikä edes joukkovoima ei saa 

maailman vahvinta tyttöä liikahtamaan. 

Rosvotkin erehtyvät tekemään tutta-

vuutta Pepin kanssa kuultuaan tämän 

hallussa olevista merirosvojen aarteista.

 Pepin uudet ystävät Annikka ja Tommi 

ovat innoissaan, mutta myös huolissaan 

Pepin radikaaleista ajatuksista ja tempa-

uksista. Ja kun Pepin ikävöimä meriros-

voisä lopulta saapuu paikalle, käsittävät 

kaikki, että Pepin kertomat uskomattomat 

tarinat ovat totta – ainakin suurin piirtein. 

 Näyttelijöinä Taavi Vartian ohjaamas-

sa näytelmän pääroolissa nähdään Erika 

Vikman. Mukana ovat myös Anna Hanski 

sekä Valtteri Lehtinen. Näytelmän suo-

mennos on Liisa Ryömän käsialaa ja se 

perustuu Staff an Götestamin dramati-

sointiin lastenkirjaklassikosta.

19.7. –2.8.

Peppi Pitkätossu

www.taaborinkesateatteri.fi 

Järj. TaMar-tuotanto 
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Aleksis Kiven ehkä tunnetuin pienoisko-

media Kihlaus sekä harvemmin näyt-

tämöllä nähty Yö ja päivä jatkavat 

Kivi-juhlien ohjelmistossa vielä yhden 

kesän. 
 

K
ihlaus kertoo hienostelevan Ee-

van ja yksinkertaista elämää viet-

tävän Aapelin lyhyestä, mutta 

sitäkin värikkäämmästä kihlauksesta. 

 Pariskunnan kihlajaisjuhla kääntyy 

traagisia piirteitä sisältäväksi komediak-

si, kun suutuspäissään räätälin vaimoksi 

lupautunut Eeva ilmaisee tyytymättö-

myyttä sekä tulevaa miestänsä että tämän 

vaatimatonta asumusta kohtaan. Herro-

jen Eevan roolissa nähdään Irja Rättö ja 

Aapelina Erkki Herola. 

Moninkertainen Syksyn sävel -voittaja Mikko Alatalo vetää 

yhteislauluillan Taaborinvuorella elokuussa. 

T
v- ja radiojuontaja Thomas Lundin 

ja Calle laulavat ja laulattavat ylei-

söä ruotsinkielellä Allsång på Tabor 

-tapahtumassa. Ohjelmassa on hittejä, 

euro viisukappaleita, iskelmiä, 60-luvun 

rockmusiikkia ja kesäisiä klassikoita. 

 Innostavana esiintyjänä tunnettu Lun-

din on ollut mukana Svenska teatterin mu-

sikaaleissa ja juontanut musiikkiohjelmia 

FST:llä.  

 Yhteislaulutilaisuuden järjestää Svens-

ka föreningen i Nurmijärvi -yhdistys, joka 

on toiminut Nurmijärvellä yli 20 vuotta. 

 Idea yhteislauluillasta on saatu Tuk-

holman suositusta Allsång på Skansen 

-tapahtumasta. 

Allsång med Thomas & Calle 
– yhteislaulua ruotsinkielellä

 Thomas Lundin laulattaa Taaborilla

Ke/ons 13.6. klo/kl 19

Allsång på Tabor – Yhteislaulua Taaborinvuorella

Liput www.lippu.fi 

Järj. Svenska föreningen i Nurmijärvi

www.svenskaforeningeninurmijarvi.fi 

 

Mikko Alatalo 

yhteislauluillan vetäjänä
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A
latalo muistetaan hyvin Tammer-

kosken sillalla -ohjelmasta, jonka 

juontajana ja laulattajana hän toi-

mi useita vuosia. 

  Suositun tv-ohjelman vuonna 2001 

jättänyt Alatalo on edelleen kysytty ja pi-

detty lauluiltojen vetäjä.  Hän on vuosien 

varrella ollut toteuttamassa satoja yhteis-

lauluiltoja ympäri Suomen. 

Rakkaus pakottaa lähtemään, Rakkaus pakottaa lähtemään, 
rakkaus vaatii palaamaanrakkaus vaatii palaamaan

Suurin on rakkaus

Kiven harvemmin nähty näytelmä Yö ja 

päivä kertoo kahden nuoren väliin sytty-

västä kielletystä rakkaudesta, joka johtaa 

vaikeuksien kautta riidoissa olevien suku-

jen sovinnontekoon ja yhteiseen rakkaus-

juhlaan.   

 Näytelmän päärooleissa nähdään 

Senni Kaavinen, Julius Lehtinen ja Lea 

Hirvasniemi-Haverinen. 

 Molemmat näytelmät on ohjannut 

taiteilijaprofessori Atro Kahiluoto. 

27.6.–8.7. 

Kivi-juhlilla Aleksis Kiven 

rakkausjuhla: 

Kihlaus & Yö ja päivä

www.netticket.fi , www.kivi-juhlat.fi  

Kivi-juhlilla 
kaksi Aleksis Kiven näytelmää
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En farftylld och rolig försommarkväll där 

Thomas & Calle sjunger med och för pu-

bliken.

 I allsångshäftet fi nns Eurovisions-

schlager, Svensktoppar och 60-tals rock 

och förstås också alla somriga klassiker.

 Mellan allsången bjuder artisterna på 

solosånger i samma glada medryckande 

stil. Allsång – när sommaren är som bäst. 

Kom med och sjung.

 Läktaren har tak, så ett eventuellt 

sommarregn kommer inte att störa kväl-

len.

 Vi säljer kaff e och grillkorv samt lotter 

både före evenemanget och under pau-

sen. Endast kontantbetalning.

 Taaborinvuorella Alatalo esiintyy yh-

dessä hanuristi Jammi Humalamäen 

kanssa. Illan ohjelmisto koostuu perintei-

sistä yhteislaulupotpureista sekä Alatalon 

omasta tuotannosta. 

 Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä 

Kivi-Juhlat ja Nurmijärven Opisto.

ma 20.8. klo 19 

Yhteislauluilta Taaborinvuorella

– Mikko Alatalo laulattaa 

www.netticket.fi  
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OHJELMA

Erik Furuhjelm: 

Pianokvintetto c-molli

 

Ludwig van Beethoven: 

Jousikvartetto nro 15 a-molli, 

op. 132

Salla Karakorpi, piano

Kamus-kvartetti

Terhi Paldanius, viulu

Jukka Untamala, viulu

Jussi Tuhkanen, alttoviulu

Petja Kainulainen, sello

KULTTUURIA

Nurmijärven monitoimitalo
MONIKKOSALI

Pianisti Salla Karakorpi ja Kamus-kvartetti
konsertoivat Monikkosalissa

Maamme merkittävimpiin kamari-

musiikkiyhtyeisiin kuuluva Kamus-

kvartetti konsertoi toukokuussa Mo-

nikkosalissa pianisti Salla Karakorven 

kanssa.

  

K
onsertin ohjelmassa on Erik Furuh-

jelmin Pianokvintetto c-molli, joka 

on Sibeliuksen varjoon jääneen 

pesunkestävän romantikon pääteoksista. 

Tsaikovskimaisen vuolaat melodiat yh-

distyvät iskevään rytmiikkaan tässä liian 

harvoin kuultavassa teoksessa. 

 Toisena teoksena kuullaan Ludwig 

van Beethovenin Jousikvartetto nro 15 a-

molli, opus 132. Beethovenin myöhäiset 

jousikvartetot kuuluvat genren hienoim-

pien joukkoon. 

 Kvarteton opus 132 a-mollin keskim-

mäinen osa tunnetaan henkeäsalpaavas-

ta ylistyslaulusta, jonka Beethoven sävelsi 

toivuttuaan vakavasta sairaudesta.

 Konsertti kuuluu Kamus-kvartetin 

”KUULKAA! – kvartetti soi kaikkialla” -pro-

jektiin, jonka puitteissa Kamus esittelee 

jousikvartetin mahdollisuuksia lisätä klas-

sisen musiikin konsertteja niillä paikka-

kunnilla, joilla tarjontaa on vähemmän.

 Vahvassa nousukiidossa oleva Kamus-

kvartetti palkittiin tänä vuonna Emma-

palkinnolla.

 

Tapahtuman lipunmyynti on alkanut Lip-

pupisteessä. Lippuja myydään myös Mo-

nikon kahvilassa. 

Salla Karakorpi

ti 8.5. klo 19 Kamus-kvartetti 

ja Salla Karakorpi

Monikkosali, Kuntotie 7, 

01800 Klaukkala. 

Liput www.lippu.fi  ja Monikon 

kahvilasta. 

Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut  
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Taiteen perusopetusta antavan teatte-

ri Pikku Kiven ja Kivi-juhlien yhteistuo-

tantoa olevan näytelmän tapahtumat 

sijoittuvat vuoteen 1846. 

Aleksis Stenvallilla (Kivi) ja hänen ystävil-

lään oli tapana kokoontua leikkimään Taa-

borinvuorelle. Leikkejä johti usein nuori 

Aleksis, jonka sanotaan antaneen paikalle 

nimen Raamatusta löytämänsä esikuvan 

mukaan.

 – Aleksis oli luova lapsi, joka keksi te-

kemistä kylän lapsille, kertoo näytelmän 

käsikirjoittaja Irja Rättö. 

 Irja Rättö on pohtinut oliko Aleksin 

ja hänen ystäviensä lapsuuden leikeissä 

jo itämässä Kiven teoksiin myöhemmin 

päätyneiden kertomusten ideoita. 

 – Voitte tulla itse esitykseemme katso-

maan,  miten asia on, Rättö toteaa. 

 Näytelmän on ohjannut teatteri Pikku 

Kiven toiminnasta vastaava draamaopet-

taja Lea Hirvasniemi-Haverinen. Aleksis 

Kiven roolissa nähdään Pauli Hyyrynen.

Teatteri Pikku Kivi:

Paloon nallikat

• lauantaina   30.06. klo 14

• maanantaina  02.07. klo 18

• lauantaina   18.08. klo 14

• sunnuntaina   19.08. klo 14 

• maanantaina  20.08. klo 13

Sanoja vain 

T
eatteri Pikku Kivien näyttelijäop-

pilaat ovat yhdessä opettajan-

sa Lea Hirvasniemi-Haverisen 

kanssa tutkineet, onko mahdollista 

luoda teatteriesitys käyttämällä mate-

riaalina sanaluokkia ja sananlaskuja. 

 Pohdinnan tuloksena syntynyt ”Sano-

ja vain” -esitys nähdään Taaborinvuorella 

kesäkuussa. On mielenkiintoista ja yllät-

tävää, kuinka paljon voi saada irti adjek-

tiiveista, substantiiveista, verbeistä ja nu-

meroista. 

6.–7.6. klo 18 

Sanoja vain 

Järj. Teatteri Pikku Kivi

www.kivi-juhlat.fi  

Paloon nallikat 
kertoo Aleksis 
Kiven lapsuudesta
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MUSEO

N
urmijärven Rajamäellä lymyilee 

Suomen vaarallisin museo. Aina-

kin siitä päätellen, ettei museoon 

sen perustamisesta lähtien yli viiteenkym-

meneen vuoteen saanut päästää kävijöitä, 

erityisominaisuuksin varustautuneita ryh-

miä lukuun ottamatta.

 Rajamäen tuotteet ovat kuuluneet 

suomalaisten arkeen ja juhlaan autono-

mian ajasta halki itsenäisyytemme vuo-

sisadan. Hyvinkään Tehtaan Osakeyhtiö 

alkoi valmistaa tehtaassaan painohiivaa, 

väkiviinaa, etikkaa ja eetteriä vuonna 

1889. Työntekijöitä tarvittiin ja Rajamäen 

kylä nousi tehtaan vierelle. Suomen val-

tion omistukseen tehdas siirtyi 1920. 

N
urmijärven museo on tehnyt 

Rajamäen taajamasta mobiiliop-

paan Lähteen ja rautatien Rajamä-

ki. Mobiilioppaassa kerrotaan Rajamäen 

nähtävyyksistä, arkkitehtuurista ja muista 

merkittävistä ja kiinnostavista paikoista. 

Oppaassa on valokuvia, tietoa ja tarinoita 

luettavana ja kuunneltavana. 

 Toimintaansa vuonna 1889 aloittele-

valle tehtaalle tarvittiin työväkeä ja työ-

K
ansalliskirjailija Aleksis Kiven teok-

set ja kieli ovat tärkeä osa kulttuu-

riperintöämme. Kivi kuvaa teoksis-

saan Suomea ja suomalaisia tavalla, jonka 

edelleen koemme omaksemme. Vielä 

nykyisinkin Seitsemää veljestä pidetään 

yhtenä suomalaisen kirjallisuuden suuris-

ta merkkiteoksista.

 Aleksis Kiven koti Palojoella on toimi-

nut museona vuodesta 1951. Täysin uudis-

tettu perusnäyttely valmistui kesäksi 2017 

ja toi näyttelyn tähän päivään. Näyttelyssä 

yhdistyvät uudet tulkinnat ja ilmaisumuo-

dot siihen, mikä on pysyvää ja perin juurin 

tärkeää säilyttää. 

 Museossa heräävät eloon Kiven ajan 

yhteiskunta ja ihmiskohtalot. Kuunnel-

tavat Kiven tekstit kuljettavat kuulijansa 

tunnelmasta toiseen, ihanasta riemusta 

apeaan alakuloon ja vivahteikkaisiin luon-

tokuvauksiin. Näyttelyssä tärkeällä sijalla 

olevaan Kiven kieleen voi tutustua myös 

pelaten. 

”Niin muuttuu mailma, Eskoni” 
– ja niin muuttui Kiven kodin näyttely

 Palojoen viehättävässä maalaismaisemis-

sa kuuluu yhä kaikuja kansalliskirjailijan 

runokuvista. ”Sinisenä kaarteli taivas, il-

massa liehtoi hiljainen länsituuli, uudessa 

lehtivaipassansa väikkyi mäellä koivu, ja 

valkeavaahtoinen pihlaja levitti tuoksua 

ympärillensä kauas.” 

 Museossa voi kuulla nykytaiteilijoiden 

ajatuksia kansalliskirjailija Kivestä. Aleksis 

Kiven persoonaan ja kirjailijan ammattiin 

liitettyjä myyttejä pohditaan Teemu Kes-

kisarjan kirjoittamassa näyttelyjulkaisussa 

”Palkittu ja arvostettu hylkiö”. 

Aleksis Kiven koti avoinna 

1.6.–31.8.2018 ti-su klo 11–18. 

Suljettu 22.–24.6.

Pääsymaksut 4 €/2 €/Museokortti, alle 

18-vuotiaat ilmaiseksi. Opastus 30 €. 

Tilattavissa erilliseen hintaan draama-

opastukset ”Pappihan pojasta piti tulla” ja 

”Kun torkka kistunlautoja poltti”.

Kekkurin museokauppa ja kahvikioski 

sekä lipunmyynti

Aleksis Kiven kodin pihapiirissä palvele-

vassa museokaupassa on samat aukiolo-

ajat kuin museossa. 

Aleksis Kiven koti 

Palojoentie 271, 01940 Palojoki

www.nurmijarvi.fi /museo 

Rajamäen tehdasmuseon kesä
ran eteenpäin, että oli aika avata Raja-

mäen tehdasmuseo kaikelle kansalle. Al-

tian omistaman ja Nurmijärven museon 

avoinna pitämän tehdasmuseon kesäkau-

si oli menestys, museossa vieraili kirkkaas-

ti yli kolmetuhatta kävijää.  

 Eiköhän siis jatketa siitä mihin jäätiin. 

Vuosikymmenten ajan suljetussa tilassa 

kypsynyt Rajamäen tehdasmuseo – run-

sas, terävä, mausteinen, lämmin – on val-

mis nautittavaksi myös kesällä 2018.

Rajamäen tehdasmuseon avoinna

18.5.–19.8.2018 ke-su 12–18

Kiinni juhannuksena 22.–24.6.

Museoon tutustuminen vain opastus-

kierroksella, joka sisältyy pääsymaksun 

hintaan. Kierrokset alkavat tasatunnein 

12–17.

Pääsymaksu 5 € / Museokortti, 

alle 7-vuotiaat ilmaiseksi.

Opastusryhmään mahtuu 23 henkilöä.

Varaa paikkasi etukäteen: 

www.nurmijärvi.fi /museo

Lisäksi avoinna 

ennakkovarausryhmille 23.4.–17.5. 

sekä 27.8.–31.8.2018  klo 9–17

Varaukset tehdasmuseo@nurmijarvi.fi 

tai puh. 040 317 2521.

Huom! 

Rajamäen tehdasmuseo ei ole esteetön. 

Museotilat ovat vanhan tehdasrakennuk-

sen neljässä kerroksessa, joita yhdistää 

kierreportaat.

Rajamäen tehdasmuseo

Patruunantie 17 (viitoitus tehdasalueella)

05200 Rajamäki

puh. 040 317 2521

tehdasmuseo@nurmijarvi.fi 

www.nurmijarvi.fi /museo

sakoulun kupeelle kyläläisten keskuuteen. 

Sinne missä menneisyyden elämä on tis-

laantunut tarinoiksi nykyhetkeen.  

 

Linkki Lähteen ja rautatien Rajamäki  

-mobii lioppaaseen löytyy osoitteesta 

https://tarinasoitin.fi /lahteenjarautatien-

rajamaki.

 

Rajamäki tutuksi uuden mobiilioppaan avulla
väki tarvitsi asuntoja. Näin Rajamäen kylä 

alkoi kasvaa tehtaan kupeeseen. Rajamä-

en tuotteiden tullessa vuosikymmenten 

mittaan osaksi suomalaista elämänmuo-

toa kylällä ja tehtaassa elettiin ja tehtiin 

arkea, juhlaa, historiaa. 

 Lähteen ja rautatien Rajamäki -mo-

biiliopas vie hiivatehtaan nurkkakiven 

vierelle ja voimalaitoksen kohinaan, Tyk-

kitorninmäen puiden alle, kirkon ja kan-

 Oy Alkoholiliike Ab perusti 1963 van-

haan viinanpolttimoon museon, jossa 

tehtaan ja kylän kertomus limittyy Suo-

men ja suomalaisten tarinaan kotipoltosta 

kieltolain ja Molotovin cocktailin kautta 

eurooppalaisiin tapoihin, leivinhiivan ja 

etikan roolia unohtamatta. Kävijöitä mu-

seoon ei kuitenkaan voinut päästää, syy 

tähän oli alkoholilain väkevien juomien 

mainonta- ja myynninedistämiskielto.

 Puolen vuosisadan ajan museo oli 

piilotettu aarre. Teollisen toiminnan muu-

tosten myötä myös museota ympäröivät 

tehdasrakennukset vähitellen hiljenivät. 

Viimein vuoden 2017 keväällä moni asia 

maassamme oli liikahtanut juuri sen ver-
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KUNTA TIEDOTTAA

Monikon nuorisotila Klaukkalassa on yksi Nurmijärven nuorisopalveluiden viidestä 

nuorisotilasta. Tilasta löytyvät askarteluhuone, yleinen tila, pienten leikkihuone, 

pelihuone ja ruokasali, jossa tehdään myös läksyjä. Uusi ja moderni keittiö on myös 

nuorten kovassa käytössä. Useana iltana siellä lämmitetään mikrossa ruokaa tai 

voidellaan välipalavoileipiä. 
 

Lasten kohtaaminen alkaa 

puoliltapäivin ja loppuu 

myöhään illalla

Koulupäivisin nuorisotilat täyttyvät puo-

liltapäivin eka- ja tokaluokkalaisista, jotka 

saapuvat iltapäiväkerhoon koulun jäl-

keen. Iltapäiväkerholaisia käy joka päivä 

yhteensä kolmisenkymmentä. Heidän 

jälkeensä tiloihin tulevat hieman van-

hemmat lapset. Vuoroiltoina tila täyttyy 

joko 9–12 tai 13–17-vuotiaista lapsista. 

Nuorisotilalle mennään yksin tai yhdessä 

kavereiden kanssa pelailemaan, katsele-

maan tv:tä, kuuntelemaan musiikkia tai 

vaan oleilemaan. 

Nuorten pelihuone 

– ainoa laatuaan Nurmijärvellä

Nuorisotiloissa sijaitseva Nurmijärven ai-

noa nuorten pelihuone on saavuttanut 

suuren suosion. Huonetta reunustaa viisi 

tietokonetta ja kaksi pelikonsolia, jotka 

ovat nuorten vapaassa käytössä. Junnu-

kerholaisten pelitoiminta on valvottua, 

mutta isommat nuoret valvovat toinen 

toisiaan. 

Monikon nuorisotila on nuorten oma olohuone
 – Heille on kerrottu, että niin kauan 

kuin kaikki sujuu hyvin ja sääntöjen mu-

kaan, niin kauan pelihuonetta voi käyt-

tää.  

 – Nuoret arvostavat selvästi niin pal-

jon sitä, että saivat viimein oman pelihuo-

neen, että pitävät siitä kyllä huolen. Nuo-

ret ovatkin olleet luottamuksen arvoisia, 

iloitsee Elina Saavalainen. 

 – Pelihuoneessa käydessä huomaan 

myös, miten maailma on muuttunut näi-

den 30 vuoden aikana, jonka olen tätä 

työtä tehnyt. Hiljaisia pelaajia pelilauto-

jen ympärillä ei kovin näy, vaan nuorten 

pelatessa pelejä ympäri maailmaa olevien 

pelikavereiden kanssa, englannin kieli kai-

kuu ja mikä hienointa, niin nuorten kieli-

taito karttuu huomaamatta, jatkaa Elina.

Nuorisotilan aukioloajat 
Maanantaisin    

klo 17–21, 

auki 13–17-vuotiaille 

Tiistaisin            

klo 17–20, 

auki 9–12-vuotiaille 

Keskiviikkoisin  

klo 17–21, 

auki 13–17-vuotiaille 

Torstaisin          

klo 17–20, 

auki 9–12-vuotiaille 

Joka toinen perjantai     

klo 17–21, 

auki 13–17-vuotiaille 

  

N
uorisotilassa työskentelee neljä 

vakituista koulutettua nuoriso-

työntekijää sekä 1–2 ”harjoitteli-

jaa”. 

 – Me työntekijät huomioimme nuo-

ret ja välitämme heistä aidosti. Olemme 

pyrkineet luomaan tänne kodinomaisen 

tunnelman ja olemme siinä onnistuneet-

kin, kertoo vastaava nuoriso-ohjaaja Elina 
Saavalainen. 

 – Vaihdamme nuorten kanssa kuulu-

misia, autamme läksyissä ja usein nuorille 

riittää pelkästään se, että olemme läsnä. 
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KAAVOITUSKATSAUS

Vuonna 2018 vireillä olevat ja lähiaikoina vireille tulevat kaavat

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 yli 340 000 kem2, josta kerrosta-

loille yli 80 000 kem2, rivitaloille n. 50 000 

kem2 ja omakotitaloille n. 210 000 kem2.  

 Varanto mahdollistaa laskennallisesti 

vähintään 1300 kerrostaloasunnon, 800 

rivitaloasunnon ja n. 750 omakotitalon 

rakentamisen. MAL-sopimuksen mukaan 

asuntotuotannon tulisi olla keskimäärin 

noin 400 asuntoa vuodessa. Valmisteilla 

on lukuisia yleis- ja asemakaavahankkeita 

sekä maanhankintatoimenpiteitä, joilla 

tonttivarantoa pyritään lisäämään ja yllä-

pitämään kysyntää vastaavaksi. 

Kaavan laatimisesta perittävät 
kustannukset ja maankäyttösopimukset 

Asemakaavan laatimisoikeus kuuluu 

maankäyttö- ja rakennuslain mukaan 

kunnalle. Ensisijaisesti uudet asemakaa-

vat laaditaan 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. 

Kaavoituskatsaus 2018
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Tiedotus ja osallistuminen

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 Kauni-

aisten 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 lisäksi 

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 voivat 

osallistua ja vaikuttaa ympäristönsä suun-

nitteluun ja kaavoitukseen kaavan vireille-

tulosta lähtien. Osallistumis- ja vuorovai-

kutusmahdollisuudet järjestetään kunkin 

kaavoitushankkeen merkittävyyden kan-

nalta 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 

kotisivuilla. 

sovittu seudun ja asuntotuotannon kehit-

tämisen tarvitsemista liikennehankkeista.  

 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 kehittämisperiaat-

teet ja ratkaisut. Näiden lisäksi seudun 14 

kuntaa ovat yhdessä laatineet Helsingin 

seudun asuntostrategian 2025.  Maan-

käyttösuunnitelma ei ole maankäyttö- ja 

rakennuslain mukainen kaava, vaan se 

täydentää maakuntakaavaa ja kuntien 

yleiskaavoja.

 MAL 2019 -suunnitelmaa laaditaan 

yhteistyössä 14 kunnan alueelle.

MAL 2019 -suunnittelukierroksen kulku 

ja sen keskeiset teemat on kuvattu MAL 

2019 -puiteohjelmassa.

Lisätietoja: www.hsl.fi /mal

Klaukkalan ohikulkutie

Tien yleissuunnitelma on saanut lainvoi-

man.  Tiesuunnitelman hyväksymispäätös 

tehtiin 19.12.2017 ja siitä on tehty yksi va-

litus, jota käsitellään Helsingin hallinto-oi-

keudessa. Kirkkotien pohjoisosan asema-

kaavan muutoksesta tehty valitus hylättiin 

hallinto-oikeudessa 5.3.2018.

 Hankkeen ajankohtaistiedot löytyvät 

tiehallinnon sivuilta www.ely-keskus.fi  

> Uusimaa > Projektit ja hankkeet > Tie-

hankkeet> Klaukkalan ohikulkutie.

 Klaukkalan ohikulkutie on sisällytetty 

MAL 2016–2019 -sopimukseen. Valtio ja 

Nurmijärven kunta ovat sitoutuneet sen 

toteuttamiseen ja sopineet kustannusten 

jaosta keskenään. 

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.

Klaukkalan ohikulkutien 

rakentamisella parannetaan 

Klaukkalan taajaman liikenne-

turvallisuutta ja sujuvuutta 

sekä joukkoliikenteen ja kevyen 

liikenteen olosuhteita. 

Myös meluhaitta nykyisen 

Klaukkalantien varrella 

pienenee.

Hellaspolku
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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 kotisivuil-

la www.nurmijarvi.fi /strategia.

Valtakunnalliset 
alueidenkäyttö-
tavoitteet

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

varmistavat valtakunnallisesti merkittävi-

en seikkojen huomioon ottamisen maa-

kuntien 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

Maakuntakaava

Maakuntakaava on tärkein seudullinen 

maankäytön suunnitelma. Yleispiirteise-

nä ja laaja-alaisena maankäytön suun-

nitelmana se välittää valtakunnalliset 

alueidenkäyttötavoitteet kuntakaavoi-

tukseen sekä sovittaa yhteen kuntien 

maankäyttötarpeet ja valtakunnalliset 

intressit. Nurmijärven kunnan alueella 

maakuntakaavan laatimisesta vastaa Uu-

denmaan liitto. Uudenmaan liiton alueella 

on voimassa useita maakuntakaavoja, jot-

ka käsittelevät eri teemoja.

 Valmisteilla kaksiportainen kokonais-

maakuntakaava, Uusimaa-kaava 2050. 

Kaksiportainen Uusimaa-kaava tulee kat-

tamaan koko Uudenmaan maakunnan 

alueen ja sen aikatähtäin on vuodessa 

2050. Kaava kokoaa yhteen kaikki maan-

käytön keskeiset teemat, jotka tulee rat-

kaista maakuntakaavalla.

 Maakuntakaavan kokonaisuus teh-

dään ensi kertaa kaksiportaisena. Kaava 

koostuu yleispiirteisestä pitkän aikavälin 

rakennekaavasta ja sitä tarkentavista seu-

tujen vaihemaakuntakaavoista.

 Rakennekaava tulee olemaan entis-

tä strategisempi ja joustavampi. Raken-

nekaavassa käsitellään aluerakenteen 

suuret linjat eli keskusverkko ja taajama-

rakenne liikenneyhteyksineen sekä mer-

kittävimmät viherkokonaisuudet. Kaavan 

esitystapa on pelkistetyn kaavioimainen, 

ja karttaa täydentävät sanalliset suunnit-

teluperiaatteet.

 Rakennekaavaa tarkentavissa, seu-

duittain laadittavissa vaihekaavoissa käsi-

tellään kunkin seudun tärkeiksi nostamat 

maakuntatason aiheet. Kaavat laaditaan 

Helsingin seudulle sekä Itä-Uudellemaalle 

ja Länsi-Uudellemaalle.

 

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. 

Uudenniityntie Rajamäellä.
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YLEISKAAVOITUKSEN 

YHTEYSTIEDOT

Elinkeino- ja kuntakehitys-

keskus / Yleiskaavoitus

Keskustie 2B, 01900 Nurmijärvi

puh. 09-250 021

www.nurmijarvi.fi  /yleiskaavoitus

Kaavoituksen asiakaspalvelu

puh. 040 317 2350, 040 317 2394

Yleiskaava-asiat 

kuntasuunnittelulautakunnassa

Pietarinen Seppo, vs. kehitysjohtaja

elinvoimalautakunnan esittelijä 

puh. 040 317 2011

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

Liski Juho, yleiskaavasuunnittelija

puh. 040 317 4921

Pihala Anita, yleiskaavapäällikkö

puh. 040 317 2045

Sähköpostiosoitteet ovat:

etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi 

Taajamien osayleiskaavat

Yleiskaavoitus

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 kuulutettu vireille tul-

leeksi vuoden 2016 keväällä. Kirkonkylän 

osayleiskaavaluonnosta valmistellaan 

vuoden 2018 aikana. 

 Osayleiskaava voidaan laatia kahdes-

sa osassa, joista toinen koskisi keskusta-

aluetta ja toinen sitä ympäröivää aluetta. 

Maaseutualueiden osayleiskaavat

Maaseutualueiden osayleiskaavat ohjaa-

vat rakentamista ja maankäyttöä alueilla, 

joille ei tulla laatimaan asemakaavoja. Nä-

mä osayleiskaavat tullaan mitoitukseltaan 

perustamaan emätilakohtaiseen rakenta-

mismahdollisuuksien ja toteutuneen ra-

kentamisen tarkasteluun. Tilajaotushisto-

rian lisäksi rakentamismahdollisuuksien 

arviointiin vaikuttavat tilan sijainti yhdys-

kuntarakenteessa, tilan pinta-ala sekä alu-

eelta 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.

Metsäkylän osayleiskaava  

Kaava laaditaan oikeusvaikutteisena si-

sältäen emätilakohtaisen rakentamisen 

mitoituksen. Osayleiskaava ohjaa alueen 

rakentamista koskevia suunnittelutarve-

ratkaisuja ja muuta maankäyttöä. Metsä-

kylän osayleiskaava laadintaa valmistel-

laan vuoden 2018 aikana. 
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osayleiskaavaluonnosta valmistellaan 

vuoden 2018 aikana. 
aluee n rakentamista koskevia suunnitte-

lutarveratkaisuja ja muuta maankäyttöä.

Nurmijärven kunnan 

yleiskaavatilanne 1/2018
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KAAVOITUSKATSAUS

Asemakaavoitus
Kaavoituskohteita taajamittain

Klaukkala
1. Vanha-Klaukan alue (3-304)

(Lepsämäntien eteläpuoli) 

Aikataulu: – 2018

 Lepsämäntien eteläpuolelle Klaukka-

lan urheilu- ja koulualueiden tuntumaan 

suunnitellaan uutta asuinaluetta. Alueelle 

tullaan sijoittamaan kerros-, pienkerros- ja 

pientaloasumista. Suunnittelun yhteydes-

sä selvitetään mm. uuden asuntoalueen 

vaikutukset viereiseen Isosuon Natura-

alueeseen. Kaavoitus edellyttää maan-

hankintaa tai maankäyttösopimuksia.

2. Viirinlaakso II (3-326)

Aikataulu: 2018–2020

 Viirinlaakson alueelle suunnitellaan 

asumista ja kaupallisia palveluita. Alue 

rakentuu Viirinlaakson alueen viereen 

uuden matkakeskuksen läheisyyteen ja 

täydentää taajamarakennetta.

3. Luhtajoentie-Havumäentien 

asemakaava (3-340)

Aikataulu: 2018–2019

 Luhtajoentie-Havumäentie yhdistää 

ohikulkutien Klaukkalantiehen Viirinlaak-

sossa sekä Havumäentiehen Mäntysalos-

sa.

4. Roosankujan asemakaavan muutos 

(3-339)

Aikataulu: – 2018

 Asemakaavan muutoksella mahdollis-

tetaan täydennysrakentaminen taajaman 

keskustan tuntumassa.

5. Sorvitien alueen asemakaavan 

muutos (3-341)

Aikataulu: 2018–2019

 Asemakaavan muutoksella mahdol-

listetaan taajama-alueen rakentamisen 

tiivistämistä.

6. Vanhan linja-autoaseman ympäristö

Aikataulu: 2018–2020

 Klaukkalan linja-autoasema siirretään 

Viirinlaakson alueelle. Vanhan linja-auto-

aseman ympäristöä kehitetään taajaman 

keskusta-alueena eheyttämällä taajama-

rakennetta. Aluekokonaisuus koostuu 

useista eri kaavamuutoskohteista.

7. Klaukkalantien asemakaava

Aikataulu: 2018–2020

 Klaukkalantie muutetaan asemakaa-

valla maantiestä kaduksi. Kaavoitus liittyy 

ohikulkutiehankkeeseen sekä vanhan 

linja-autoaseman ympäristön kaavoituk-

seen. Toteutettaneen vanhan linja-auto-

aseman kaavamuutoksen yhteydessä.

8. Lintumäen työpaikka-alueen 

asemakaava (3-336)

Aikataulu: – 2020

 Alue sijaitsee Hämeenlinnantien (Mt 

130) ja Metsäkyläntien välillä Klaukkalan 

itäpuolella. Lintumäki suunnitellaan työ-

paikka-alueeksi.

9. Kyijynpuisto (3-297)

Aikataulu: 2018–2019

 Kaavalla muutetaan käyttämättömä-

nä oleva puisto Viirinlaakson tuntumassa 

asuinkäyttöön. Tavoitteena on tiivistää 

uuden matkakeskustan ympäristöä.

10. Jokirannantie (3-313)

Aikataulu: – 2018

 Klaukkalan taajamarakenteen keskelle 

Luhtajoen varteen sijoittuva maatalous-

alue osoitetaan kaavamuutoksella asumi-

seen ja virkistyskäyttöön.

11. Pahnatie (3-338)

Aikataulu: – 2018

 Kaavamuutoksella ajantasaistetaan 

asemakaavaa vastaamaan vallitsevaa 

maankäyttöä ja poistetaan toteutumaton 

liiketilavaraus taajaman reuna-alueelta.

12. Kuonomäentien puistoalueen 

asemakaavan muutos (3-315)

Aikataulu: – 2018

 Kuonomäentien varressa olevalle pie-

nelle puistoalueelle suunnitellaan asuin-

rakentamista. Asemakaavamuutoksella 

kohennetaan alueen yleisilmettä ja tiivis-

tetään Klaukkalan taajamarakennetta.

13. Tornimäentie

Aikataulu: 2021 –

 Tieverkon kehittämishanke, jolla ke-

vennetään Klaukkalantien liikennekuor-

maa keskustassa.

14. Klaukkalan täydennys-

rakentaminen

Aikataulu: 2018 –

 Päätaajamien tiivistämistä täydennys-

rakentamalla tutkitaan. Ns. tonttiprojekti, 

joka sisältää mm. yksittäiset kerrostalo-

tontit. Pääsääntöisesti yksittäisten tont-

tien kaavamuutokset edellyttävät maan-

käyttösopimuksia.

 Lähivuosina varaudutaan lisäksi 

Klaukkalan osayleiskaavan perusteella 

määriteltävien taajaman uusien laajen-

nusalueiden kaavoitukseen.

Viirinlaakson alueelle suunnitellaan asumista ja kaupallisia palveluita.

Asemakaavoituksella luodaan edellytykset toimivalle, turvalliselle ja viihtyisälle 

elinympäristölle ja rakentamiselle. Tämä ja muut tavoitteet toteutetaan asema-

kaavasuunnittelulla, jossa huomioidaan alueen olosuhteet ja muut lähtötiedot.
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3. Ilvesvuori pohjoinen (Kuusimäen työ-

paikka-alueen laajennus) (2-194)

Aikataulu: – 2018

 Siippoontien pohjoispuolella sijait-

sevan Kuusimäen työpaikka-alueen ase-

makaavaa laajennetaan pohjoiseen. Alue 

sijaitsee vanhan Hämeenlinnantien (Mt 

130) ja Hämeenlinnanväylän (Vt 3) välissä 

ja on pääosin kunnan omistuksessa. Kaa-

voitus on ehdotusvaiheessa. Kaavoitus 

edellyttää maanhankintaa tai maankäyt-

tösopimuksia.

4. Vanhan sähkölaitoksen ympäristön 

kaavoitus (2-198)

Aikataulu: 2018–2019

 Kirkonkylän keskeisten alueiden ase-

makaavoja tarkistetaan. Alueelle suunni-

tellaan maankäytön tiivistämistä sijoitta-

malla alueelle asumista sekä kaupallisia 

tai julkisia palveluita. Asemakaavan muu-

tos on aloitusvaiheessa. Kaavoitus edel-

lyttää maanhankintaa tai maankäyttöso-

pimusta.

5. Toreenin II alueen kaavoitus

Aikataulu: 2018–2019

 Kaavoitettava alue sijaitsee Rajamä-

entien varressa Toreeni I alueen pohjois-

puolella. Sitä kehitetään asumiseen sekä 

liikerakentamiseen. Alueen kaavoitus liit-

tyy Toreeni I alueen kehittämiseen.

6. Krannilan II alueen kaavoitus

Aikataulu: 2020–2021

 Kaavalla tiivistetään Kirkonkylän kes-

keisen alueen taajamarakennetta.

7. Kirkonkylän täydennys-

rakentaminen

Aikataulu: 2018 –

 Päätaajamien tiivistämistä täydennys-

rakentamalla tutkitaan. Ns. tonttiprojekti, 

joka sisältää mm. yksittäiset kerrostalo-

tontit. Pääsääntöisesti yksittäisten tont-

tien kaavamuutokset edellyttävät maan-

käyttösopimuksia.

Rajamäki ja Herunen
1. Saunatien alueen kaavamuutos 

(1-109)

Aikataulu: – 2018

 Asemakaavan muutos, jolla tarkiste-

taan alueen kaavamääräyksiä. Tarkoituk-

sena on parantaa kunnan omistuksessa 

olevien korttelialueiden toteutettavuutta. 

Asemakaavan muutos koskee Saunatien 

aluetta sekä Talmontien ja Puistokujan 

kulmausta.

2. Hellaspolun alueen asemakaavan 

muutos (1-152)

Aikataulu: – 2019

 Rajamäentien ja Kiljavantien risteyk-

sen pohjoispuolella sijaitsevan Hellas-

polun alueen asemakaavan muutoksella 

täydennetään taajaman keskeisen osan 

yhdyskuntarakennetta. Hellaspolun alue 

tukee Rajamäentien toiselle puolelle ke-

hitettävää Kylänpään aluetta, jonka kaava 

on vahvistunut viime vuonna.

3. Herusten eteläosan asemakaavan 

muutos

Aikataulu: 2021 –

 Tarkistetaan Herusten eteläosan ase-

makaavaa.

4. Herusten pohjoisosan asemakaavan 

muutos

Aikataulu: 2021 –

 Tarkistetaan Herusten pohjoisosan 

asemakaavaa.

KAAVOITUSKATSAUS

Kirkonkylä
1. Heinojan I alueen kaavoitus (2-232)

Aikataulu: – 2019

 Alue sijaitsee Kirkonkylän pohjois-

osassa Raalantien länsipuolella hyvien 

liikenneyhteyksien varrella. Kaavoituksen 

lähtökohtana on pientalovaltainen asuin-

alue, joka tiivistää taajamarakennetta. 

Alueella on sekä kunnan että yksityisten 

maanomistajien maita. Kaavoitus edellyt-

tää maanhankintaa tai maankäyttösopi-

muksia.

2. Heinojan II alueen kaavoitus (2-204)

Aikataulu: 2019–2020

 Alue sijaitsee Heinojan I alueen vie-

ressä. Kaavoituksen lähtökohtana on täy-

dentää Heinojan aluetta. Alueella on sekä 

kunnan että yksityisten maanomistajien 

maita. Kaavoitus edellyttää maanhankin-

taa tai maankäyttösopimuksia.

Ilvesvuori

Kirkonkylä

Rajamäki ja Herunen
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5. Ketunpesän laajennus

Aikataulu: 2022 –

 Tutkitaan Ketunpesän työpaikka-alu-

een laajentamista Valtatie 25:n pohjois-

puolelle. Samassa tarkastellaan Valtatien 

liittymien muuttamista eritasoisiksi.

6. Kiljavan sairaalan alueen 

kehittäminen

Aikataulu: – 2019

 Sääksjärven rannalla sijaitsevan alu-

een kehittämismahdollisuuksien selvite-

tään. Hankkeessa tutkitaan, minkälaista 

maankäyttöä ja toimintoja alueelle voi-

daan sijoittaa. Hanketta ei toistaiseksi 

edistetä. Kaavoitus edellyttää maankäyt-

tösopimusta.

Röykkä
1. Lopentien itäpuoli

Aikataulu: 2020 –

 Tutkitaan työpaikka-alueiden muutta-

mista asumiseen. Kaavoitus on tarkoitus 

aloittaa vasta Klaukkalan ohikulkutien 

valmistumisen jälkeen.

KAAVOITUSKATSAUS

ASEMAKAAVOITUKSEN 

YHTEYSTIEDOT

Ympäristötoimiala / 

Asemakaavoitus

PL 37, Keskustie 2 B, 

01900 Nurmijärvi

puh. 09 250 021

www.nurmijarvi.fi /asuminen_ja_

ymparisto/kaavat_tontit_ja_raken-

nusluvat/asemakaavoitus.

Kaavoituksen asiakaspalvelu

puh. 040 317 2350, 040 317 2351

fax 09 2500 2353

Asemakaava-asiat 

asemakaavoitus- ja 

rakennuslautakunnassa

Riikka Uoti, asemakaavoitus- ja 

rakennuslautakunnan sihteeri

puh. 040 317 2387

Asemakaavoituksen 

henkilökunta

Juha Oksanen, 

suunnittelupäällikkö

puh. 040 317 4461

Taneli Heikkilä, 

asemakaavapäällikkö

puh. 040 317 4994

Katri Peltoniemi, 

kaavoitusarkkitehti

puh. 040 317 4660

Toni Saastamoinen, 

kaavoitusarkkitehti

puh. 040 317 2374

Juha Kanniainen, 

kaavasuunnittelija

puh. 040 317 2364

Marjaana Kokkonen, 

kaavavalmistelija

puh. 040 317 2365

Sähköpostiosoitteet ovat:

etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi 

Kiljava Röykkä

2018 2019 2020 2021 2022

KLAUKKALA

1 Vanha-Klaukka

2 Viirinlaakso II

3 Luhtajoentie-Havumäentie

4 Roosankuja

5 Sorvitie

6 Vanhan linja-autoaseman ympäristö

7 Klaukkalantie

8 Lintumäki

9 Kyijynpuisto

10 Jokirannantie

11 Pahnatie

12 Kuonomäentien puistoalue

13 Tornimäentie

14 Klaukkalan täydennysrakentaminen

KIRKONKYLÄ

1 Heinoja I

2 Heinoja II

3 Ilvesvuori pohjoinen

4 Vanhan sähkölaitoksen alue

5 Toreeni II

6 Krannila II

7 Kirkonkylän täydennysrakentaminen

RAJAMÄKI JA HERUNEN

1 Saunatien alue

2 Hellaspolku

3 Eteläosa, Herunen

4 Pohjoisosa, Herunen

5 Ketunpesän laajennus, Herunen

6 Kiljavan sairaala

RÖYKKÄ

1 Lopentien itäpuoli, Röykkä

Hellaspolun suunnittelu 

on juuri alkamassa.
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KAAVOITUSKATSAUS

Asemakaavapäällikkö Taneli Heikkilä aloitti työt Nurmijärven kunnan asema-

kaavoituksessa viime elokuussa. Aiempaa kokemusta kaavoituksesta hänellä on 

Rovaniemen kaupungilta ja arkkitehtitoimistoista. 

Klaukkalassa tapahtuu

Klaukkalaa kehitetään lähitulevaisuudessa 

ahkeraan tahtiin. Uutta on menossa par-

haillaan niin rakentamisessa kuin suunnit-

telupöydilläkin. Esimerkiksi Viirinlaakson 

alue on rakenteilla, sinne toteutetaan 

muun muassa uusi matkakeskus. Samaan 

aikaan suunnitellaan Viirinlaakson alueen 

laajentamista ja uutta tieyhteyttä, joka 

yhdistää alueen tulevalle ohikulkutielle.  

 Asemakaavoitus on juuri aluillaan tie-

yhteydelle ja Viirinlaakson laajentamisel-

le, joten pian on hyvä aika esittää omia 

ajatuksiaan niistä!

Uusia tuulia kunnan 
asemakaavoituksessa

N
urmijärven kunnalla Heikkilä on 

viihtynyt hyvin. Asemakaavayk-

sikössä työskentelee yhteensä 

kuusi henkilöä. 

 Taneli Heikkilä kokee keskustelun ja 

vuorovaikuttamisen olevan asemakaava-

päällikön työn keskiössä. 

 – Kaavoitus tarjoaa alustan eri toimi-

joiden keskustelulle ja esimerkiksi intres-

siristiriitojen sovittelulle, hän sanoo. 

 Asemakaavoitus toimii tiiviissä yhteis-

työssä yleiskaavoituksen ja maankäytön 

kanssa. Heikkilän mielestä muun muassa 

kuntakuvan rakentaminen on helpompaa, 

mikäli yhteistyö myös maanomistajien ja 

muiden sidosryhmien kanssa on aidosti 

toimivaa. 

 Asemakaavoituksessa on tapahtunut 

lähivuosina sukupolvenvaihdos, jonka 

myötä usealla yksikön työntekijällä on 

varsin tuore alan tutkinto. Vahvuutena 

siinä on esimerkiksi 3D-tekniikan omak-

suminen jo opintojen aikana. 

Kuntalaiset mukaan

Yksikössä tehdään töitä myös kuntalaisten 

osallisuuden lisäämiseksi kaavoituspro-

sesseissa. Tästä tuoreita esimerkkejä ovat 

sosiaalisen median käyttöönotto ja paik-

katietopohjaiset asukaskyselyt, kuten Ha-

rava-kysely. Kaavoittajat ovat myös olleet 

tavattavissa erilaisissa kuntalaistapahtu-

missa, kuten eri taajamien kyläpäivillä.  

 –  Tavoitteena on aidosti kuulla kun-

nan asukkaita, Heikkilä toteaa.

 Kuulemiselle ja osallisuudelle on 

perusteet myös lainsäädännössä. Sekä 

maankäyttö- ja rakennuslaki että kunta-

laki ovat uudistusten myötä muuttuneet 

entistäkin kuntalaislähtöisemmiksi.

Osaamisen ylläpito tärkeää

Vuoden 2017 maankäyttö- ja rakennus-

lain uudistus toi lisää toimivaltaa kunnille, 

kun muun muassa ELY-keskusten valitus-

oikeus supistui. Myös merkittävien vastui-

den vuoksi Heikkilä kokee tärkeäksi, että 

kunnassa ylläpidetään osaamista ja halua 

kehittyä työssä. 

 Kunnan toimintaympäristöön kuuluu 

kiinteästi myös luottamuselinorganisaa-

tio. Heikkilä kehaiseekin asemakaavoitus- 

ja rakennuslautakuntaa hyvästä yhteis-

työstä. 

 – Viimeisimmässä lautakunnassa hy-

väksyttiin juuri toimintasäännön muutos 

koskien vaiheasemakaavaa ja vähäistä 

asemakaavan muutosta. Näiden instru-

menttien myötä saamme sujuvoitettua 

kaavaprosessia ja voimme käyttää yksikön 

resursseja fi ksummin, toteaa Heikkilä. 

Asemakaavapäällikkö

 Taneli Heikkilä 

Krannilan uudella alueella 

Kirkonkylässä.
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KUNTA TIEDOTTAA

Omaishoitajalle sijaisapua kotiin

Kotiin saatava sijaisapu mahdollistaa 

omaishoitajalle muutaman tunnin va-

paan, jolloin hän voi hoitaa asioita tai 

vaikka osallistua harrastustoimintaan. 

Sijaisapua voi saada myös omaishoita-

jan lakisääteisen vapaan järjestämiseksi. 

Nurmi järven kunnassa vuoden loppuun 

kestävä kokeilu omaishoitajien sijaisavus-

ta aloitettiin maaliskuussa.

 Etusijalla palvelun saamisessa ovat ne 

omaishoitajat, jotka eivät käytä lakisää-

teisiä vapaapäiviään eivätkä muita kun-

nallisia palveluja, kuten lyhytaikaishoitoa, 

päivätoimintaa tai kotihoidon palveluja 

tai käyttävät niitä hyvin vähän. Varaus-

tilanteen salliessa palvelua voidaan antaa 

muillekin omaishoitajille. Kokeilun ajan 

palvelu on maksuton.

 

Sijaisapukäyntejä päivittäin

Omaishoitajien sijaisapua on ensimmäi-

sen toimintakuukauden aikana tehty 

tunne tuksi omaishoitajien keskuudessa 

ja varsinaisia sijaisapukäyntejä kahden 

lähihoi tajan toteuttamana on ollut päivit-

täin. 

Omaishoitajien sijaisavun 

yhteystiedot: 

Lähihoitaja Tuija Nikander

puhelinaika ma klo 8–9.30

p. 040 317 3261

Lähihoitaja Minna Saarinen

puhelinaika ma klo 8–9.30

p. 040 317 3262

Omaishoidon sosiaaliohjaajat: 

puhelinaika ma-pe klo 11–12

Asiakkaat A-K 

Mirjami Partanen 

p. 040 317 3589

Asiakkaat L-P 

Sanna Hesanto  

p. 040 317 3049

Asiakkaat Q-Ö 

Riitta Nousiainen 

p. 040 317 4547

Ikäihmisten perhehoito tarjoaa 

vaihtoehdon omaishoidon vapaisiin

Viime syksynä Nurmijärvellä käynnistet-

tiin ikäihmisille suunnattu perhehoito. 

Kuntayhteistyönä järjestetyn ennakko-

valmennuksen jälkeen kunnassa aloitti 

kahden perhehoitajan ylläpitämä per-

hehoitokoti. Perhehoitokoti on tarjon-

nut pitkäaikaista hoitoa ikäihmisille sekä 

lyhyt aikaista hoitoa omaishoitajien vapai-

den ajaksi. 

 Parhaillaan on käynnissä Nurmijärven 

osalta toinen ennakkovalmennus uusien 

perhehoitajien saamiseksi Keski-Uuden-

maan alueelle.

Omaishoidon kumppanuuspöytä 

kokoaa toimijat saman pöydän 

ääreen 

Nurmijärvellä on syksystä 2014 alkaen 

kokoontunut Omaishoidon kumppa-

nuuspöytä, jonka ääressä yhdistystoimi-

jat, omaishoitajat, seurakunta ja viranhal-

tijat ideoivat ja toteuttavat omaishoitoa 

tukevaa toimintaa. Yhteistyö on poikinut 

Omaishoitajille apua 
– monin keinoin, yhteistyössä

virkistys- ja vertaistoimintaa omaishoi-

tajille sekä tiivistänyt toimijoiden välistä 

yhteistyötä. 

 Kuluvan ja ensi vuoden aikana 

Omaishoidon kumppanuuspöydässä 

keskitytään muun muassa valmennus- ja 

koulutustoiminnan kehittämiseen. Ensi 

keväänä toteutetaan yhteistyössä Ovet-

valmennus, joka avaa ovia omaishoitajuu-

teen, yhteiskunnan palveluihin, hoivatyö-

hön ja avustamiseen sekä omaishoitajan 

voimavaroihin.

Huhtikuussa Omaishoidon kumppanuus-

pöydässä olivat edustettuina Muistiluotsi, 

OmaisOiva, SPR:n Rajamäen osasto, Keski-

Uudenmaan Omaishoitajat ja Läheiset ry 

sekä Nurmijärven kunta.
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KUNTA TIEDOTTAA

Kesän sulkuajat 
hyvinvointitoimialalla
Hallinto- ja talouspalvelut: supistettua toimintaa 2.–27.7.

Perhe- ja sosiaalipalvelut: supistettua toimintaa 2.–27.7.

 Woimalassa supistettua toimintaa 2.–15.7., suljettu 16.–29.7. ja 11.5. 

 Perhekeskus suljettu 2.–27.7.

 Maahanmuuttopalveluissa supistettua toimintaa 

  (ulko-ovi on kiinni 2.–27.7.)

 Oppilas- ja opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut 

  suljettu 2.–27.7.

Terveyspalvelut: supistettua toimintaa 2.7.–3.8.

 Klaukkalan sosiaali –ja terveysasema on suljettu 2.-27.7.

 Klaukkalan Gunnarintien hammashoitola on suljettu 18.6.–12.8.2018

 Rajamäen terveysasema ja neuvola on suljettu 2.7.–3.8.

 Rajamäen hammashoitola on suljettu 2.–27.7.

 Päiväkeskukset (kirkonkylä, Klaukkala ja Rajamäki) suljettu 9.7. –3.8.

 Avoneuvola suljettu 2.–27.7.

Liikuntapalvelut: suljettu 2.7.–3.8.

Y
hdessä yksikön työntekijöiden 

kanssa pohditaan, miten tilanteis-

sa ja asioissa voidaan toimia ja mi-

ten voidaan auttaa. Perhesosiaalityön yk-

sikköön kuuluvat lapsiperheiden palvelu-

tarpeen arviointitiimi ja perhesosiaalityön 

työntekijät, sosiaalihuollon perheohjaus 

ja lapsiperheiden kotipalvelu. 

Lapsiperheiden kotipalvelu työsken-

telee pienten lasten perheissä antaen 

konkreettista apua.

Perhetyöntekijät auttavat lastenhoidossa, 

päivittäisissä kodin askareissa, sekä anta-

vat ohjausta ja neuvontaa lasten kanssa 

toimimisessa. Kotipalvelua voi saada esi-

merkiksi silloin, jos perheen äiti on väsy-

nyt ja tarvitsee aikaa lepoon tai asioiden 

hoitamiseen, kuten lastenhoitoapua lää-

Perhesosiaalityö – lapsiperheille apua ja tukea
velutarpeen arviointitiimin sosiaalityönte-

kijän kautta. Lapsiperheiden palvelutar-

peen arviointitiimi vastaa myös kunnan 

virka-aikaisesta sosiaalipäivystyksestä, 

johon saat yhteyden kunnan vaihteen 

kautta puh. (09) 250 021. Palvelutarpeen 

arviointitiimin numero on 040 317 2655.

 Perhesosiaalityön yksikköön kuuluvat 

lisäksi perhesosiaalityön sosiaalityöntekijä 

ja erityissosiaaliohjaaja. He toimivat oma-

työntekijöinä sosiaalihuollon asiakkaille. 

Nämä työntekijät toimivat asiakasper-

heiden rinnalla kulkijoina ja koordinoivat 

asiakkaille tarjottavia palveluja. Asiakkaat 

ohjautuvat heille lapsiperheiden palvelu-

tarpeen arviointitiimin tai muun kunnan 

palvelun kautta.

Perheohjaus tiiviissä yhteistyössä 

neuvolan kanssa

Perheohjaaja on kunkin taajaman neuvo-

lassa kolmen viikon välein ja häntä voi tul-

la tapaamaan kaikenikäisten lasten/nuor-

ten asioissa. Tapaaminen perheohjaajan 

kanssa onnistuu ilman ajanvarausta. 

Lisäksi neuvolan työntekijät voivat kon-

sultoida tai saada perheohjaajan mukaan 

asiakastapaamisiin. Perheohjaajaan saa 

yhteyden myös puh. 040 317 4093.

 

Perheohjaaja on paikalla neuvoloissa:

Klaukkala klo 8–10 

(tiistaina 8.5., 29.5., 19.6. jne.)

Rajamäki klo 8–10 

(keskiviikkona 25.4., 16.5., 6.6. jne.)

Kirkonkylä klo 8–10 

(perjantaina 4.5.,25.5., 15.6. jne.) 

kärin tai psykiatrian tapaamisten ajaksi. 

Kotipalvelua voi saada toisen työntekijän 

suosituksesta tai ottamalla itse yhteyttä. 

Kotipalvelun puhelin on 040 317 2241.

Sosiaalihuollon perheohjaus 

on koko perheen ohjausta ja 

neuvontaa
 

Sosiaalihuollon perheohjausta voi saa-

da esimerkiksi silloin, jos vanhempien ja 

lasten välisessä vuorovaikutuksessa on 

haasteita, perheestä puuttuvat yhteiset 

säännöt ja rutiinit, nuori ei asetu vanhem-

pien asettamiin rajoihin tai vanhempi tar-

vitsee ohjausta uhmaikäisen kanssa toimi-

miseen tai vanhemmat kokevat muuten 

keinottomuutta lastensa ja nuortensa 

kanssa. Perheohjausta voi saada ottamal-

la yhteyttä itse tai ohjautumalla toisen 

työntekijämme kautta. Perheohjaukseen 

saa yhteyden myös kunnan nettisivuilla, 

lasten, nuorten ja perheiden palveluiden 

sivuilla olevan Pyydä apua -napin kautta. 

Yhteydenotto ohjautuu perheohjaajille. 

Yhteyttä takaisin otetaan kolmen arki-

päivän aikana. Perheohjaajalle voi myös 

soittaa numeroon 040 317 4093.

Lapsiperheiden palvelutarpeen 

arviointitiimi

Lapsiperheiden palvelutarpeen arviointi-

tiimi ottaa vastaan kaikki lapsia koskevat 

sosiaalihuollon yhteydenotot sekä las-

tensuojeluilmoitukset. Tiimi tekee näistä 

palvelutarpeen arvioinnin ja lastensuo-

jelutarpeen selvityksen yhdessä perheen 

kanssa. Yhdessä tehtyjen arvioin tien myö-

tä perheille tarjotaan heidän tilanteeseen-

sa sopivaa palvelua, kuten esimerkiksi 

perhetyötä. Lastensuojelun asiakkaat oh-

jautuvat lastensuojeluun ainoastaan pal-

Perhesosiaalityö tarjoaa apua ja tukea lapsiperheille mahdollisim-

man varhaisessa vaiheessa. Kuntalaiset voivat olla yhteydessä yksi-

kön työntekijöihin kaikissa mieltä askarruttavissa asioissa.  
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N
urmijärven kunta panostaa kun-

talaisten aktiivisuuteen ja osalli-

suuteen tarjoamalla uusia toimin-

tamalleja. Kuntaan on perustettu aikuisso-

siaalityön ja lapsiperheiden sosi aalityön 

asiakasraati korostamaan asiakkaiden 

osallisuutta ja hyödyntämään heidän 

kokemusta palveluiden suunnittelussa, 

toteutuksessa ja arvioinnissa. Raati aloitti 

toimintansa elokuussa 2016. Raatia ohjaa-

vat työikäisten palveluista erityissosiaali-

ohjaaja Hannele Sauristo ja perhesosiaa-

lityön perheohjaaja Taru Kosonen. 

 – Raadissa on tilaa kymmenelle jäse-

nelle. Jäsenyys vaatii sosiaalipalvelujen 

asiakkuuden, sekä halun olla mukana 

ideoimassa ja kehittämässä kunnan palve-

luja. Tällä hetkellä raadissa on seitsemän 

noin 30–60-vuotiasta jäsentä. Jäsenyys 

on voimassa enintään kaksi vuotta. Sillä 

taataan uusien ideoiden ja näkökulmien 

tuominen raadin keskuuteen, perhesosi-

aalityön perheohjaaja Taru Kosonen ker-

too.

Asiakasraati kertoo, jos joku mättää
Kunnassa toimii asiakasraati, joka koostuu aikuissosiaalityön ja lap-

siperheiden sosiaalityön asiakkaista, eli kuntalaisista, jotka tunte-

vat Nurmijärven sosiaalitoimiston palvelut. Raati tuo asiakkaiden ja 

asukkaiden näkökulmia, ideoi, osallistuu ja antaa kehittämistoiveita 

kunnan palveluihin ja käynnissä oleviin hankkeisiin.

Perheohjaaja Taru Kosonen ja erityissosiaaliohjaaja Hannele Sauristo ovat ohjanneet 

asiakasraatia Nurmijärvellä lähes kaksi vuotta.

Asiakasraati kokoontui kunnanvirastolla maaliskuussa.

Onko sinulla mielessäsi asia,

 johon kaipaat muutosta 

tai parannusta? 

Kunnan kotisivuilla olevalla lomakkeella 

voit kertoa asiakasraadille ehdotuksia, 

mihin toivoisit muutosta tai parannusta.

Palvelut ovat asiakkaita varten 

– kehitetään palveluja avoimesti 

yhdessä! 

 – Tiivistetysti sanottuna asiakasraati 

on demokraattinen ryhmä, joka vie yh-

teisiä asioita eteenpäin, eli se ei käsittele 

kenenkään henkilökohtaisia asioita. Ko-

kouksia edeltävällä viikolla mahdollisia 

ideoita ja aiheita voi lähettää sähköisesti 

lisättäväksi seuraavan kokouksen esityslis-

taan, kiteyttää raadin toimintaa Hannele 

Sauristo.

Raati antoi palautetta Solmusta

Noin kerran kuussa Kirkonkylällä kokoon-

tuva raati ideoi ja testaa asioita, missä kai-

vataan asukkaiden ja palvelujen käyttä-

jien näkemyksiä. Toisinaan kokouksissa on 

mukana asiantuntijoita eri tahoilta, kuten 

esimerkiksi Kelasta, kertomassa omista 

palveluistaan. 

 Raadin kautta vaikutetaan muun 

muas sa palvelujen suunnitteluun, toteut-

tamiseen, kehittämiseen ja arviointiin. Esi-

merkkinä tästä on kunnan uusi sähköisen 

asioinnin alusta Solmu, jonka arvioitsijoik-

si raatilaiset pyydettiin. Arvioinnissa esille 

tulleet kehittämisideat otettiin huomioon, 

kun alustan kehittämistyötä jatkettiin.

Kiinnostuitko raadin 

jäsenyydestä?

Ota yhteyttä Hanneleen tai Taruun 

kotisivuilta löytyv ien yhteystieto-

jen kautta  osoitteessa www.nur-

mijarvi.fi  > perhe ja hyvinvointi > 

perhe- ja sosiaalipalvelut > aikuis-

sosiaalityön asiakasraati.
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Kotipihan kevätKotipihan kevät

Työkalujen keväthuolto

Mikäli puutarhan työkalut ja koneet ovat 

jääneet huoltamatta syksyllä, nyt olisi sen 

aika. Hyvät ja asianmukaiset työvälineet 

helpottavat pihapuuhia. Erityisesti puu-

vartisten kasvien hoito vaatii hyvät työvä-

lineet. Vääränmalliset tai huonokuntoiset 

sekatöörit ja oksasakset eivät leikkaa siis-

tisti, vaan rikkovat puuta. Talven aikana 

ruostuneet pihatyökalut voi puhdistaa esi-

merkiksi öljyssä liottamalla ja hankaamalla 

metalliosat puhtaaksi karkealla kankaalla 

tai teräsvillalla. 

Puiden ja pensaiden 

leikkaus ja risujen hävitys

Internetistä ja puutarhaseuroista on saa-

tavissa paljon ohjeita puiden ja pensaiden 

hoitoon. Leikkausjätettä syntyy keväisin 

helposti melkoinen määrä ja sen hävittä-

miseen on useampia keinoja:

• Polttaminen on mahdollista vain haja-

asutusalueilla, ja silloinkin polttamisen 

luvallisuus on syytä varmistaa kunnan 

ympäristöviranomaiselta.

•  Hakettamalla saadaan samalla hyvää 

katemateriaalia esimerkiksi pensaiden alle. 

Risut ja lehdet kannattaa kompostoida, jos 

siihen on mahdollisuus.

•  Vienti Metsä-Tuomelaan. Henkilöautol-

la tai perävaunulla tuodut kompostointiin 

menevät haravointijätteet sekä haketet-

tavat risut ja oksat otetaan vastaan veloi-

tuksetta lauantaina 5.5. ja 19.5. klo 9–14. 

Muulloin jäteasemalle voi tuoda haravoin-

tijätteitä 9 €/kuorma Metsä-Tuomelan au-

kioloaikoina. 

 

Jänisverkkoja ei kannata 

poistaa liian aikaisin

Jyrsijäsuojat poistetaan vasta, kun ollaan 

varmoja, että kutsumattomat vieraat löy-

tävät ateriansa jo jostain muualta. Ainavi-

hantien puiden, pensaiden ja perennojen 

suojat kevätauringon kuivattavalta vaiku-

tukselta kannattaa pitää paikoillaan, kun-

nes maa on sulanut.

Ulkokalusteiden huolto

Puiset kesäkalusteet, pihalaatat ja teras sit 

vaativat keväthuoltoa.  Ennen öljyämistä 

on pinta puhdistettava. Tyhjiä öljy-, petsi- 

ja maalipurkkeja ei saa laittaa talousjät-

teisiin, vaan ne voi esimerkiksi toimittaa 

Metsä-Tuomelan jäteasemalle. 

Linnunpöntöt puhtaaksi

Linnunpönttöjen puhdistus, kunnostus ja 

uu sien pönttöjen sijoittelu tontille alkaa 

yleensä jo helmikuussa.  Eri lajeilla on eri-

laiset vaatimukset pöntön koon suhteen. 

Ne voi tarkistaa esimerkiksi Bird Lifen 

-verkkosivuilta. Jos pöntössä ei ole vielä 

asukkaita, voi sen vielä puhdistaa edelli-

sen kesän jäljiltä. 

 Keväisin siivotaan myös lintujen talvi-

ruokintapaikat. Pölyn ja mahdol listen loi-

sien vuoksi hyvä käyttää henkilösuojaimia 

(suojalasit, hengityssuojain ja suojakäsi-

neet).

Tyhjennä räystäskourut

Vesirännien kunnostus ja puhdistus 

roskista on hyvä tehdä ennen kesää.

Ilman turvavaljaita ei katolle kuitenkaan 

kannata nousta.  

Istutusalueiden siistiminen

Kasvijätteet voi joko siivota puutarhakom-

postiin tai pilkkoa pieniksi ja jättää kasvi-

en juurelle maanparannusaineeksi. Siistin 

lopputuloksen saa, kun lisää vielä kerrok-

sen multaa pinnalle. Kaikki puutarhahar-

rastajat eivät haravoi keväisin. Usein tälläi-

sen puutarhurin vajasta löytyy silppuava 

ruohonleikkuri, jolla syksyiset lehdet on jo 

ennen talven tuloa ajeltu silpuksi, jotta ne 

maatuvat nopeammin. 

Puutarhan kevätlannoitus

Paras ajankohta käyttää kiinteitä lannoi-

teita, on juuri ennen sadetta. Näin lannoi-

te lähtee heti imeytymään maaperään ja 

kasvien käyttöön. Myös kastella voi, jos ei 

sadetta ole tiedossa.

Nautitaan keväästä

Kun maa on sulanut voi talteen laitetut  

joulukukat, kuten jouluruusut, hyasintit 

tai tulppaanit, istuttaa maahan. Ne ilos-

tuttavat puutarhuria seuraavana keväänä.

Tärkein tehtävä keväisessä pihassa on kui-

tenkin nauttia upeasta heräävästä luon-

nosta ja huumaavasta vihreän voimasta.

Apua kevättöihin
   

Ikääntyneille nurmijärveläisille Nurmijär-

ven Omakotiyhdistys tarjoaa omakotitalk-

karipalveluja vanheneville omakotiasuk-

kaille. Omakotitalkkari käy tekemässä mm. 

siivous- ja pihatöitä sekä pienimuotoista 

kiinteistön kunnostusta. 

Yhteinen Nurmijärvemme

Nurmijärvellä on paljon mahdollisuuksia 

nauttia heräävästä keväästä, vaikka omaa 

puutarhaa ei olisikaan. Upeat koskimaise-

mat Myllykoskella ja Nukarinkoskella hou-

kuttavat kevätretkelle ja vaellusreittejä on 

useampia. Kirjastoista on saatavana 

 Nurmijärven matkailu- ja ulkoilukartta, 

josta löytyvät kaikki kevyenliikenteen väy-

lät ja ulkoilureitit.

 Eri puolilla kuntaa järjestetään joka 

kevät myös yhteisten alueiden siivousta-

pahtumia.

Keisarinpikarililja
Fritillaria imperialis

Helmiililja
Muscari armeniacum

Kevätaurinko houkuttaa ulos 

puutarhaan ja saa multasormet 

syyhyämään. Perennapenkkien 

siistimisen, uusien hyöty- ja koriste-

kasvien kylvämisen ja kasvimaan 

kääntämisen lisäksi keväisin 

on monenlaista pihapuuhaa. 

Teksti ja kuvat: Krista Jännäri
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Nurmijärven kunnan alueella järjestetyn 

jätehuollon hoitaa tekniseen keskukseen 

kuuluva jätehuollon yksikkö. Se huoleh-

tii mm. yhdyskuntajätteiden hyödyntä-

misestä ja kaatopaikkakäsittelystä sekä 

kotitalouk sien ongelmajätteiden vastaan-

otosta ja toimittamisesta käsittelyyn. 

Metsä-Tuomelan jäteasema
Iivarin metsätie

Puh. 040 317 2315

nurmijarvi.fi /jatehuolto

Jätteiden vastaanotto auki:

arkisin ma-pe klo 7.30–17.15

arkipyhien aattoina klo 7.30–15.45

Metsä-Tuomelan jäteasema 

on Facebookissa!

Tiesitkö?

Kaikilla asuinkiinteistöillä on oltava 

sekajäteastia ja sopimus jätehuolto-

yrityksen kanssa sen tyhjentämisestä. 

Lue lisää: nurmijarvi.fi /jatehuolto > 

jätehuollon järjestäminen

Metsä-Tuomelan jäteasema 

avoinna la 5.5. ja la 19.5.

Jäteasema on avoinna pientuojille lauan-

taina 5.5. ja 19.5. klo 9–14, jolloin jätease-

malla vastaanotetaan jätteitä jätteenkäsit-

telytaksan mukaisin hinnoin. 

 Henkilöautolla ja/tai perävaunulla tuo-

taessa kompostointiin menevät haravoin-

tijätteet sekä haketettavat oksat ja risut 

otetaan lauantaiaukiolojen aikana vastaan 

omille vastaanottokentilleen veloituksetta. 

Normaaleina aukioloaikoina niitä voi tuo-

da 9 euron kuormahintaan.

 Metallia, sähkö- ja elektroniikkaromua 

ja kyllästettyä puuta (alle 1m3) otetaan vas-

taan maksutta jäteaseman aukioloaikoina. 

Tiesitkö? 

Puutarhajätteet saa hyödyntää omalla 

pihalla tai toimittaa Metsä-Tuomelan 

jäteasemalle. Ethän vie puutarhajät-

teitä luontoon – näin estät vieraslajien 

ja kasvitautien leviämisen. 

Lue lisää 
•  kompostoinnista 

 www.kiertokapula.fi /jatehuolto/

 kompostointi/ 

• haitallisista vieraslajeista 

 http://vieraslajit.fi /

Vaarallisten jätteiden kuntakeräys 

21.–22.5.2018

Tavallisimpia kotitaloudessa syntyviä vaa-

rallisia jätteitä ovat voimakkaat emäksiset 

tai happamat pesuaineet, vanhentuneet 

lääkkeet, käyttökelvottomat tai ylijääneet 

maalit, lakat, liimat, liuotinaineet ja ohen-

teet, puunkyllästysaineet, aerosolit, jarru- 

ja jäähdytinnesteet, öljyt, rikkakasvien ja 

tuholaisten torjunta-aineet, paristot, akut, 

loisteputket ja energiasäästölamput.  

 Pidä vaaralliset jätteet erillään muista 

jätteistä. Säilytä ne mieluiten alkuperäi-

sissä pakkauksissa tai merkitse pakkauk-

set selkeästi. Älä sekoita aineita koskaan 

muiden aineiden kanssa! Pyri käyttämään 

vaaralliset aineet tarkasti loppuun, jolloin 

jätettä syntyy mahdollisimman vähän. 

Maanantai 21.5.

17.00–18.00 Klaukkala, 

Lepsämäntie 2, parkkialue

Tiistai 22.5.

17.00–18.00 Kirkonkylä, 

matonpesupaikan P-alue, Väinöläntie 

18.30 - 19.30 Rajamäki, 

urheilualueen pysäköintialue, 

Kiljavantie 4 

Jätemäärä on max 20 kg/asiakas. Jäteöl-

jyä voi tuoda suurempiakin määriä, mutta 

kanisteri voi olla max. 30 l kokoinen, jotta 

se saadaan kaadettua öljytynnyriin. 200 

litran öljytynnyrit voidaan imaista tyhjäk-

si paikan päällä, mutta tyhjä tynnyri jää 

asiakkaalle. 

 Suurille, yli 200 litran erille öljyjätettä 

voi tilata ilmaisen noudon Lassila & Ti-

kanojalta puh. 010 636 6031, oil@lassila-

tikanoja.fi .

 Märkä maali kuuluu vaarallisen jät-

teen keräykseen. Täysin kuivat maalipur-

kit voi viedä metallinkeräykseen. Jos ae-

rosolipurkki hölskyy tai sihisee, palauta se 

vaarallisen jätteen keräykseen.

HUOM! Vaarallisten jätteiden kuntake-

räyksessä EI KERÄTÄ seuraavia jätteitä: 

metallit, sähkö- ja elektroniikkaromua, 

kylmälaitteita, autonrenkaita, muovia ja 

muita tavanomaisia jätteitä kuten seka-

jätteitä.

Vaarallisten jätteiden kuntakeräys 

on osana Siistiksi-viikkoja!

Tiesitkö?

Vaarallisia jätteitä voi tuoda Metsä-

Tuomelan jäteasemalle aina aukiolo-

aikoina.

Kevätsiivous kotikylällä

Nurmijärven kunnan yleisten alueiden 

siivoustalkoot järjestetään perinteisesti 

huhti-toukokuun vaihteessa. Kunta tarjo-

aa talkoisiin osallistuville porukoille jäte-

säkit ja roskien kuljetuspalvelun viimeis-

tään 22.5.  

 Talkoisiin osallistuvien porukoiden 

vetäjät mainostavat itse tapahtumaa ja 

tilaavat annettujen ohjeiden mukaisesti 

roskille noudon Lassila & Tikanojalta. 

Jätesäkkejä ja lisäohjeita Metsä-Tuomelan 

jäteasemalta sekä kunnan kirjastoista:

• Metsä-Tuomelan jäteasema, 

 Iivarin metsätie, puh. 040 317 2315, 

 avoinna: arkisin ma-pe 7.30–17.15, 

 arkipyhien aattoina 7.30–15.45

Jätehuolto ja -neuvonta

Näin asioit Metsä-Tuomelan jäteasemalla

Aja vaa´alle ja tule ilmoittautumaan. Jätteet lajitellaan itse lavoille. Huolehdi lasten turvallisuudesta.

• 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

Tuo vaaralliset jätteet (ent. nimi ongelmajätteet) kiertävään keräykseen.

www.facebook.com/siistiksinurmijarvi
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Unelmien LiikuntaSankarit 10.5.
Klaukkalan urheilualueella klo  10-13

Sanaseikkailu

Sumopaini

Yhteisjumppa

Esityksiä

Seurat esittäytyy -
Tule kokeilemaan eri 

lajeja!

Pomppulinna

DJ

Koko 
perheen 
liikunta-
tapahtuma Yhteistyössä 

seurojen ja muiden 

toimijoiden kansa

Kerää 
sankarimerkkejä!

Kaikki 
mukaan!

LIIKUNTA JA URHEILU

Tuolijumppa
Klaukkalan kirjastolla 

maanantaisin 28.5.2018 saakka 
klo 15–15.30 

Tervetuloa liikkumaan 
kanssamme!

Kesäkauden 2018

kahvakuulatunnit 
ma 14.5.–11.6. klo 18-18.45
(Liikuntapalvelut/Mika) 

Rajamäen kirkon puistoalueella.
Ota oma kahvakuula mukaan. 
Tunnit ovat maksuttomia. 
Säävaraus.

” Seis, älä mene vielä ovesta sisään! Ensin hypätään sammakkohypyllä kynnyksen 

yli! Varo, ettet astu viivalle!”  Tutun kuuloista, eikö totta? Nyt ohjeet kuitenkin anne-

taan nauravalla lapsen äänellä aikuiselle ja näin taas pienellä teolla lisätään liik-

kumista varhaiskasvatuksen päivään. Nurmijärvellä liikkuu koko varhaiskasvatus!

N
urmijärven kunnan varhaiskas-

vatuksessa alkoi viime keväänä 

Saan liikkua, leikkiä, nujuta – lap-

silähtöisyyttä liikkumiseen Nurmijärven 

varhaiskasvatuksessa -hanke, eli Liinu-

hanke. 

 Tavoitteena on vahvistaa varhaiskas-

vatukseen liikkumiseen kannustavaa il-

mapiiriä sekä lisätä lasten monipuolista 

liikkumista ja liikkumisen iloa niin sisällä 

kuin ulkonakin. Hankkeessa mukana on 

myös kunnan liikuntapalvelut toteutta-

malla erilaisia liikunnallisia tapahtumia, 

tuottamalla materiaalia sekä esimerkiksi 

lainaamalla liikuntavälineitä varhaiskasva-

tuksen käyttöön. 

 Hankkeelle on myönnetty AVI:n 

Liikun nallisen elämäntavan paikallista 

kehittämisavustusta.

Saan liikkua, leikkiä ja nujuta
– liikkumisen riemua Nurmijärven varhaiskasvatuksessa

Varhaiskasvatuksessa innostetaan 

lapsia liikkumaan

Alle 8-vuotiaiden lasten päivään tulisi si-

sältyä kolme tuntia fyysistä aktiivisuutta, 

joka koostuisi kevyestä liikunnasta, reip-

paasta ulkoilusta sekä vauhdikkaasta fyy-

sisestä aktiivisuudesta. Moni alle koulu-

ikäinen lapsi viettää ison osan päivästään 

varhaiskasvatuksessa, joten varhaiskasva-

tuksen rooli lasten liikkumisen mahdollis-

tajana on merkittävä. 

 Nurmijärvellä on Liinu-hankkeen 

myötä pyritty lisäämään lasten fyysisen 

aktiivisuuden määrää tekemällä päivistä 

toiminnallisempia sekä hyödyntämällä 

liikkumista monipuolisesti oppimisen tu-

kena. Lapsia innostetaan monipuoliseen 

liikkumiseen niin jokapäiväisissä siirty-

mätilanteissa kuin isoissa tapahtumissa-

kin esim. Eskariolympialaiset, salisäpinät, 

talvitouhut.

 Yhteinen touhuaminen sekä reipas 

puuhastelu ovat loistavia tapoja lasten 

fyysisen aktiivisuuden lisäämiseen. Van-

hempien kanssa tehtävä yhteistyö ko-

rostuu varhaiskasvatuksessa myös lasten 

liikkumisesta puhuttaessa. Lähtökohtana 

on yhdessä toimiminen perheiden kanssa. 

Unelmien liikuntapäivän Etkot 9.5.

Koko Nurmijärven varhaiskasvatus jär-

jestää Unelmien liikuntapäivän Etkot 9.5. 

Tuolloin haastamme perheet ja yhteistyö-

tahot mukaan liikkeen lisäämiseen Tule 

mukaan! -laululla. Eräs Liinu-hankkeen 

tavoitteista on lisätä lapsilähtöisyyttä liik-

kumiseen Nurmijärven varhaiskasvatuk-

sessa. Unelmien liikuntapäivä rakentuukin 

lasten liikkumisen unelmista.

 Varhaiskasvatus on mukana valtakun-

nallisessa Ilo kasvaa liikkuen – liikkumis- 

ja hyvinvointiohjelmassa kuntatasoisena 

toimijana. 

     Lisätietoa ohjelmasta: 

     ilokasvaaliikkuen.fi 

     Tähän hankkeeseen 

     on saatu tukea 

     Veikkausvoittovaroista

Liikkumisen iloa sisällä ja ulkona!
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Liikuntapalvelut 

(Hyvinvointitoimiala)

Käyntiosoite:  Virastotalo

   Keskustie 2 A

   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,

lasten soveltava liikunta 

Liikuntasuunnittelija Mika Vänni

p. 040 317 2048

mika.vanni@nurmijarvi.fi 

Ikäihmisten liikunta,

aikuisten soveltava liikunta

Liikuntasuunnittelija Petra Kela

p. 040 317 2046

petra.kela@nurmijarvi.fi  

Työikäisten liikunta

Liikuntasuunnittelija Annukka Nie-

melä p. 040 317 4667 

annukka.niemela@nurmijarvi.fi 

 

Liikunnanohjaaja 

Henna Hakala

p. 040 317 2047

henna.hakala@nurmijarvi.fi 

Liikuntaneuvonta 

liikuntaneuvonta@nurmijarvi.fi 

Salivuorot ja salivuorojen 

laskutus 

Toimistosihteeri Jonna Kivi

p. 040 317 4890

jonna.kivi@nurmijarvi.fi 

Ohjausryhmien laskutus 

p. 040 317 4574

Liikuntapaikkojen hoito 

ja rakentaminen 

(Tekninen keskus)

Liikuntapaikkapäällikkö 

Ville Ruokoja

p. 040 317 4001

Klaukkala

Liikuntapaikat, 

p. 040 317 4003

liikuntapaikat.klaukkala@nurmijarvi.fi 

Rajamäki

Liikuntapaikat

p. 040 317 4007

liikuntapaikat.rajamaki@nurmijarvi.fi 

Kirkonkylä

Liikuntapaikat, 

ulkoilualueiden hoito

p. 040 317 4005 ja 040 317 4006

Porkkalan mökin varaukset

Palvelusihteeri Tuija Heiskanen

p. 040 317 2560

Venepaikat

Toimialasihteeri Monica Hallikainen
p. 040 317 2303

monica.hallikainen@nurmijarvi.fi 

sähköpostiosoitteet: 
etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi 

LIIKUNTA JA URHEILU

Nurmijärven kunta on ottanut huo-

mioon tutkimuksissa ja uutisoinnissa 

esille nostetun lasten ja nuorten liik-

kumattomuuden ja sen vaikutukset 

hyvinvointiin. 

L
iikkuminen, sen edellytysten ke-

hittäminen ja saavutettavuus ovat 

vahvasti esillä myös kunnan hyvin-

vointisuunnitelmassa. Lasten ja nuorten 

liikkumisen ja fyysisen aktiivisuuden lisää-

miseksi erityisesti päivisin, tehdään var-

haiskasvatuksessa ja opetustoimessa sys-

temaattisesti töitä Liikkuva Koulu- ja Liinu 

-hankkeissa. Sen lisäksi kunnassa lisätään 

liikkumisen mahdollisuuksia rakentamalla 

lähiliikuntapaikkoja, koulujen pihoja, ke-

vyenliikenteenväyliä, liikuntapaikkoja ja 

ulkoilureittejä. 

Aktiivisempia ja viihtyisämpiä 

koulupäiviä Liikkuvassa koulussa

Liikkuvassa koulussa on tärkeää:

•Oppilaiden osallisuus

•Oppiminen

• Lisää liikettä – vähemmän istumista

Liikkuvissa kouluissa ajatellaan asioita uu-

silla tavoilla: esimerkiksi istutaan vähem-

män, tuetaan oppimista toiminnallisilla 

menetelmillä, liikutaan välitunneilla ja 

kuljetaan koulumatkat omin lihasvoimin. 

Kaikki Nurmijärven perusasteen koulut 

ovat rekisteröityneet Liikkuviksi kouluik-

si. Jokainen koulu toteuttaa liikkuvampaa 

koulupäivää omalla tavallaan.

Toinen aste – Liikkuva opiskelu

Viime syksynä Nurmijärvi hyväksyttiin 

mukaan toisen asteen oppilaitosten pi-

lottivaiheeseen, jossa on mukana 50 eri-

laista toimijaa. Liikkuvan opiskelun piiriin 

Nurmijärvellä kuuluu neljä oppilaitosta; 

Arkadian yhteislyseo, Nurmijärven yhteis-

koulu, Rajamäen lukio ja Työtehoseura Ra-

jamäki. Liikkuva opiskelu-ohjelmaa koor-

dinoi Nurmijärven kunnan sivistystoimi.

Vahvaa yhteistyötä 

Nurmijärven liikuntapalvelut ovat erittäin 

kiinteässä yhteistyössä Liikkuva koulu- 

ohjelman kanssa. Tämä on edesauttanut 

monen asian onnistumiseen perusasteen 

kouluissa, kuten yhteinen liikuntavälinei-

den lainaamo kouluille ja erilaisten massa-

tapahtumien järjestämisen oppilaille.

Mitä Liikkuva koulu tekee 

ja kenen kanssa?

Opetushenkilöstön koulutukset

•Opetushenkilöstön VESO-koulutuksia

• Liikkuva koulu-koulutuksia

•Nurmijärven liikkuva koulu- 

 seminaarit perusasteelle ja toiselle 

 asteelle

• Valtakunnallinen Liikkuen läpi 

 elämän -seminaari

Kolmannen sektorin kanssa tehty 

yhteistyö; kerhotoiminta ja 

harrastusiltapäivä 

• Seurojen ohjaamia pilottikerhoja 

 järjestettiin kouluissa keskelle 

 koulupäivää, pitkälle välitunnille tai  

 heti koulupäivän jälkeen.

•Harrastusiltapäivä-pilotti Klaukkalan  

 alueella alkaa syksyllä 2018. 

 Tarkoituksena on järjestää oppilaille  

 ilmaista harrastamista heti koulu-

 päivän jälkeen klo 14.30–16.00

Liikunnalliset tapahtumat

• Keppikrossi-tapahtuma Nurmijärven  

 sähköareenalla alakoululaisille 

 200 oppilasta 2–5 lk:lta (yhteistyö 

 4H-yhdistyksen, Moottoriliiton ja 

 Eläkeläisten kanssa)

• Kouluviestikarnevaali toukokuussa, 

 yli 800 oppilasta ja 180 joukkuetta

• Ice skating -tour, 300 oppilasta 

 1–6 luokilta

• 5 ja 8 luokkien itsenäisyyspäivän 

 tanssiaiset, paikalla Klaukkalan 

 5. ja 8. luokkalaiset

Liikettä ja hyvinvointia – osana ilmiötä

Liikkuva koulu on 

hallituksen kärkihanke

Liikkuva koulu -ohjelma on yksi hal-

litusohjelman osaamisen ja koulu-

tuksen kärkihankkeista. Hallitusoh-

jelman tavoitteena on, että jokainen 

peruskouluikäinen liikkuu tunnin 

päivässä. Nurmijärvellä Liikkuva 

koulu on toiminut syksystä 2016 

lähtien. Ohjelmaa koordinoi kunnan 

sivistystoimi, jossa toimii Liikkuva 

koulu- koordi naattori ja yhdysopet-

tajaverkosto. Verkoston jäseninä on 

kaikista kunnan perusasteen kou-

luista vähintään yksi opettaja. 

•Motoriikkapäivät, ke-pe aikana 

 1500 oppilasta 1–9 luokilta

• Angry birds go snow -tapahtuma

• Ringetteturnaus tekojäällä, 

 200 1.–4. luokilta

•Maastojuoksukilpailut

• Eri lajien kokeilupäiviä kouluille

Koulujen arjen toiminnan 

kehittäminen yhdessä koulun 

henkilökunnan ja oppilaiden kanssa

• Pitkän välitunnit

• Välkkäri-koulutukset oppilaille 

 (välituntiliikuttajia)

• Toiminnallisen oppimiseen liittyvät  

 asiat
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KUNTA TIEDOTTAA

Nuorilta parannusehdotuksia joukkoliikenteeseen
 

N
uorilta kysyttiin viime syksynä 

mielipiteitä mm. joukkoliiken-

teen toimivuudesta ja lippujen 

hinnoista joukkoliikenneaiheisessa Tuu-

jo 2017 –kilpailussa. Nuorilta pyydettiin 

myös vapaamuotoisia ehdotuksia ja ideoi-

ta, miten joukkoliikennettä pitäisi paran-

taa. Kilpailu oli suunnattu nurmijärveläisil-

le 9-luokkalaisille ja sen voitti Mäntysalon 

koulun opiskelija Riina Katajala. Riinan 

esitykset joukkoliikenteen parantamiseksi 

koskivat sekä Nurmijärven sisäistä liiken-

nettä, että Helsingin matkojen hinnoitte-

lua. 

 Riina sai palkinnoksi Nurmijärven 

Helsinki-nuorisolipun kolmen kuukauden 

latauksen. Samalla hän voitti palkinnon 

myös omalle luokalleen, joka saa käyt-

töönsä 500 euron arvoisen tilausajon. 

 Toisen palkinnon sai Seitsemän Veljek-

sen koulusta opiskelija Helmi Venna. Hän 

toivoi nuorisolippua, johon voisi ladata ra-

haa 30 päivän käyttöajan asemesta. Kol-

manneksi tuli Mäntysalon koulun oppilas 

Topi Tervonen, joka ehdotti linja-autoihin 

sisänäyttöä, joka kertoisi seuraavan py-

säkin.

 Nurmijärvi-lippu -työryhmä kokoaa ja 

analysoi kaiken kyselytutkimuksessa saa-

dun materiaalin. Mielipiteet ja ehdotukset 

otetaan huomioon joukkoliikennettä ke-

hitettäessä. 

 
Tuujo-kilpailun voittajakolmikko Topi Tervonen , Helmi Venna ja Riina Katajala.
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Tilaa vesihuollon häiriötiedote!
Saat tiedon oman alueesi vesihuoltoon liittyvistä 
häiriöistä tekstiviestillä

Nurmijärven Vesi tiedottaa vesihuoltoon 

liittyvistä häiriöistä, kuten vedenjakelun 

keskeytyksistä, tekstiviestillä. Palvelu on 

maksuton ja sitä voivat käyttää kaikki 

Nurmi järven Veden asiakkaat, myös ker-

ros- ja rivitaloissa asuvat. 

Häiriötiedotteen voi tilata kunnan koti-

sivuilla olevalla lomakkeella. Lomakkee-

seen täytetään kiinteistön osoite, jota 

koskevista häiriöistä halutaan saada tieto 

sekä matkapuhelinnumero, johon teksti-

viesti 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 vies-

tien vastaanottamisen myös yöaikaan. 

Mikäli yöviestiä ei sallita, yöllä lähetetyt 

viestit saapuvat seuraavana aamuna kello 

seitsemän. 

 Tilaa häiriölomake: 

 www.nurmijarvi.fi /nurmijarvenvesi

Sosiaalipalveluihin 

liittyvää neuvontaa 

ja ohjausta Klaukkalassa
Aikuissosiaaliohjaajat ovat tavattavissa keskiviikkoisin klo 13–16 

Klaukkalan entisen yhteispalvelun tiloissa, (os. Kuonomäentie 2, toinen kerros). 

Kuntalaiset saavat neuvontaa ja ohjausta esimerkiksi 

taloudellisiin asioihin, elämänhallintaan ja sosiaalipalveluihin liittyvissä asioissa. 

Palveluun voi tulla ilman ajanvarausta ja matalalla kynnyksellä kysymään 

mieltä askarruttavia kysymyksiä.

 

Kesäloma-ajan vuoksi palvelu on suljettu 27.6.–29.7.2018.
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NURMIJÄRVELLÄ TAPAHTUU

TOUKOKUU

la 5.5. klo 15
Lastenmusiikkiorkesteri Ammuu!
Piippola-konsertti 
Emma-palkittu orkesteri laulattaa, leikit-
tää ja naurattaa kaiken ikäisiä. Luvassa on 
lauluja tuorein ja svengaavin sovituksin. 
Liput alk. 10 € + toimitusmaksu (alk.1 € 
www.lippu.fi ) ja kaikilta R-kioskeilta, ovel-
ta tuntia ennen tapahtumaa, jos lippuja 
on jäljellä.
Monikkosali, Kuntotie 7, Klaukkala
Järj. Nurmijärven musiikkiopisto ja 
Nurmijärven Opisto
www.monikkosali.fi 

ti 8.5. klo 19
Kamus-kvartetti ja pianisti 
Salla Karakorpi
Liput 12,50 €/10,50 € + toimitusmaksu 
(alk.1 € www.lippu.fi ) ja kaikilta R-kios-
keilta, ovelta tuntia ennen tapahtumaa, 
jos lippuja on jäljellä.
Monikkosali, Kuntotie 7, Klaukkala
Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut 
www.monikkosali.fi 

to 10.5. klo 10–13
Unelmien LiikuntaSankarit 
Nurmijärvellä
Koko perheen liikuntatapahtuma. Vapaa 
pääsy. Klaukkalan urheilupuisto, 
Kuntotie 3, Klaukkala
Järj. LiikuntaSankarit
www.unelmienliikuntapaiva.fi 

la 12.5. klo 7.30–20
EVOC MTB & RUN
Koko perheen tapahtuma kokoaa maas-
topyöräilyn ja polkujuoksun harrastajat 
Rajamäelle kilpailemaan ja nauttimaan 
upeista maastoista. 
Rajamäen uimahalli ja Herusten nummi
Järj. Team EVOC Finland
www.hypykisat.fi /evocmtbrun

ti 15.5. klo 18
Onnen oivalluksia
Nurmijärven opiston Musel-ryhmä esittää 
runoja ja lauluja rakkaudesta Henrik Lam-
bergin johdolla. Vapaa pääsy.
Klaukkalan kirjasto, Kuonomäentie 2
Järj. Klaukkalan kirjasto

ke 16.5. klo 18
Kirjailijavierailu
Nurmijärveläinen kirjailija Satu Vasanto-
la kertoo esikoiskirjastaan sekä kirjailijan 
työstään.
Pääkirjasto, Punamullantie 1, Nurmijärvi
Järj. Nurmijärven kirjasto

ke 16.5. klo 17.30
KirjastoKino
Klaukkalan kirjasto, Kuonomäentie 2.
Järj. Klaukkalan kirjasto

17.–23.5. 
Onnea etsimässä – Nurmijärven 
tanssiopiston kevätnäytökset
Esitykset arkisin klo 19 ja la-su klo 13 ja 18. 
Kesto n. 1 h, ei väliaikaa. Liput 13 €/9,50 € 
alle 16 v. Ennakkomyynti esiintyvien op-
pilaiden perheille 16.4.–27.4. Liput vapau-
tuvat yleiseen myyntiin 30.4. Liput www.
lippu.fi  + toimitusmaksu (alk.1 € www.lip-
pu.fi ) ja kaikilta R-kioskeilta, ovelta tuntia 
ennen tapahtumaa, jos lippuja on jäljellä.
Monikkosali, Kuntotie 7, Klaukkala
Järj. Nurmijärven tanssiopisto
www.monikkosali.fi 

ti 22.5. klo 18
Kirjailijavieraana Jarkko Sipilä
Klaukkalan kirjasto, Kuonomäentie 2
Järj. Klaukkalan kirjasto

22.–25.5. klo 9–13.30
Taaborin toimintaviikot
Työpajoja, tarinoita ja opastuksia 4–8 
-vuotiaille. Pääsymaksu 9 €/lapsi, ryhmä-
paikat täynnä. Taaborinvuori, Koulunkul-
mantie 34, Palojoki
Järj. Nurmijärven museo
www.nurmijarvi.fi /museo

pe 25.5. klo 19
La Primavera
Nurmijärven musiikkiopiston perinteinen 
kevätkonsertti. Vapaa pääsy.
Monikkosali, Kuntotie 7, Klaukkala
Järj. Nurmijärven musiikkiopisto
www.monikkosali.fi 

la 26.5. klo 11–16
Kevätpäivä
Muistiyhdistyksen järjestämää virkistystä 
Lomakoti Kotorannassa. Musiikkipitoista 
ohjelmaa, ulkoilua, arpajaiset. Hierontaa 
15–30 min. maksua vastaan, varattava il-
moittautumisen yhteydessä. Osallistumis-
maksu 10 € sisältää ruoan ja kakkukahvit, 
maksu paikan päällä. Ilmoittautumiset 
Salme Laurila 050 357 3850.
Kotorannantie 74, 05250 Kiljava
Järj. Keski-Uudenmaan Muistiyhdistys ry 
www.keski-uudenmaanmuistiyhdistys.fi 

ke 30.5. klo 18
Elokuvakerho
Pääkirjasto, Punamullantie 1, Nurmijärvi
Järj. Nurmijärven kirjasto

6.–7.6. klo 18
Teatteri Pikku Kivi
Sanoja vain...
7–17-vuotiaiden teatteritaiteen perus-
opetuksen oppilaiden esitys. Ohjaus Lea 
Hirvasniemi-Haverinen. Liput 10/5 € tun-
tia ennen esityksen alkua Taaborinvuo-
relta käteisellä. Taaborinvuori, Koulun-
kulmantie 34, Palojoki
Järj. Kivi-juhlat ry
www.kivijuhlat.fi 

ons/ke 13.6 klo 19
Allsång på Tabor med Thomas Lundin 
Ruotsinkielinen yhteislauluilta Taabo-
rinvuorella, laulattajana Thomas Lundin. 
Biljetter/liput 10 € + toimitusmaksut (alk. 
1 €) www.lippu.fi  sekä portilta 1 h ennen 
tapahtumaa, jos lippuja on jäljellä.
Taaborinvuori, Koulunkulmantie 34, 
Palojoki
Järj. Svenska föreningen i Nurmijärvi
www.svenskaforeningeninurmijarvi.fi 

su 17.6. klo 13–15
Luonnonkukkien päivä
Tutustutaan Kiven kodin niittykasveihin. 
Lapsille ötökkähotellin rakentamista ja 
niityn hyönteisiin tutustumista. Vapaa 
pääsy. 
Aleksis Kiven koti, Palojoentie 271, 
01940 Palojoki
Järj. Nurmijärven museo ja 
Nurmijärven luonto ry.
www.nurmijarvi.fi /museo

27.–29.6. klo 19 ja la 30.6. klo 17
Kivi-juhlat 
Aleksis Kiven rakkausjuhla 
– Kihlaus sekä Yö ja päivä
Ohjaus Atro Kahiluoto, musiikki Jarmo 
Romppanen. Kesto 2h väliajan kanssa. Li-
put alk. 25/23/15 €, www.netticket.fi , puh. 
0600 399 499 (1,00 €/min + pvm). 
Taaborinvuori, Koulunkulmantie 34, 
Palojoki
Järj. Kivi-juhlat ry.
www.kivijuhlat.fi 

KESÄKUU

su 3.6. klo 9–16
Rompetori ja Masiinameeting
Vanhojen autojen, moottoripyörien ja 
oheistuotteiden myyntitapahtuma. Tarjol-
la ajoneuvoharrastukseen liittyviä rompe-
tuotteita ja vanhaa tavaraa. Parkkialueella 
nähtävänä vanhoja kulkupelejä.
Kiljavantie 6, Nurmijärvi
Järj. Wanhat Masiinat ry
www.wanhatmasiinat.fi 
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Ammuu!

la 30.6. klo 14 
Teatteri Pikku Kivi
Paloon nallikat
Aleksis Kiven lapsuudesta kertovan näy-
telmän rooleissa Teatteri Pikku Kiven 
ja Kivi-juhlien näyttelijöitä. Ohjaus Lea 
Hirvasniemi-Haverinen. Liput alk. 15/10 
€, perhelippu (2+2) 40 €, www.netticket.
fi , puh. 0600 399 499 (1,00 €/min + pvm).
Taaborinvuori, Koulunkulmantie 34, 
Palojoki
Järj. Kivi-juhlat ry.
www.kivijuhlat.fi 

1.–8.7. 
Kivi-juhlat
Aleksis Kiven rakkausjuhla 
– Kihlaus sekä Yö ja päivä
Ohjaus Atro Kahiluoto, musiikki Jarmo 
Romppanen. Kesto 2 h väliajan kanssa. Li-
put alk. 25/23/15 €, www.netticket.fi , puh. 
0600 399 499 (1,00 €/min + pvm). Tarkista 
esityspäivät Kivi-juhlien verkkosivuilta. 
Taaborinvuori, Koulunkulmantie 34, 
Palojoki
Järj. Kivi-juhlat ry.
www.kivijuhlat.fi 
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Kunnanviraston kesäaukioloajat
Kunnanvirasto on kiinni heinäkuussa neljä viikkoa 2.–27.07.2018. 

Henkilökunnan lomat on keskitetty tälle ajalle niin, että välttämättömät 

toiminnot hoidetaan myös tuolloin.

Kesäaikana 1.6.–31.8. kunnanvirasto on auki ma-to klo 8–15.30, pe klo 8–14 

ja juhlapyhien aattona klo 8–14.

Kunnan puhelinvaihde palvelee 1.6.–31.8. ma-to klo 8–15.30, pe klo 8–14 

paitsi kunnanviraston sulkuaikana 2.–27.7. ma-to klo 8–15, pe klo 8–14. 

Kirjastojen kesäaukioloajat

Nurmijärven kirjastot ovat auki 1.6.–15.8. seuraavasti:

Pääkirjasto ja Galleria Ville 

ma-to klo 9–20, pe klo 9–16, lauantait suljettu, itsepalvelu ma-pe klo 9–10

Klaukkalan kirjasto ja Galleria Toivo 

ma-to klo 9–20, pe 9–16, lauantait suljettu, itsepalvelu ma-pe klo 9–10

Rajamäen kirjasto 

ma, ti ja to klo 10–19, ke klo 10–17, pe klo 10–16, la suljettu

Kirjastoauto Oiva

4.6.–28.6. Oiva kiertää vain aikataulun mukaiset iltareitit.

29.6.–12.8. Oiva ei kierrä lainkaan.

13.8. alkaen Oiva kiertää aikataulun mukaisesti.

Lehti ei vastaa ennakkotietoihin tulevista muutoksista.

NÄYTTELYT

NURMIJÄRVELLÄ TAPAHTUU

Lisätietoja tapahtumista: www.nurmijarvi.fi /tapahtumat

ma 2.7. klo 18 
Teatteri Pikku Kivi: Paloon nallikat
Aleksis Kiven lapsuudesta kertovan näy-
telmän rooleissa Teatteri Pikku Kiven 
ja Kivi-juhlien näyttelijöitä. Ohjaus Lea 
Hirvasniemi-Haverinen. Liput alk. 15/10 
€, perhelippu (2+2) 40 €, www.netticket.
fi , puh. 0600 399 499 (1,00 €/min + pvm). 
Taaborinvuori, Koulunkulmantie 34, 
Palojoki
Järj. Kivi-juhlat ry.
www.kivijuhlat.fi 

pe 6.7. klo 18
Etsijä – Eino Leinon runoja laulettuna
Open Voices -kuoroa johtaa Mertsi Raja-
la. Liput 12/15 € + toimitusmaksu (alk.1 € 
www.lippu.fi ) ja kaikilta R-kioskeilta, por-
tilta tuntia ennen tapahtumaa, jos lippuja 
on jäljellä. 
Taaborinvuori, Koulunkulmantie 34, 
Palojoki
Järj. Nurmijärven museo ja 
kulttuuripalvelut 
www.nurmijarvi.fi /tapahtumat 

1.–2.8. klo 18
Peppi Pitkätossu
Valloittava näytelmäklassikko koko per- 
heelle! Mukana muun muassa Erika Vik-
man, Anna Hanski ja Valtteri Lehti nen. 
Ohjaus Taavi Vartia. Liput alk. 25/22/15 €, 
perhelippu (2+2) 74 €. 
Taaborinvuori, Koulunkulmantie 34, 
Palojoki
Järj. Ta-Mar -tuotanto
www.taaborinkesateatteri.fi  

la 4.8. klo 15
Taaborinvuori soi: Suvi Teräsniska
Liput 27/24 € + toimitusmaksu (alk. 1 € 
www.lippu.fi ) ja kaikilta R-kioskeilta, por-
tilta 1 h ennen tapahtumaa, jos lippuja 
on jäljellä. Yleisöä pyydetään saapumaan 
paikalle noin tuntia ennen konserttia vii-
me hetken ruuhkan välttämiseksi.
Taaborinvuori, Koulunkulmantie 34, 
Palojoki
Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut

la 18.8. klo 11–14
Kiven kodin Vilttikirppis
Perinteinen vilttikirppis Aleksis Kiven 
kodin pihapiirissä. Varaa ilmainen myyn-
tipaikkasi osoitteesta helga.lahdemaki@
nurmijarvi.fi  tai 040 317 4148. Vapaa 
pääsy. 
Aleksis Kiven koti, Palojoentie 271, 
01940 Palojoki
www.nurmijarvi.fi /museo

18.–20.8. 
Teatteri Pikku Kivi: Paloon nallikat
Aleksis Kiven lapsuudesta kertova näytel-
mä. Ohjaus Lea Hirvasniemi-Haverinen. 
Liput alk. 15/10 €, perhelippu (2+2) 40 €, 
www.netticket.fi , puh. 0600 399 499 (1,00 
€/min + pvm). Tarkista esityspäivämäärät 
ja kellonajat teatterin verkkosivuilta. 
Taaborinvuori, Koulunkulmantie 34, 
Palojoki
Järj. Kivi-juhlat ry.
www.kivijuhlat.fi 

ma 20.8. klo 19 
Yhteislauluilta Taaborinvuorella 
– Mikko Alatalo laulattaa
Liput alk. 12 €, alle 7 v. maksutta, 2.5. al-
kaen www.netticket.fi , Nurmijärven Opis-
ton toimisto, Klaukkalantie 72 arkisin klo 
9–16 ja Kivi-juhlien toimisto, Punamullan-
tie 12 C ke klo 10–17. Liput portilta 1 h 
ennen tapahtuman alkua, jos lippuja on 
jäljellä. Tiedustelut 040 938 1007.
Taaborinvuori, Koulunkulmantie 34, 
Palojoki
Järj. Kivi-juhlat ry ja Nurmijärven opisto
www.kivijuhlat.fi 
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Teatteri Pikku Kivi: Paloon nallikat

19.–31.7. 
Peppi Pitkätossu
Valloittava näytelmäklassikko koko per-
heelle! Mukana muun muassa Erika Vik-
man, Anna Hanski ja Valtteri Lehtinen. 
Ohjaus Taavi Vartia. Liput alk. 25/22/15 €, 
perhelippu (2+2) 74 €. Tarkista esityspäi-
vämäärät ja kellonajat teatterin verkkosi-
vuilta. 
Taaborinvuori, Koulunkulmantie 34, 
Palojoki
Järj. Ta-Mar -tuotanto 
www.taaborinkesateatteri.fi  

la 25.8. klo 9.30–15
Rajamäen kyläpäivä
Ohjelmaa eri puolilla Rajamäkeä.
Aleksanteri Hakaniemi, lapsille 
Duo Kengurumeininki..
Järj. Rajamäen kylätiimi
www.rajamaenkylapaiva.fi 

Galleria Ville
Pääkirjasto, Punamullantie 1, Nurmijärvi
ma-to klo 10–20, pe klo 10–18, la 10–16

11.4.–11.5.
Anna Alapuro: Virtauksia

30.5.–26.7. 
Kurkistus kunnan taidekokoelmaan

1.8.–30.8. 
Nurmijärveläisen taiteen vuosinäyttely
Järj. Nurmijärven Taideyhdistys ry. 

Galleria Toivo
Klaukkalan kirjasto, Kuonomäentie 2, 
Klaukkala
ma-to 10–20, pe 10–18, la ja aattoina 
10–16 (kesälauantaisin suljettu)

2.5.–28.6.
Anna Uschanov: Kätkö

Aleksanteri Hakaniemi Rajamäessä


