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Nurmijärvi lukuina
Asukasluku: 42 027     
(ennakkotieto 1.2.2017)

Pinta-ala 367,3 km2, josta
• maapinta-alaa      362,5 km2

• vesipinta-alaa      4,83 km2

Tuloveroprosentti      19,50 %
Kiinteistöveroprosentit:
• yleinen        0,93
• vakinainen asuinrakennus  0,41
• muut asuinrakennukset   0,93
• rakentamattoman rakennus-
 tontin veroprosentti    3,93

Väestö ikäryhmittäin, 
osuus väestöstä (31.12.2015)
• 0–6-vuotiaat        9,5 %
• 7–14-vuotiaat      12,5 %
• 15–24-vuotiaat      11,0 %
• 25–64-vuotiaat      52,0 %
• Yli 65-vuotiaat      15,0 %
• Yhteensä        100 %

Työpaikkoja    11756 kpl (31.12.2014)
Työllistä työvoimaa  19306 hlöä ( 31.12.2014)

Päätaajamat/asukasluvut: (31.12.2015)
• Nurmijärven kirkonkylä        8 173
• Klaukkala       16 988
• Rajamäki           7 535
• Muut              9 201
 luvussa mukana kaikki muut 
 paitsi päätaajamissa asuvat

Vastaava päätoimittaja:
Kimmo Behm
PL 37, 01901 Nurmijärvi
kimmo.behm@nurmijarvi.fi 

ISSN 1459-5699

Päätoimittaja:
Hilkka Gehör
Puh. 040 317 2020
PL 37, 01901 Nurmijärvi
hilkka.gehor@nurmijarvi.fi 

Kansikuva: 
Virpi Tynkkynen

Taitto:
AD Krista Jännäri
Mainospalvelu Kristasta Oy 

Painosmäärä:  19 500 kpl 
Painopaikka:  Lehtisepät Oy
Jakelu:     Jakelujuniorit Oy

K untavaalien tulos oli koko maassa 
pitkälti ennusteiden mukainen. 
Ennustetut voittajat voittivat ja 

tappioita kärsineet menettivät ääniä ja 
valtuustopaikkoja.
 Nurmijärvellä valtuuston kokoonpa-
no muuttuu poikkeuksellisen paljon. Puo-
lueiden välisessä kannatuksessa tapahtui 
muutoksia, jotka noudattivat valtakun-
nallisia tuloksia. Suurin yllätys oli kuiten-
kin se, että yli puolet 51 valtuutetusta, eli 
27 on uusia. Maakunta- sekä sosiaali- ja 
terveydenhuollon uudistusten kynnyk-
sellä päätöksentekoon tulee nyt mukaan 
henkilöitä, joilla varmasti on uusia ja tuo-
reita ajatuksia Nurmijärven kunnan tule-
vaisuudesta sekä intoa tehdä työtä sen 
eteen.  Valtuuston jäsenten keski- ikä on 
48 vuotta, miehiä 29 ja naisia 22. 
 Nyt valtuustossamme on epäilemättä 
riittävästi uutta virtaa ja kykyä johtaa kun-
taamme uusiin tulevaisuuden haasteisiin. 

Rakentavasti toimiva ja yhteistyökykyinen 
poliittinen päätöksentekojärjestelmä, jos-
sa valtuutetuilla on keskeinen rooli, on pe-
rusedellytys menestyvälle ja kehittyvälle 
kotikunnallemme.
Parhaimmat onnittelut valituille ja terve-
tuloa mukaan kiintoisaan ja työntäytei-
seen valtuutetun ja muihin kunnan luot-
tamustehtäviin. 

Arkiturvallisuutta 
tehdään yhdessä

Viikoittaiset synkät uutiset luonnonka-
tastrofeista sekä terroriteot eri puolilla 
maailmaa, viime aikoina aivan lähinaa-
purissakin, huolestuttavat meitä kaikkia. 
Miten yhteiskunta osaa varautua erilaisiin 
luonnosta sekä ihmisten teoista aiheutu-
viin onnettomuuksiin ja kriisitilanteisiin? 
Yhteiskuntamme on haavoittuva ja kaik-

keen ei koskaan voi valmistautua. Pai-
kallisella tasolla kunnilla on suuri vastuu 
häiriötilanteisiin varautumisesta.
 Kunnassa tehdään valmiussuunnitte-
lua ja harjoitellaan laajasti varautumista 
erilaisiin onnettomuus- ja yhteiskunnan 
häiriötilanteisiin. Teemme tätä yhdessä 
Nurmijärven Sähkön ja Nurmijärven Ve-
den sekä pelastusviranomaisten ja poliisin 
kanssa. 
 Kunnalla on valmiussuunnitelma, joka 
on tarkoitettu vain viranomaiskäyttöön. 
Lehdessämme on avattu suunnittelun 
tilannetta ja turvallisuus-teemasivuilta 
löytyy kaikille kuntalaisille tarkoitettua li-
sätietoa ja ohjeistusta arjen poikkeustilan-
teita ajatellen. Näihin kannattaa jokaisen 
tutustua ja miettiä, miten itse varautua 
poikkeuksellisiin energian- ja vesihuollon 
tai jokapäiväisen elämäämme kuuluvien 
tarvikkeiden jakelun häiriötilanteisiin. 

Kevään ja kesän 
kulttuuritarjonta 
on runsasta

Kevät ja kesä ovat kuin muuttolinnut kult-
tuuritarjonnan ja – tapahtumien osalta. 
Suuret parvet erilaisia kesätapahtumia 
laskeutuu keskuuteemme. Tapahtumien 
kirjo houkuttaa moninaisuudellaan kun-
talaisia ja vierailijoita liikkeelle. 
 Näin itsenäisyyden juhlavuonna kult-
tuuritapahtumien tarjonta on poikke-
uksellisen run sas. Vaikka näkyvimmät 
tapahtumat koko perheelle ja kaikille 
Nurmijärvellä vieraileville keskittyvät Taa-
borinvuorelle, tapahtumia riittää myös 
kaikkiin taajamiin. 
 Kesä on myös otollinen aika liikkua 
luonnossa ja osallistua erilaisiin liikunta-
tapahtumiin sekä osallistujana että myös 
penkkiurheilijana ja katsojana. Tarjon-
nasta voisin mainita vaikkapa Unelmien 
liikuntaa Klaukkalan urheilukentällä, joka 
haastaa lapset ja aikuiset vaariin saakka 
liikkumaan voimistelun ja yleisurheilun 
merkeissä.
 Toivotan kaikille lukijoille oikein hyviä 
lukuhetkiä ja oivalluksia kevään ja kesän 
viettoon lehtemme kautta sekä aurin-
koista ja mukavaa kesää ja tulevaa loman 
aikaa!

KIMMO BEHM
Kunnanjohtaja

Valta vaihtuu 
– uusi valtuustokausi alkaa kesäkuussa
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Klaukkalaan rakenteilla oleva Nurmijärven monitoimitalo Monikko valmistuu 
juhannuksen tietämillä. Elokuun lopussa käyttöön otettava talo tarjoaa vapaa-
ajantoimintaa ja harrastusmahdollisuuksia etenkin lapsille ja nuorille. 

Nurmijärven monitoimitalo avataan elokuussa

Klaukkalan urheilualueen 
liikuntapaikkoja palvelevat tilat
• Hallinnointi tekninen keskus
• Pinta-ala 526 m2

• Pukutilat 6 x 28 m2

• Liikuntapaikanhoitajien 
 taukotila 19.5 m2

• Kokoustila 30 m2

• Kioski 9 m2, käytetään myynti-
 pisteenä urheilutapahtumissa
• Konehalli 101 m2

• Urheilualueen käyttäjien 
 sosiaalitilat

Vuokratut tilat
Nurmijärven Opisto 
• Pinta-ala 100 m2

• Kevyenmusiikin opetusluokka Rokki 
• Kevyenmusiikin opetusluokka Poppi
• Monitoimiluokka Paja: 
 kädentaitojen, tietotekniikan, 
 kuvataiteen ja kielten opetus
• Yhteinen opettajien työskentelytila  
 muiden opistojen kanssa

Nurmijärven  Musiikkiopisto
• Pinta-ala 370 m2

• Konsertti- ja opetustila 
 Maestoso  91 m2

• Musiikkileikkikoululuokka 
 Piccolo 50 m2

• Kuusi soitinopetusluokkaa: 
 Do, Re, Mi, Fa, So ja La 18 m2

• Kaksi ryhmäopetusluokkaa 
 Ti ja Tempo 30 m2

• Yhteinen opettajien työskentelytila  
 muiden opistojen kanssa

Nurmijärven Tanssiopisto  
• Pinta-ala 661 m2

• 1. kerros 549 m2 ja 2. kerros 112 m2

• Tanssin opetussali Isadora
• Tanssin opetussali Marius
• Tanssin opetussali Fred 
• Tanssin opetussali Martha 
• Pukuhuone- ja pesutilat 66 m2

• Välinevarasto 13 m2

• Pukuvarasto, puvuston huolto ja 
 ompelimo 43 m2

• Hallinnon työhuoneet 69 m2

• Yhteinen opettajien työskentelytila  
 muiden opistojen kanssa

Nuorisotila

Monikkosalin nousevassa katsomossa on 312 istuinta.
Kun katsomo vedetään taakse, salin kokonaiskapasiteetti on 600 henkilöä.

Monikon sisääntuloaula helmikuussa.

Sisääntuloaula

Linja Arkkitehdit Oy

Jouni Leino Design Studio

Jouni Leino Design Studio

K unnan nuorisopalvelujen hallin-
noimassa monitoimitalossa toimi-
vat Klaukkalan nuorisotila, läheisiä 

liikuntapaikkoja palve levat pukuhuone- ja 
taukotilat sekä tapahtumasali, jota käyttä-
vät kunnan omat toimijat ja muut tapah-
tumajärjestäjät. 
 Vajaa kolmannes talon tiloista on 
vuokrattu Nurmijärven Opiston, Nurmi-
järven Musiikkiopiston ja Nurmijärven 
Tanssiopiston käyttöön. 

• Rakennus sijaitsee Klaukkalassa,   
 osoitteessa Kuntotie 3.
• Talon hallinnasta vastaa Nurmijärven  
 kunnan nuorisopalvelut 

Nurmijärven kunnan 
käytössä olevat tilat
Nuorisotila 
eli Klaukkalan Kertsi
• Kertsi on 9-17–vuotiaille 
 nuorille suunnattu turvallinen,    
 päihteetön ja kiusaamisvapaa  
 paikka.
• Hallinnointi Nurmijärven 
 nuorisopalvelut
• Nuorisotila 490 m2 
• Harjoittelutilat bändeille 96 m2

• Askartelutila
• Kaksi kerhotilaa
• Kokoustila

Monikkosali
• Hallinnointi Nurmijärven 
 nuorisopalvelut
• Pinta-ala 423 m2

• Näyttämö 175 m2, 
 mitat 13,7 x 7,7 x 6,8 m
• Perustason valo- ja äänikalusto
• Teleskooppikatsomossa 
 312 paikkaa
• Lisäksi tilaa 66 irtotuolille
• Seisomakatsomon kapasiteetti   
 600 henkilöä
• Flyygeli 
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Länsikaaren koulun oppilasagentit 
hihku vat innosta, kun saavat lego-
robotin sujahtamaan luokan poikki 
valot vilkkuen. Ensin kahdeksan oppi-
laan ryhmä oppi koodaamaan käsky-
jä, mitkä saavat robotin kääntymään 
tai puhumaan. Ja sitten robotit lasket-
tiin turvallisesti lattialle ja testattiin. 
Ja hyvin toimi. Robotin ohjelmoinnin 
oppimiseen meni kuudesluokkalai sil ta 
vajaa tunti. 

R yhmä puolestaan opettaa myö-
hemmin muita koulun oppilaita. 
Oppilaat ovat niin sanottuja oppi-

lasagentteja. Opettamalla toisia he oppi-
vat myös itse lisää ohjelmoinnista. 
 Digiloikka, eli se, että tulevaisuuden 
aikuiset oppivat luontevasti digitaaliseen 
maailmaan ja sähköiseen tiedonhakuun, 
näkyy vahvasti peruskoululaisten arjessa. 

 – Ohjelmointia harjoittelemalla oppi-
laat saavat jonkinlaisen kuvan siitä, miten 
teknologian toiminta riippuu ihmisen 
tekemistä ratkaisuista. Ja vaikka ei tule-
vaisuudessa aikoisikaan ohjelmoijaksi tai 
toimisi tieto- ja viestintätekniikan parissa, 
niin ohjelmoinnin opiskelu lisää tärkeinä 
pidettyjä taitoja, kuten ryhmätyötaitoja, 
ongelmanratkaisutaitoja, loogista päätte-
lyä, omatoimisuutta sekä ajattelun taitoja, 
Hyyti sanoo. 
 Hyyti myös vastaa opettajien täyden-
nyskoulutuksesta. Nurmijärven opettajis-
ta on valittu kymmenen tutor-opettajaa, 
joille varataan aikaa kouluttaa myös naa-
purikoulun opettajia. Lisäksi kaikista kou-
luista on valittu opettajia, jotka toimivat 
oman yksikkönsä tieto- ja viestintäteknii-
kan vastaavina opettajina ja omalta osal-
taan huolehtivat yksikkönsä valmiudesta 
ottaa digiloikka hallitusti. 
 Esimerkiksi Länsikaaren alakoulussa 
tällainen vastuuopettaja on luokanopet-
taja Terttu Raudaskoski.

Viime syksynä käyttöön otetussa uudes-
sa opetussuunnitelmassa esiintyy ohjel-
mointi ja sitä kautta mm. robotiikka. 
 Koodaustaidot mainitaan näissä pe-
rusteissa osana laaja-alaisia osaamista-
voitteita, erityisesti tieto- ja viestintätek-
nologisen osaamisen sekä käytännön tai-
tojen ja oman tuottamisen osioissa sekä 
ala- että yläkoulun puolella.
 Digitaalisuus ylipäänsä on mukana 
monissa oppiaineissa – oppilaat etsivät 
tietoa ja aineistoa internetistä, käyttävät 
pilvipalveluita sekä kuvaavat ja äänittävät 
omia tuotoksiaan. 
 

Tieto- ja viestintätekniikan
täydennyskoulutusta opettajille
Kunnan tieto- ja viestintätekniikan koor-
dinaattori Ossi Hyyti auttaa peruskouluja 
digitaalisuuden tiellä. Hän on vastuussa 
mm. kouluissa käytettävistä tietotekni-
sistä laitteista sekä niiden pedagogisesta 
hyödyntämisestä opetuksessa.

Digiagentti Digiagentti 
oopettaa kaveria ohjelmoimaanpettaa kaveria ohjelmoimaan

Teksti ja kuvat: Virpi Tynkkynen

”Ohjelmoinnin opiskelu 
lisää ryhmätyötaitoja, 

ongelmanratkaisutaitoja, 
loogista päättelyä ja

 omatoimisuutta.”

Looginen ajattelu 
tai käskyjen ketjuttaminen 
ei ole mikään uusi juttu. 
Sitä vain nykyisin kutsutaan 
koodaamiseksi.

 – Aluksi vähän aristelin ajatusta koo-
daamisen opettelemisesta, mutta nyt kun 
olen sitä opetellut, olen asiasta innostu-
nut.  On innostavaa oppia uutta omaan 
työhönsä, Raudaskoski iloitsee.  

Jo eskarilaiset 
koodaavat
Digitaalisuus on mukana jopa varhais-
kasvatuksessa. Toivojentien päiväkodin 
esikouluryhmän esiopettaja Suvi Sipilä 
on yksi kunnan digiagenttiopettajista. 
Hän on osallistunut kunnan järjestämään 
robotiikkakoulutukseen. Sipilä kiertää 
toisissa esikouluissa opettamassa toisia 
opettajia. 
 Toivojentien päiväkodissa digitaali-
suus ja tabletit ovat olleet osa esikoulu-
opetusta syksystä 2015 alkaen.
 – Aloitimme ensin kehollisista käskyis-
tä. Esimerkisi toinen ohjaa puheella toista 
liikuttamaan raajojaan ja kääntymään. 
Tarkoituksena on, että lapset ymmärtä-
vät ketjukäskytyksen ja kehitetään ohjel-
moinnillista ajattelua eli koodausta, Sipilä 
selvittää.
 Vanhan ajan Kapteeni käskee -leikki 
on esimerkki oiva esimerkki ohjelmoinnil-
lista ajattelusta.
 Eskariryhmässä on myös juteltu, missä 
tietokoneita käytetään ja mikä on robotti. 
Digitaalisuus ja koodaminen ovat osa esi-
kouluopetusta.
 – Lapset innostuvat ja tykkäävät kai-
kenlaisesta tekemisestä. 

 Kuudesluokkalaiset Akseli Jantunen, 
Joa Holmberg, Aatu Pulkkinen 
sekä Eevi Paajanen osaavat ohjelmoida 
pöydällä olevan robotin tekemään 
haluttuja asioita.
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Okko Perkkiö, Santeri Kahiluoto ja Ilona Karjalainen osaavat ohjelmoida pienen 
leikkirobotin liikkumaan etunimensä kirjainten mukaan. 

Eskariopettaja Suvi Sipilä neuvoo
 Ellen Pelkosta ja Minja Turusta 
tablettiongelmissa.  

Nurmijärvi mukana 
sote-palvelujen valinnan-
vapauden kokeilussa
Kuusi Keski-Uudenmaan kuntaa kehittävät yhdessä Keski-Uudenmaan alueen 
sote-mallia. Alue on myös valinnanvapauden kokeilualue, jossa kuntalaiset voivat 
jatkossa valita, kenen palveluja käyttävät yleislääkäri- ja hoitajatason vastaanot-
topalveluissa.

 
Nurmijärven Veden saneerauksia kesällä 
Kirkonkylälle – mukana katutöitä
Vesijohtoa ja jätevesiviemäriä sanee-
rataan ensi kesänä Kirkonkylällä Nah-
kurintien, Puontilankaaren ja Rinne-
kujan alueella. Samalla katujen pääl-
lysrakennekerrokset uusitaan ja kuiva-
tusjärjestelmä muutetaan avo-ojasta 
hulevesiviemäriksi. 

 

S aneerauskohde on valittu ja ai-
kataulutettu vesihuoltolinjojen 
kriittisyyden, kunnon ja iän perus-

teella. Saneerauksen tekee ulkopuolinen 
urakoitsija.
 Alueella saneerataan vesijohtoa yh-
teensä noin 550 metriä ja jätevesiviemäriä 
noin 550 metriä. Uutta hulevesiviemäriä 
rakennetaan yhteensä noin 750 metriä. 
Työt tullaan tekemään aukikaivamalla ja 
tämä vaikuttaa liikenteeseen alueella. Hai-
tat pyritään minimoimaan, jotta liikenne 
sujuisi mahdollisimman hyvin. Alueella 
liikkuu isoja koneita, jotka eivät pääse siir-
tymään nopeasti paikasta toiseen. Myös 
hetkellisiä esteitä tonteille ajoon saattaa 
tulla, mutta työn aika käytetään siltoja kai-
vantojen yli, jotta liikenne toimisi. 

Suunnitelluista vedenjakelun keskeytyk-
sistä ilmoitetaan kaksi päivää ennen kes-
keytystä. Alueella kuitenkin työskennel-
lään lähellä vanhaa, vikaantumisherkkää 
verkostoa, joten yllättävätkin vedenjake-
lun keskeytykset ovat mahdollisia. 
 Saneerausalueen asukkaille pidetään 
asukastilaisuus ja lähetetään infopaketti. 

Nurmijärven Vesi suosittelee asukkai-
ta liittymään häiriötiedotepalveluun, 
jonka kautta tiedotetaan esimerkiksi 
vedenjakelun keskeytyksistä: www.
nurmijarvi.fi /nurmijarvenvesi.

K eski-Uudenmaan sotessa ovat mu-
kana Hyvinkää, Järvenpää, Nurmi-
järvi, Tuusula, Mäntsälä ja Pornai-

nen.  Alueella kehitettävässä sote-mallissa 
painotetaan lähipalveluita ja matalan kyn-
nyksen palveluita alueen asukkaille. Malli 
on tarkoitus liittää Uudenmaan maakun-
taan vuonna 2019.

Kuntalainen voi valita, 
kenen palveluja käyttää 
Valinnanvapauden kokeiluja on Suomessa 
meneillään viidellä eri alueella, joista yksi 
on Keski-Uusimaa.   Keski-Uudenmaan 
sotessa aloitetaan yleislääkäri- ja hoitaja-
tason vastaanottopalvelujen avaamisella 
valinnanvapaudelle. Kuntalainen voi vali-
ta palveluntuottajaksi ilmoittautuneiden 
joukosta toimipaikan, jonka asiakkaaksi 
ilmoittautuu. Ne kuntalaiset, jotka eivät 
tee valintaa, pysyvät kotikuntansa lähipal-
velujen piirissä.
 Kokeilu käynnistyy kevään aikana ja 
kestää vuoden 2018 loppuun.  Kun ns. va-
linnanvapausportaali avautuu, asiakasta 
neuvotaan valinnan tekemisessä terveys-
asemilla ja palvelupisteissä. Ajantasaiset 
tiedot löytyvät keski-uudenmaansote.fi  
-nettisivuilta ja myöhemmin toimitetta-
vista asiakasesitteistä, joita jaetaan kun-
tien palvelupisteissä ja terveysasemilla.
 Toisena osana kokeilua on paljon 
palveluja tarvitsevien henkilökohtainen 

budjetti. Palvelujen sisältöä tarkennetaan 
yhdessä palveluntuottajien ja kolmannen 
sektorin toimijoiden kanssa ennen kokei-
lun käynnistymistä. Nämä asiakkaat vali-
taan erikseen ja heidän kanssaan käydään 
yhdessä läpi toimintatavat kokeilun aika-
na. Henkilökohtaisen budjetin kokeilun 
on tarkoitus käynnistyä syksyllä 2017.

Palveluntuottajien 
haku käynnistynyt
Palveluntuottajien haku valinnanvapaus-
kokeilun vastaanottopalveluihin on auen-
nut maaliskuun alussa.  Palveluntuottajat 
voivat tarjota Keski-Uudenmaan kokeilu-
alueen kuntalaisille yleislääkäri- ja hoitaja-
tason vastaanottopalveluja erikseen mää-
ritellyin ehdoin. Mukaan voi ilmoittautua 
koko kokeilun ajan.

Lisätietoja: www.keski-uudenmaansote.fi  
ja facebook: keski-uudenmaan sote

Sote- ja maakuntauudistus on suurim-
pia hallinnon ja toimintatapojen uu-
distuksia Suomessa. Siinä uudistetaan 
sosiaali- ja terveydenhuollon rakenne, 
palvelut ja rahoitus sekä aluehallinnon 
tehtävät. Tavoitteena on, että sosiaali- 
ja terveyspalvelujen järjestäminen ja 
muita alueellisia tehtäviä siirtyy maa-
kunnille 1.1.2019. 

 Eskarilaisilla on käytössään myös 
tabletit. 19 eskarilaisella on yhdeksän 
tablettia, yhdellä tabletilla on kaksi nimet-
tyä käyttäjää. Nimet on teipattu tabletin 
kylkeen suojukseen. Tabletteja käytetään 
koodaamisen ohella esimerkiksi valoku-
vien ottamiseen tai tiedon hankintaan. 
Lisäksi ryhmässä on lautapelejä, jotka ke-
hittävät koodausajattelua.  
 Itse koodauksen opettamiseen Toivo-
jentien eskariryhmässä on käytetty Linda 
Liukkaan Hello Ruby -kirjaa. Ryhmässä on 
käytössä Blue Bot -robotteja, joita ohjel-
moidaan painalluksilla.

 Sipilä kuitenkin muistuttaa, ettei loo-
ginen ajattelu tai käskyjen ketjuttaminen 
ole mikään uusi juttu. Sitä vain nykyisin 
kutsutaan koodaamiseksi. 
 – Aina on rakennettu legoja ohjeiden 
mukaan tai pelattu Muuttuvaa labyrintti 
-peliä. Kyse on pohjimmiltaan samasta 
asiasta. 
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K ivi-juhlat viettää itsenäisyyden 
juhlavuotta kahden näytelmän 
voimin. Kesän esitys koostuu Kiven 

pienoisnäytelmistä Kihlaus sekä Yö ja päi-
vä. Luvassa on myös historiallinen tapah-
tuma, koska Yö ja päivä saa vasta nyt ensi-
esityksensä Taaborinvuoren näyttämöllä. 
 Kivi-juhlat juhlistaa näiden kahden 
tunnevoimaisen ja koskettavan näy-
telmän välityksellä samalla 65. esitys-
vuottaan ja kansalliskirjailija Kiveä. Rak-
kausjuhlan ohjaa Taaborinvuorelle Atro 
Kahiluoto ja musiikin Kiven runoihin on 
säveltänyt Jarmo Romppanen. 
  Ohjaaja Kahiluodon mielestä Kiven ru-
noudessa rakkaus on kaikki kaikessa. Hän 
toteaa Kiven saaneen kokea rakkautta 
omassa elämässään, vaikka se rakkauden 
juhla ei ole ollutkaan aina pelkkää onnea. 

L aulajana, muusikkona, näyttelijänä ja 
sanoit tajana tunnetun Vesalan ura on ollut 
huikea. Pelkästään viime vuoden meriitteihin 

kuuluvat päärooli Tyttö nimeltä Varpu -elokuvassa, 
arvostettu Junnu Vainio -palkinto  ja platinaa 
myyneen debyyttialbumin julkaiseminen. 
 Sooloalbumi pysyi Suomen listaykkösenä 
yhdeksän viikkoa yhteen menoon. ”Tequila” ja 
”Älä droppaa mun tunnelmaa” ottivat suorilta 
paikkansa koko kansan tuntemina radiohitteinä. 
 Tämän vuoden Emma Gaalassa Vesala palkittiin 
peräti neljällä Emmalla. Palkinnot tulivat sarjoissa 
vuoden naisartisti, vuoden pop, vuoden biisi ja 
vuoden albumi.
 Lähes 400 000 albumia myyneestä 
PMMP-yhtyeestä ponnistanutta Vesalaa on 
monipuolisuutensa vuoksi kuvattu 2000-luvun 
renessanssineroksi. 

TAABORINVUOREN KESÄ

Vesala nousee Taaborinvuorelle
Suomen lahjakkaimpiin 
taiteilijoihin kuuluva 
Vesala esiintyy elokuussa 
Taaborinvuori soi 
-konsertissa. 

la 12.8. klo 15
Taaborinvuori soi: Vesala
Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut
www.lippu.fi 

Aleksis Kiven rakkausjuhla: 

Kihlaus & Yö ja päivä

30.6.–2.7., 4.7.–5.7., 17.8.–20.8. 
ja 22.8.
Kivi-juhlat: 
Aleksis Kiven rakkausjuhla, 
Kihlaus & Yö ja päivä
www.netticket.fi 
www.kivijuhlat.fi 

Kivi-juhlien esityksessä pienoisnäytelmät 
Kihlaus sekä Yö ja päivä tuovat ohjaajan 
mukaan katsojille nähtäväksi rakkauden 
juhlan eri puolia: toivon, kaipauksen ja 
rakkauden voiman avata ihmisten silmät 
ja sydämet.

Kuva Viivi Huuska

Kuva Christian Pirskanen
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TAABORINVUOREN KESÄ

T aaborinvuori on viime vuosina tul-
lut tunnetuksi Taavi Vartian ohjaa-
mien laadukkaiden koko perheen 

näytelmien kesäisenä esityspaikkana. 
Niissä on oma vahva leff antekijän käden-
jälki, kuten yleisö ja media ovat Vartian 
näytelmiä kuvailleet.
 Tänäkin kesänä katsojat saavat elä-
myksen, joka riemastuttaa ja koskettaa 
kaiken ikäisiä. Sinikka ja Tiina Nopolan 
kirjoittama Heinähattu, Vilttitossu ja Ru-
bensin veljekset on täynnä elämäniloa, 
musiikkia, jännitystä ja nasevaa sanailua. 
 Tarina saa alkunsa, kun Kattilakosken 
perhe lähtee lomanviettoon vuokraamal-
leen huvilalle, jossa Heinähattu ja Viltti-
tossu toivovat pääsevänsä vakoilemaan 
rosvoja. Vauhdikkaiden käänteiden ja 
väärinkäsitysten jälkeen naapurimökissä 
majailevat kaksi poliisia naamioituvat tai-
teilijoiksi, mutta tytöt ovat vakuuttuneita, 
että nuo kaksi kummajaista ovat vankikar-
kureita.

M aamme suosituimpiin artistei-
hin kuuluva Juha Tapio vetää 
elokuussa yhteislauluillan Taa-

borinvuorella. Tapahtumassa lauletaan 
pääasiassa Juha Tapion omia lauluja, 
mutta ohjelmisto sisältää muutaman 
kappaleen myös hänen tuotantonsa ul-
kopuolelta. 
 Juha Tapiota ja yhteislauluja säestää 
Nurmijärven Opiston ammattimuusikois-
ta koottu bändi.
 Kivi-juhlat ry:n ja Nurmijärven Opis-
ton yhteistyössä järjestämä tapahtuma 
kuuluu viralliseen Suomi 100 -ohjelmaan. 
Tapahtuman lipunmyynti alkaa 2.5. Net-
ticketissä, Nurmijärven Opiston toimistos-
sa ja Nurmijärven pääkirjastossa. 

E lokuun viimeisenä viikonloppuna 
juhlitaan Suomea viettämällä Maa-
ilman suurimpia kyläjuhlia. Eri puo-

lilla maata järjestettävät tapahtumat kuu-
luvat Suomen itsenäisyyden juhlavuoden 
Syödään yhdessä -hankkeeseen. 
 Nurmijärvellä kyläjuhliin voi osallis-
tua koko perheelle suunnatussa Syödään 
yhdessä Taaborinvuorella  -pikniktapah-
tumassa. Taaborinvuori muuttuu juhlapai-
kaksi, jonne voi tulla koko perheen voimin 
syömään omia eväitä. 
 Taaborinvuori männiköineen ja katet-
tuine katsomoineen tarjoaa mainiot puit-
teet luonnon helmassa ruokailemiselle.  
Alueella on jonkin verran valmiina pöytiä 
ja penkkejä yhteistä käyttöä varten. Ruo-
kailijat voivat levittäytyä myös katetun 
katsomon penkeille. 
 Yhteistä ruokailuhetkeä luonnon hel-
massa siivittää musiikki. 

Bussilla paikalle
Yhteislauluiltaan järjestetään bussikulje-
tus Nurmijärven kirkonkylästä kello 18.15, 
Rajamäeltä kello 18  ja Klaukkalasta kello 
18. Paluukyyti lähtee heti tapahtuman 
päätyttyä. 
 Bussilippuja myydään ennakkoon 
Korsisaaren verkkokaupassa viiden euron 
hintaan. Kuljettajalta ostettaessa lipun 
hinta on kuusi euroa. 
 Lisätietoa kuljetuksesta saa Korsisaa-
ren verkkosivuilta osoitteesta www.korsi-
saari.fi /fi /matkapaketit/.

ke 23.8. klo 19
Yhteislauluilta Taaborinvuorella
 – Juha Tapio laulattaa 
Koko Suomi laulaa 100
www.netticket.fi 

Koko Suomi laulaa 100 – Juha Tapio laulattaa
 Yhteislaulua Taaborilla

Marita Taavitsainen, Thelma Siberg ja Valtteri Lehtinen tähdittävät koko perheen näytelmää.

Heinähattu, Vilttitossu ja Rubensin veljekset ihastuttavat kesäteatterissa
 – On aivan ihanaa päästä jälleen 
Taaborinvuorelle näyttelemään ja laula-
maankin, sanoo Marita Taavitsainen, 
joka on ollut Vartian ohjauksessa samalla 
mäellä aiemmin Vaahteramäen Eemelissä 
ja Peter Panissa.
  Myös Uusi päivä tv-sarjan tähdet Thel-
ma Siberg ja Valtteri Lehtinen ovat iloisia 
saadessaan heittäytyä lämminhenkisen 
näytelmän pyörteisiin. Muina näytteli-
jöinä ovat Ida Heinonen, Heli Haltia, Nora 
Löfving ja Joonas Vartia. 

20.7.–3.8.
Heinähattu, Vilttitossu 
ja Rubensin veljekset
Taaborinvuori, Koulunkulmantie 34
www.taaborinkesateatteri.fi 

Maailman suurin kyläjuhla 
kutsuu syömään yhdessä

Su 27.8. klo 11–14
Syödään yhdessä 
Taaborinvuorella
www.nurmijarvi.fi /tapahtumat

Kuva Ville Juurikkala

Kuva Susanna Haavisto
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Tuia Palosen ja Jarmo Julkusen mu-
siikkiesitykset taltioitiin Lapinlahden 
sairaalan studiossa, samoilla käytä-
villä, jossa Kivi oli hoidossa.

MUSEO

Aleksis Kiven elämää ja kieltä esittelevän Konstiniekka Kivi -näyttelyn 
tekijänä on joukko historian, kielen ja kirjallisuuden asiantuntijoita. 
 Kiven persoonaan ja kirjailijan ammattiin liittyvien myyttien 
pohdiskelu sekä Kiven ajan yhteiskunnasta kertovan näyttelyosuuden 
käsikirjoituksen on tehnyt historioitsija Teemu Keskisarja. Näyttelyn 
kokonaisarkkitehtuurista vastaa museonäyttelyitä paljon suunnitellut 
arkkitehti Taina Väisänen. 
 Näyttely on toteutettu siten, että se palvelee eri-ikäisiä kävijöitä. 
Kuvittaja Kristian Huitulan kuvatauluissa ja kuvataiteilija Taina Pailoksen 
pienoismalleissa on katsottavaa isoille ja pienille.  

Peli tutustuttaa Kiven kieleen 
Kiven kodin uudistetussa näyttelyssä tutustutaan Aleksis Kiven kieleen kielipelin avulla. Pelin 
sisällön on tehnyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seurassa tutkijana työskentelevä Ossi Kokko.  

Ossi Kokko, miksi Kiven kieli on kiinnostava tutkimusaihe?
– Aleksis Kiven kieli on mielenkiintoista siinä mielessä, että se ei ole mikään oman aikansa 
kirjakielen johtotähti. 
 – Kivi käyttää hyvin monipuolisesti vanhempaa kirjakieltä, joka todennäköisesti hänelle 
imeytyi uskonnollisesta kirjallisuudesta, sekä puhekieltä, johon hänellä kuuluu paitsi Nurmi-
järven murre, myös Helsingin seudun ruotsalaisvaikutteinen puhekieli. Hänen kielensä siis 
poikkeaa monin tavoin tuon ajan muusta julkisesta kielestä.

Miksi Kiveä ei saa unohtaa?
– Suomen ensimmäisenä ammattikirjailijana hänellä on tietysti paljon kulttuurista merkitystä. 
Hän oli myös monessa suhteessa edellä suomalaista kirjallista kulttuuria, esimerkiksi hänen 
runotyylinsä oli useita vuosikymmeniä etuajassa ja hän myös kirjoitti novelleja ja monenlaisia 
näytelmiä.

Mitä sanoisit niille, jotka vierastavat Kiven kieltä. Miten tekstiin voisi tarttua?
– Helpointa Kiven kieleen sukeltaminen on ehkä runojen kautta.

Tunteita 
herättävät tekstit

Nurmijärven museo keräsi alkuvuodes-
ta yleisöltä ehdotuksia uuteen näytte-
lyyn mukaan tulevista Kiven teksteistä. 
Tehtävänä oli valita sellaisia tekstejä, 
jotka ovat herättäneet lukijassa tun-
teita. 
  

V astausten enemmistönä olivat 
luontokuvaukset sekä rauhaa ja 
seesteisyyttä huokuvat tekstit. 

Kaksi eniten ääniä saanutta tekstiä olivat 
Timon laulu oravasta ja sunnuntai-ilta 
Vuohenkalman torpassa, johon myös Sy-
dämeni laulu liittyy.  
 Tekstit on otettu osaksi Kiven kodin 
uutta näyttelyä, jossa niitä kuullaan luet-
tuna ja laulettuna. Tulkitsijoina ovat näyt-
telijät Tuukka Vasama ja Heljä Heikkinen, 
muusikko Jarmo Julkunen ja laulaja Tuia 
Palonen. 

Konstiniekat 
Kivi ja Leino

Tiistaina 6.6. klo 18 historioitsija Teemu 
Keskisarja ja professori Panu Rajala kes-
kustelevat Taaborinvuorella Aleksis Kives-
tä ja Eino Leinosta. Keskustelua johdatte-
lee Aleksis Kiven Seuran puheenjohtaja 
Sakari Katajamäki.  

Tapahtumaan on vapaa pääsy.

Aleksis Kiven kodin uusi näyttely valmis

Näyttelyn kuvataulut on tehnyt Kristian Huitula  

Näyttely avataan kesäkuussa.

Panu Rajala

Näyttelyn pienoismallit on tehnyt Taina Pailos. 

Kuva Taina PailosKu
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MUSEO

Historioitsija Teemu Keskisarja, 
miksi Aleksis Kivi kiinnostaa sinua?
– Aleksis Kivi on suurin suomalainen, vaik-
ka Mannerheim hömppä-äänestyksessä 
sellaiseksi valittiin. Kieli ja kulttuuri kään-
tää historiaa vielä voimakkaammin kuin 
sotiminen. 
 – Olen fanaattisesti ihaillut Kiveä pit-
kään niin kuin jo vanhempanikin. Toinen 
nimeni on Aleksis. Onnistuin siittämään 
poikani siten, että hän syntyi Suomalaisen 
kirjallisuuden päivänä, ja tietysti pistin hä-
nenkin yhdeksi nimekseen Aleksis.

Mistä näkökulmasta näyttelykäsi-
kirjoituksessa lähestyt Kiveä?
– Kiven kirjat esittelevät itse itsensä, eikä 
syntymäkodin kannata kilpailla kirjasto-
jen kanssa. Ajattelin, että näyttely keskit-
tyköön kirjailijan elämään. Kun sitä tutkin, 
olin jossain määrin yllättynyt siitä, että 
Kiven vaiheisiin kuului myös paljon iloa, 
onnea ja hyvää tuuria. ”Tuskan päiviä” oli 
vain muutama viimeinen vuosi.

Onko Kivestä vielä jotain uutta 
sanottavaa?
– Kivi-tutkimus on erittäin laadukasta ver-
rattuna vaikkapa sotapäällikköjen elämä-
kertojen keskitasoon. Uutta sanottavaa 
olisi silti paljon - kun vaan löytyisi uusia 
lähteitä! Tällä hetkellä eräs opiskelijatyttö 
haravoi minulle arkistoja. Jos lähdelöytöjä 
kertyy, yritän kyhätä Kivestä kirjan.

Miksi Kiveä ei sovi unohtaa?
– Ajatuskin kansalliskirjailijan unohtami-
sesta olisi irvokas. Äidinkieli on isänmaan 
tärkein asia.

A leksis Kiven kodilla järjestetään 
sunnuntaina 18.6. Luonnonkuk-
kien päivän tapahtuma. Nurmi-

järven Luonto ry esittelee vierailijoille 
Kiven kodin ja viereisen Taaborinvuoren 
lehtoalueen kasvillisuutta. 

Opastetut kierrokset alkavat Kekkurin 
museokaupan pihalta tasatunnein klo 
13 ja 14. Mukaan ei tarvitse ilmoittautua 
etukäteen. 

Pyöräretkelle ohjatusti 
Nurmijärven kunnan liikuntapalvelut jär-
jestää tapahtumaan ohjatun pyöräretken 
Rajamäeltä, Kirkonkylältä ja Klaukkalasta. 
Kekkurin museokaupan kahvikioskissa voi 
virkistyä jäätelön ja kahvin tai limsan pa-
rissa. Palojoen kyläyhdistys myy grillistä 
lämmintä suolaista ja kahvia leivonnais-
ten kera.

N urmijärven museo, liikuntapalve-
lut, Keski-Uudenmaan ympäristö-
keskus ja Nurmijärven Luonto ry 

avaavat Suomi 100 -juhlavuoden kunni-
aksi uuden Nurmijärven jääkautta, kivi-
kautta ja koskialueita esittelevän Internet-
sivuston.
 Palvelun tarkoituksena on innostaa 
niin nurmijärveläisiä kuin kauempaakin 
saapuvia matkalaisia liikkumaan luonnos-
sa tutustuen samalla paikallisiin luonnon- 
ja kulttuurimaisemiin.

Apua navigointiin
Sivuilla kerrotaan kohteista yleisesti ja 
niiden kautta avautuvat ennalta ohjel-
moidut Google-navigointiohjeet, joiden 
avulla paikalle on helppo suunnistaa gps-
paikannusta hyödyntäviä älylaitteita käyt-
täen. Sivuille pääsee myös paikan päältä 
lukemalla älylaitteen kameralla kohteelle 
sijoitetun QR-koodin.
 Esitellyt paikat sijaitsevat eri puolilla 
Nurmijärveä. Niihin voi tutustua omasta 
aikataulusta riippuen joko yksi kerrallaan, 
tai tekemällä mukavan kokopäiväretken 
kiertäen ne kaikki.

Uusi verkkosivusto 
vie retkelle kauas menneisyyteen

Kivikausi piirroksina
Kivikauden kohteista on laadittu piirrok-
set, jotka kuvaavat tulkintaa aikakauden 
maisemasta kullakin paikalla. Niiden 
kautta kävijä voi vertailla nykymaisemaa 
ja omaa elämäänsä esihistoriallisen ajan 
ihmisen jokapäiväiseen maisemaan ja ar-
keen.
 Piirrokset on toteuttanut arkeologi FM 
Jouko Pukkila. Tekstit kohteille on laati-
nut Nurmijärven museo. Vesistöalueiden 
opastuksen ovat toteuttaneet Keski-Uu-
denmaan ympäristökeskus ja Nurmijär-
ven Luonto ry.
 Sivuston kautta kävijä voi tutustua 
Nurmijärven alueen koskiin ja Sääksjär-
veen, joiden rikas eläimistö ja kasvisto 
tarjoaa nähtävää kaikkina vuodenaikoina.

 

 

www.nurmijarvi.fi /teemasivut/
luonto_ja_historia_lahellamme

Luonnonkukkien päivänä 
pyöräillään yhdessä Palojoelle

 Matkavauhti on melko hidas ja sopii 
kaikille pyöräilijöille. Kiven kodille saavu-
taan noin kello 12.30. Autolla saapuville 
löytyy pysäköintitilaa Taaborinvuoren 
parkkipaikalta, os. Koulunkulmantie 34, 
Palojoki. 

Pyöräreitit
Rajamäki–Kirkonkylä–Taaborinvuori: 

klo 11.30  lähtö Rajamäeltä 
   uimahallin P-paikalta

klo 12.00  lähtö Kirkonkylästä 
   kunnanviraston P-paikalta

Klaukkala–Taaborinvuori: 

klo 11.30  lähtö Klaukkalan torilta

Ohjattu paluumatka lähtee Taaborin-
vuorelta tapahtuman loppuessa klo 15. 

Teemu Keskisarjan mielestä
Aleksis Kivi on suurin suomalainen

Mitä Kivestä tai hänen merkitykses-
tään nykysuomalaiselle kannattaisi 
sanoa?
– Kiven kuolemattomuuden varmisti kirjo-
jen lisäksi viheliäinen kuolema. Hänen lop-
punsa on toiminut samalla tavalla kuin nuo-
rena nukkuneiden rocktähtien legendat. 
 – Ajattelen usein Kiven köyhyyttä ja 
mielisairautta, kun seuraan 2010-luvun 
kulttuurikeskustelua. ”Leikkauksista” ui-
kuttaminen on nykyisiltä kulttuuri-ihmi-
siltä perin kiittämätöntä. Yhteiskunta 
sentään jakaa tänään uskomattoman ra-
havuoren kirjallisuudelle, niin kuin pitää-
kin.

Mikä on Kiven kodin kaltaisten 
museoiden merkitys ja anti
nykypäivänä?
– Museo voi herättää tunteita myös ilman 
hintavaa teknologiaa ja huippukiinteis-
töä. Lapsuudenkoti on eläväinen pikku-
museo.  Ovi avautuu 1800-luvun ihmisen 
elämänpiiriin.

Teemu Keskisarja

Kuva Hanna W
eselius

Kuva Krista Jännäri

Piirustukset: Jouko Pukkila
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Elokuvia ja 
Pokémon-kerho 
pääkirjastossa 

P ääkirjasto tarjoaa ohjelmaa lap-
sille myös kesällä. Kesäkuussa en-
nen juhannusta KirjastoKino esit-

tää lapsille elokuvan joka maanantai kello 
13. Lisäksi juhannuksen jälkeen aloittaa 
Pokémon-pelikerho, joka kokoontuu joka 
tiistai 27.6.–1.8. klo 13.
 Kerhossa käydään läpi kaikki Poké-
mon-sukupolvet ja pelataan niin vanhoja 
kuin uudempiakin Pokémon-konsolipele-
jä Gameboysta alkaen. Oman pelikoneen 
tai pelin voi halutessaan ottaa mukaan. 
Kerho sopii 9-vuotiaille ja sitä vanhemmil-
le tytöille ja pojille. Osallistujat pääsevät 
myös itse vaikuttamaan kerhon sisältöön. 
 Ennakkoilmoittautuminen alkaa pää-
kirjastolla kesäkuun alussa. Paikkoja on 
rajoitetusti. Pokémon-kerhon vetäjinä toi-
mivat kirjastovirkailija Tanja Kilpeläinen ja 
kirjastonhoitaja Annika Herranen.

Harvinaisia kuvia Juicesta Klaukkalan kirjastossa 

Järjestelmän 
vaihto sulkee 
kirjastot syksyllä 
kahdeksi viikoksi

R atamo-kirjastojen kirjastojärjestel-
mä vaihtuu syksyllä. Nurmijärven 
kirjastot suljetaan järjestelmävaih-

doksen vuoksi loka-marraskuussa noin 
kahdeksi viikoksi. Sulkeminen koskee 
myös verkkokirjaston palveluja. Tarkka 
sulkuaika ilmoitetaan myöhemmin. 
 Kirjastojärjestelmän vaihdolla ajan-
mukaistetaan käytössä olevaa tekniikkaa. 
Samalla myös verkkokirjasto vaihtuu.  
Asiak kaille järjestelmän vaihto tulee näky-
mään parhaiten verkkokirjaston uusina 
ominaisuuksina.

Lisäaikaa lainoille 
Kirjastojen sulkuaikana koko kirjastotie-
tokanta siirretään uuteen järjestelmään. 
Samalla kirjaston henkilökunta saa koulu-
tuksen uuden järjestelmän käyttämiseen. 
 Kirjastoaineiston laina-ajat ovat muu-
tostöiden aikana tavallista pidemmät. 
E-aineistoa voi lainata normaalisti ja asi-
akkaille pyritään myös järjestämään mah-
dollisuus lukea aikakaus- ja sanomalehtiä.

Kirjastokortit uusiksi
Kirjasto toivoo asiakkaiden vaihtavan ke-
sän ja alkusyksyn aikana vanhat harmaat 
kirjastokortit uusiin vihreisiin kortteihin. 
Vanhat kortit lakkaavat toimimasta järjes-
telmän vaihduttua. 
 Asiakkaita pyydetään päivittämään 
myös yhteystietonsa ajan tasalle, sillä kir-
jasto ei saa tietoa osoitteenmuutoksista 
muuta kautta kuin asiakkailta itseltään.

R ajamäen kirjastossa siirrytään 
hetkeksi keskiaikaan lauantaina 
29.4. Luvassa on koko perheen 

leikkimielinen puku- ja eväsretki sekä 
lennokasta menoa kaikille ”neidoille” ja 
”ritareille”. 
 Teeman mukainen pukeutuminen on 
toivottavaa, mutta ei pakollista. Kirjas-
tossa järjestetään keppihevospaja ja rita-
rinkilpipaja klo 11 alkaen, kumpaankin 
on mahdollista osallistua saman päivän 
aikana. Keppihevospajaa vetää Suomen 
Lelumuseo Hevosenkenkä ja kilpiä lasten 
kanssa rakentaa puuseppäartesaani Reija 
Virtanen.
  Keppihevoskilpailut alkavat heti 
ensim mäisten hevosten valmistuttua. 
Kilpa radalle pääsevät mukaan kaikki ha-
lukkaat, joten osallistua voi myös kotoa 
tuodulla keppihevosella, kirjaston laina-
kepparilla tai pelkällä kilvellä varustettu-
na. Kaikki osallistuneet julistetaan kelpo 
ritareiksi ja neidoiksi oman valintansa 
mukaan.
  Kilparadalla avustajina toimivat Raja-
mäen partiotytöt.  Mikäli sää suosii, voi 
kirjaston edessä olevassa puistossa syödä 
omia eväitä tai grillata makkaraa.

Nurmijärven 
kirjaston 
kesäaukioloajat 
2017
Nurmijärven kirjaston 
toimipisteiden kesäaukioloajat 
ovat voimassa 1.6.–15.8.

Pääkirjasto ja Klaukkalan kirjasto 
ovat auki maanantaista torstaihin 
klo 10–20. 

Rajamäen kirjasto puolestaan 
on auki maanantaina, tiistaina 
ja torstaina klo 10–19 ja 
keskiviikkona klo 10–17. 

Kaikki toimipisteet ovat 
kesäperjantaisin auki klo 10–16 
ja kesälauantaisin kiinni. 

Kirjastoauto Oiva kiertää 
pelkästään iltareitit 5.6.–30.6. 
ja on kokonaan lomalla 3.7.– 13.8. 
lukuun ottamatta mahdollisia 
pop-up-pysäkkejä.

K laukkalan kirjaston Galleria Toi-
vossa aukeaa toukokuussa näyt-
tely, jossa on esillä palojokelaisen 

valo kuvaajan Tapio Vanhatalon Juice Les-
kisestä ottamia kuvia. 
 Näyttely keskittyy erityisesti vuonna 
1981-82 järjestettyihin legendaarisiin 
Tuuliajolla-kiertueisiin, johon osallistuivat 
Juicen ja Slamin lisäksi Eppu Normaali ja 
Hassisen Kone. 
 Bändit kiersivät Saimaata muun 
muas sa SS Heinävesi-nimisellä höyrylai-
valla tehden keikkoja rantakaupungeissa. 

Uransa alkuvaiheessa olleet elokuvaoh-
jaajat Aki ja Mika Kaurismäki tallensivat 
kiertueen tunnelmia Saimaa-ilmiö-doku-
menttielokuvaan. 
 Tuuliajolla-kiertueelle pääsi mukaan 
myös Vanhatalo, jonka Juice Leskisestä 
ottamat kuvat nähdään nyt ensimmäistä 
kertaa muualla kuin Heinävesi-laivalla. 
 Vanhatalo kuvasi Leskistä vuosien 
ajan. Yhteistyö alkoi Juicen ja Coitus Intin 
ensimmäisistä keikoista Tampereen Yli-
oppilastalolla 1970-luvun alussa ja jatkui 
vuosia.

 Klaukkalassa valokuvastudiota nykyi-
sin pitävä Vanhatalo on tehnyt  pitkän 
uran ammattikuvaajana. Hän on kuvan-
nut paljon muun muassa Helsingin Sano-
miin, moniin sanoma- ja aikakauslehtiin ja 
Helsin gin Kaupunginteatterille. 

Tapio Vanhatalo: 
Juicen Saimaa-ilmiö -valokuvia
2.5.–30.6.
Klaukkalan kirjasto
Kuonomäentie 2

Keppihevosella keskiajan malliin 
Rajamäen kirjastossa

 Tapahtuma kuuluu Rajamäen kirjas-
ton Suomi 100 -juhlavuoden tapahtumiin. 
Lisätietoja tapahtumasta saa sähköpostit-
se osoitteesta rajamaki.kirjasto@nurmi-
jarvi.fi  ja soittamalla numeroon 040  317 
2980.

la 29.4. klo 10–14
Keskiaikainen 
keppihevostapahtuma
Rajamäen kirjasto, 
Kiljavantie 1
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Kaavoituskatsaus 2017

YLEISKAAVOITUS
Elinkeino- ja kuntakehityskeskus/ 
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

Kononen Aarno
kehitysjohtaja, 
kuntasuunnittelulautakunnan esittelijä 
puh. 040 317 2361

Yleiskaavoituksen henkilökunta

Haikonen Marjo
suunnitteluavustaja
(suunnittelutarveratkaisut) 
puh. 040 317 2366

Junttila Arja
yleiskaavainsinööri 
(suunnittelutarveratkaisut, 
poikkeamispäätökset 
haja-asutusalueella)
puh. 040 317 2530

Kurittu Jonna
yleiskaavasuunnittelija
puh. 040 317 4406

Pihala Anita
yleiskaavapäällikkö
puh. 040 317 2045

Vilokkinen Ruusu
yleiskaavasuunnittelija
puh. 040 317 2380

ASEMAKAAVOITUS
Ympäristötoimiala, 
Asemakaavoitus
PL 37, Keskustie 2 B, 01900 Nurmijärvi
puh. 09 250 021

www.nurmijarvi.fi /asuminen_ja_
ymparisto/kaavat_tontit_ja_rakennus-
luvat/asemakaavoitus.

Kaavoituksen asiakaspalvelu
puh. 040 317 2350, 040 317 2351
fax 09 2500 2353

Asemakaava-asiat asemakaavoitus- 
ja rakennuslautakunnassa

Uoti Riikka
asemakaavoitus- ja rakennuslauta-
kunnan sihteeri
puh. 040 317 2387

Asemakaavoituksen henkilökunta

Oksanen Juha 
suunnittelupäällikkö, 
asemakaavapäällikön viransijainen
puh. 040 317 4461

Peltoniemi Katri 
kaavoitusarkkitehti
puh. 040 317 4660

Saastamoinen Toni
kaavoitusarkkitehti
puh. 040 317 2374

Oittinen Janne
kaavasuunnittelija
puh. 040 317 2364

Karttunen Mirka
kaavoitusinsinööri
puh. 040 317 2375

Laakso-Mäki Pirkko
kaavavalmistelija
puh. 040 317 2365

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi 

Vuonna 2017 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 
rakennuslauta kunnalle ja yleiskaavat 
kuntasuunnittelulautakunnalle (jatkossa 
1.6.2017 alkaen elinvoimalautakunta). 
Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta 
voi myös hyväksyä vaikutuksiltaan vähäi-
set asemakaavat. 
 Alueellinen elinkeino- liikenne- ja 
ympäristökeskus (ELY) seuraa kunnan 
kaavoitusta ja sillä on mahdollisuus puut-
tua oikaisukehotuksella tai valituksella 
kunnan päätöksiin, jos ne eivät ole MRL:n 
mukaisia.

Kaavoituskatsaus

Kaavoituskatsaus perustuu vuosittain 
talous arvion laadinnan yhteydessä tehtä-
vään kaavoitusohjelmaan ja siinä esite-
tään tilanne- ja kokonaiskuva Nurmijär-
ven yleis- ja asemakaavasuunnittelusta. 
Kaavoituskatsauksessa esitetään vireillä 
olevat ja lähiaikoina vireille tulevat kaavat. 
 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 

Nurmijärven asemakaava-alueiden 
tonttivarannon toteutumista seurataan 
vuosittain kunnan maankäytön toteutta-
misohjelman yhteydessä sekä Helsingin 
seudun MAL -aie sopimuksen 2016–2019 
seurannassa. 
 MAL-seurannan mukaan lainvoimai-
sissa asemakaavoissa asumiseen varattua 
tonttivarantoa Nurmijärvellä on yhteen-
sä n. 430 000 kem2, josta kerrostaloille n. 
125 000 kem2, rivitaloille n. 75 000 kem2 ja 
omakotitaloille n. 230 000 kem2. Varanto 
mahdollistaa laskennallisesti n. 1 800 ker-
rostaloasunnon, n. 1 000 rivi taloasunnon 
ja n. 800 omakotitalon raken tamisen. 

 MAL-aiesopimuksen mukaan asun-
totuotannon tulisi olla noin 400 asuntoa 
vuodessa. Ainoastaan Kirkonkylän alueel-
la tonttivaranto ei täysin vastaa kysyntää. 
Asuntotonttivarantoa on suhteellisesti 
eniten Rajamäellä, missä kysyntä on vä-
häisempää ja nykyisen tonttivarannon 
arvioidaan riittävän lähes 30 vuodeksi. 
 Kunnan omistamaa tonttivarantoa 
on voimassa olevissa asemakaavoissa yli 
maankäytön toteutusohjelman mukaisen 
viiden vuoden tontinluovutusohjelman 
tarpeita vastaavasti.  Valmisteilla on lu-
kuisia yleis- ja asemakaavahankkeita sekä 
maanhankintatoimenpiteitä, joilla tont-
tivarantoa pyritään lisäämään kysyntää 
vastaavaksi Kirkonkylän alueella ja ylläpi-
tämään kysyntää vastaavana Klaukkalan 
alueella. Nämä lähiajan kaava hankkeet on 
esitetty tässä kaavoituskatsauksessa.

Kaavan laatimisesta 
perittävät kustannukset ja 
maankäyttösopimukset
Asemakaavan laatimisoikeus kuuluu 
maankäyttö- ja rakennuslain mukaan 
kunnalle. Ensisijaisesti uudet asemakaa-
vat laaditaan kunnan omistamalle maalle. 
Tilanteesta riippuen kunta hankkii kaavoi-
tettavaa maata vapaaehtoisten kauppo-
jen lisäksi myös maankäyttösopimuksella, 
etuostolla tai lunas tamalla. 
 Kaavamuutoksia laaditaan myös yksi-
tyisten omistamille alueille. Maankäyttö ja 
rakennuslain 59 §:n mukaan kunnalla on 
oikeus periä kaavan laatimisesta ja käsit-
telystä aiheutuneet kustannukset, jos ase-
makaava tai kaavan muutos on pääasiassa 
yksityisen edun vaatima ja laadittu maan-
omistajan tai haltijan aloitteesta. Asema-
kaavan laatimisen tai muuttamisen yhte-
ydessä tehdään sopimus maanomistajan 
kanssa kaavoituksen käynnistämisestä 
silloin, kun kaava tai kaavan muutos näyt-
tää vaativan kunnan resursseja tavallista 
enemmän. Kaavanlaatimis sopimuksella 
sovitaan kaavan laatimisesta aiheutuvien 
kustannusten korvaamisesta. 
 Mikäli asemakaavalla tai asemakaavan 
muutoksella maa-alueen tai tontin raken-
nusoikeus nousee, laaditaan kaavan laa-
timisen yhteydessä maankäyttösopimus 
valtuuston hyväksymän maapoliittisen 
ohjelman periaatteiden mukaisesti. Maa-
poliittinen ohjelma uudistettiin v. 2016.  

 Kunnan ja maanomistajan kesken teh-
tävällä maankäyttösopimuksella sovi taan 
kaavan toteuttamisen kustannuksiin osal-
listumisesta. 
 Yksityisoikeudellinen maankäyttö-
sopimus suhteutetaan kaavan toteutta-
misesta aiheutuviin yhdyskuntarakenta-
misen kustannuksiin ja maanomistajan 
kaavoituksesta saamaan hyötyyn. Maan-
käyttösopimusneuvottelut aloitetaan vii-
meistään silloin, kun alueen kaavoituksen 
pääperiaatteet on ratkaistu. 
 Asemakaavaa tai kaavan muutoseh-
dotusta ei aseteta julkisesti nähtäville 
ennen kuin on saatu aikaan molempia 
osapuolia tyydyttävä sopimus.

Tiedotus ja osallistuminen
Kuntalaisten osallistumis-
mahdollisuudet maankäytön 
suunnitteluun

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan 
kaavan vireilletulosta ilmoitetaan kuulu-
tuksella ainakin yhdessä paikkakunnalla 
yleisesti leviä vässä ilmoituslehdessä.
  MRL:n mukaan aina kaavoitukseen 
ryhdyttäessä laaditaan erillinen osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelma (OAS), jossa 
kerrotaan, miten osalliset saavat tietoa 
kaavoituksen lähtökohdista, miten he voi-
vat 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 vi-
ranomaisia ja yhteisöjä, joiden toimialaa 
suunnittelussa käsitellään. 
 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmat 
ovat nähtävillä Nurmijärven kunnanvi-
rastossa sekä yleensä myös joko Nurmi-
järven tai Rajamäen kirjastossa tai Klauk-
kalan yhteispalvelupisteessä/kirjastossa 
sen mukaan, mitä taajamaa/kylää kaavan 
laatiminen koskee. Osallistumis- ja arvi-
ointisuunnitelmat ovat nähtävillä myös 
kunnan kotisivuilla.
  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 tiedote-
taan kuuluttamalla lehdessä ja ilmoitta-

Näkymäkuva
Klaukkala, Järvimaan alue  

Ota talteen!
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malla maanomistajille kirjeitse sekä tarvit-
taessa järjestämällä erilaisia tiedotus- ym. 
tilaisuuksia. Kaavat ovat nähtävillä myös 
kunnan kotisivuilla. Opastusta kaavoitus-
asioissa voi kysyä kunnanviraston kaavoi-
tuksen asiakaspalvelusta. 

Kaavajärjestelmä
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoit-
teet varmistavat valtakunnallisesti mer-
kittävien seikkojen huomioon ottamisen 
maakuntien ja kuntien kaavoituksessa 
sekä valtion viranomaisten toiminnassa. 
Ne käsittelevät seuraavia kokonaisuuksia: 

1.  toimiva alue rakenne; 
2.  eheytyvä yhdyskuntarakenne 
 ja elinympäristön laatu; 
3.  kulttuuri- ja luonnonperintö, 
 virkistyskäyttö ja luonnonvarat; 
4.  toimivat yhteysverkostot 
 ja energiahuolto; 
5.  Helsingin seudun erityiskysymykset; 
6.  luonto- ja kulttuuriympäristöinä 
 erityiset aluekokonaisuudet. 

Tarkistetut valtakunnalliset alueidenkäyt-
tötavoitteet tulivat voimaan 1.3.2009. 
Tarkistuksen pääteemana on ollut ilmas-
tonmuutoksen haasteisiin vastaaminen. 
Lisäksi tavoitteiden vaikuttavuutta on 
lisätty.
 Helsingin seudun erityiskysymyksissä 
on korostettu joukkoliikenteeseen, eri-
tyisesti raideliikenteeseen tukeutuvaa ja 
eheytyvää yhdyskuntarakennetta. Seu-
dun keskuksia vahvistetaan asunto työ-
paikka- ja palvelukeskuksina. Riittävän 
asuntotuotannon varmistamiseksi on alu-
eidenkäytössä varmistettava tonttimaan 
riittävyys. Alueidenkäytössä tulee mm. 
ehkäistä olemassa olevasta yhdyskunta-
rakenteesta irrallista hajarakentamista.
 Valtakunnallisten alueidenkäyttö-
tavoitteiden uudistaminen on aloitettu 
vuonna 2016.

Maakuntakaava on tärkein seudullinen 
maankäytön suunnitelma ja sillä on myös 
oikeusvaikutuksia. Yleispiirteisenä ja laaja-
alaisena maankäytön suunnitelmana se 
välittää valtakunnalliset alueidenkäyttö-
tavoitteet kuntakaavoitukseen sekä so-
vittaa yhteen kuntien maankäyttötarpeet 
ja valtakunnalliset intressit. Nurmijärven 
kunnan alueella maakuntakaavan laatimi-
sesta vastaa Uudenmaan liitto. Ympäris-
töministeriö on vahvistanut Uudenmaan 
maakuntakaavan marraskuussa 2006. 
Lainvoiman kaava sai korkeimman hal-
linto-oikeuden päätöksellä vuonna 2007.

Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaavassa 
tarkasteltiin toimintoja, joilla on merkit-
täviä ympäristövaikutuksia ja jotka edel-
lyttävät keskinäistä yhteensovittamista. 
Maakuntavaltuusto hyväksyi kaavan 
17.12.2008 ja Ympäristöministeriö vahvisti 
kaavan 22.6.2010. Kaava sai korkeimman 
hallinto-oikeuden päätöksellä lainvoiman 
vuonna 2012.
 Vaihekaava täydentää marraskuus-
sa 2006 vahvistettua Uudenmaan maa-
kuntakaavaa. Käsiteltäviä aiheita ovat 
jätehuollon pitkän aikavälin aluetarpeet, 
kiviaineshuolto, moottoriurheilu- ja am-
pumarata-alueet, liikenteen varikot ja 
terminaalit sekä laajat yhtenäiset metsä-
talousalueet.  

Maakuntakaavan uudistamisessa eli 2. 
vaihemaakuntakaavassa on kyse vahvis-
tettujen Uudenmaan maakuntakaavan ja 
1. vaihemaakuntakaavan sekä Itä-Uuden-
maan kokonaismaakuntakaavan uudel-

leen tarkas telusta. Kaavan sisällön mer-
kittävyyden vuoksi käytetään nimitystä 
maakuntakaavan uudistaminen. Ympäris-
töministeriö on vahvistanut Uudenmaan 
2. vaihemaakuntakaavan 30.10.2014, 
Kaava sai korkeimman hallinto-oikeuden 
päätöksellä lainvoiman vuonna 2016.

2. vaihemaakuntakaavan keskeiset 
teemat ovat:
• toimiva ja kestävä yhdyskuntarakenne
• kilpailukykyä vahvistava liikenne-
 järjestelmä
• kaupan palveluverkko
• maakunnallinen kyläverkko

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan 
tavoitteena on kilpailukykyinen ja hyvin-
voiva Uusimaa. Uudenmaan neljännen 
vaihemaakuntakaavan valmistelu on 
käynnistynyt. Neljäs vaihemaakuntakaava 
tulee olemaan aiempia maakuntakaavoja 
strategisempi. Siinä määritellään suuret 
yhteiset kehittämislinjat seuraavien tee-
mojen osalta:
• elinkeinot ja innovaatiotoiminta
• logistiikka
• tuulivoima
• viherrakenne
• kulttuuriympäristöt
Kaava tulee kattamaan koko maakunnan 
26 kunnan alueen. Se täydentää ja tarkis-
taa jo voimassa olevia maakuntakaavoja. 
Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan eh-
dotus oli nähtävillä loppuvuodesta 2016. 
Kaava on tarkoitus hyväksyä vuonna 2017.

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 
seutujen vaihemaakuntakaavoista.
 Rakennekaava tulee olemaan entistä 
strategisempi ja joustavampi. Seutujen 
vaihekaavat puolestaan vastaavat Uuden-
maan osa-alueiden erilaisiin tarpeisiin. Ra-
kennekaavassa käsitellään aluerakenteen 
suuret linjat eli keskusverkko ja taajama-
rakenne liikenneyhteyksineen sekä mer-
kittävimmät viherkokonaisuudet. Siinä 
tehdään myös valinnat eri kasvusuuntien 
toteutusjärjestyksestä.  Kaavan esitystapa 
on pelkistetyn kaavioimainen, ja karttaa 
täydentävät sanalliset suunnitteluperiaat-
teet.
 Rakennekaavaa tarkentavissa, seu-
duittain laadittavissa vaihekaavoissa käsi-
tellään kunkin seudun tärkeiksi nostamat 
maakuntatason aiheet. Kaavat laaditaan 
Helsingin seudulle sekä Itä-Uudellemaalle 
ja Länsi-Uudellemaalle.
 Uudenlaisella kaavalla halutaan myös 
vastata tulevaisuuden haasteisiin toimin-
taympäristön muuttuessa. Esimerkiksi 
käynnissä olevan aluehallintouudistuksen 
valmistelu vaikuttaa kaavaprosessiin. 
 Maankäyttö- ja rakennuslain uudis-
tuksen myötä maakuntakaavoja ei enää 
vahvisteta ympäristöministeriössä, vaan 
maakuntavaltuusto hyväksyy kaavan. Tä-
mä nopeuttaa kaavan voimaantuloa ja 
tuo kaavoitusta lähemmäs kansalaisia.
 Lisätietoja maakuntakaavoitukses-
ta löytyy Uudenmaan liiton kotisivuilta 
(www.uudenmaanliitto.fi ).

Yleiskaava on kunnan laatima maankäy-
tön suunnitelma, joka esittää periaatteet 

alueiden käyttämisestä eri tarkoituksiin 
kuten asumiseen, työpaikkatoimintoihin 
tai virkistykseen sekä liikenneverkon ke-
hittämisen tarpeisiin. Yleiskaava voidaan 
laatia koko kunnan alueelle tai osalle kun-
nan aluetta (osayleiskaava) esim. taajamit-
tain tai kylittäin. Yleiskaava voidaan laatia 
strategisena maankäytön suunnitelmana, 
rakentamista ja muuta maankäyttöä oh-
jaavana aluevarauskaavana maaseutu- ja 
kyläalueilla tai asemakaavoituksen perus-
taksi taajamissa.

Asemakaava laaditaan alueiden käytön 
yksityiskohtaista järjestämistä, rakenta-
mista ja kehittämistä varten. Asemakaa-
van tarkoituksen on osoittaa tarpeelliset 
alueet eri käyttötarkoituksia varten ja oh-
jata rakentamista ja muuta maankäyttöä 
paikallisten olosuhteiden, kaupunki- ja 
maisemakuvan, hyvän rakentamistavan, 
olemassa olevan rakennuskannan käytön 
edistämisen ja kaavan muun ohjausta-
voitteen edellyttämällä tavalla. Asema-
kaavan laatii kunta.

Rakennusjärjestys ohjaa rakentamista 
koko kunnan alueella. Se sisältää määrä-
yksiä lupamenettelystä ja ohjaa rakenta-
mistapaa hyvän asuin- ja elinympäristön 
turvaamiseksi. Rakennusjärjestys on kes-
keisin rakennuslupaharkinnan perusta 
alueilla, joissa ei ole oikeusvaikutteis-
ta yleis- tai asemakaavaa. Nurmijärven 
rakennusjärjestys on tullut voimaan 
1.7.2013.

Rakentamistapaohjeita voidaan laatia 
silloin, kun halutaan täydentää asema-
kaavoissa esitettyjä rakentamistapaa kos-
kevia kaavamääräyksiä.

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-kunti-
en, Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauni-
aisten kanssa. Helsingin seudun kuntien 
ja valtion välistä maankäyttöä, asumista 
ja liikennettä koskeva sopimus seudun 

asunto- ja tonttitarjonnan lisäämiseksi on 
voimassa vuoden 2019 loppuun saakka. 
Sopimuksessa on asuntotuotannon lisäksi 
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 ratkai sut. 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 yh-
teistyössä 14 kunnan alueelle. Suunnitel-
man valmistelua ohjaavat kuntien ja val-
tion edustajista koostuva HLJ-toimikunta 
sekä kuntien edustajia sisältävä MAL-neu-
vottelukunta. 
 MAL 2019 -suunnitelman tavoitteena 
on tunnistaa Helsingin seudun maankäy-
tön, asumisen ja liikenteen tärkeimmät 
toimen piteet sekä
• muodostaa yhteinen näkemys 
 seudun kehittämisestä
• kehittää seutua pitkäjänteisesti ja 
 varautua toimintaympäristön 
 muutoksiin 
• arvioida suunnitelman vaikutuksia 
 ja hyödyntää vaikutustieto 
 valmistelussa 
• kehittää suunnittelukäytäntöjä, 
 yhteistyötä ja resurssien tehokasta 
 hyödyntämistä 
• mahdollistaa suunniteltujen 
 toimenpiteiden toteutus.

MAL 2019 -suunnittelukierroksen kulku ja 
sen keskeiset teemat on kuvattu MAL 2019 
-puiteohjelmassa, jonka HSYK hyväksyi 
kokouksessaan 30.11.2016 ja HSL:n halli-
tus 13.12.2016. HSYK on Helsingin seudun 
neljäntoista kunnan johtavista luottamus-
henkilöistä koostuva yhteistoimintaelin. 
Kuuma johtokunta on merkinnyt puiteoh-
jelman tiedoksi kokouksessaan 7.2.2017. 
Nurmijärven kunnanhallitus on kokouk-

Vireillä olevat yleiskaavat
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Asemakaavoitus 
Asemakaavaprosessi ja 
kaavan käsittelyvaiheet
Asemakaavoituksen tärkein tehtävä on 
luoda edellytykset toimivalle, turvalliselle 
ja viihtyisälle elinympäristölle ja rakenta-
miselle. Tämä ja muut tavoitteet toteute-
taan asemakaavasuunnittelulla, joka ot-
taa huomioon alueen olosuhteet ja muut 
lähtötiedot.
 Seuraavassa käydään läpi asemakaa-
vaprosessin ja kaavan virallisen käsittelyn 
eri vaiheet pääpiirteissään. Kaavahank-
keiden yksilöllisyydestä ja kaavoitustyön 
moniulotteisesta luonteesta johtuen eri 
vaiheet usein lomittuvat toisiinsa. Kaavan 
vireilletulosta ja kaavaluonnoksen hyväk-
symisestä ja nähtäville asettamisesta voi-
daan esimerkiksi päättää samanaikaisesti.

Aloitusvaihe
Asemakaavahankkeen aloitusvaiheessa 
tutustutaan kohdealueen olosuhteisiin, 
määritellään tulevan rakentamisen ta-
voitteet ja selvitetään, mitä lähtötietoja 
alueesta on saatavilla. Samalla arvioidaan 
mahdollisten lisäselvitysten tarve sekä se, 
edellyttääkö alueen kaavoitus maankäyt-
tösopimuksia tai maanhankintaa. Aloitus-
vaiheessa määritellään alustavasti myös 
yhteistyömenettelyt muiden hallintokun-
tien, viranomaisten ja osallisten kanssa.

KAAVOITUSKATSAUS 2017KAAVOITUSKATSAUS 2017

sessaan 27.2.2017 merkinnyt MAL 2019 
-puiteohjelman tiedoksi ja lähettänyt sen 
edelleen tiedoksi valtuustolle.

Lisätietoja: www.hsl.fi /mal

Klaukkalan ohikulkutie

Klaukkalan ohikulkutien yleissuunni-
telma on hyväksytty Liikennevirastossa 
1.12.2014. Helsingin hallinto-oikeus hyl-
käsi hyväksymispäätöksestä tehdyt vali-
tukset.  Asiasta on valitettu edelleen kor-
keimpaan hallinto-oikeuteen. Tiesuunni-
telman on valmistunut vuonna 2016 ja se 
on ollut nähtävillä loppuvuodesta 2016. 
 Hankkeen ajankohtaistiedot löytyvät 
tiehallinnon sivuilta www.ely-keskus.fi  > 
Uusi  maa > Liikenne > Teiden suunnittelu ja 
rakentaminen > Tiehankkeet > 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 hyväksytty 
valtuustossa toukokuussa 2014. Strategia 
laaditaan valtuustokausittain n. kymme-
neksi vuodeksi eteenpäin ja se ohjaa kun-
takokonaisuuden toimintaa.  Kuntastrate-
giaa toteutetaan vuosittain talousarvion 
yhteydessä päätettävillä toimiala- ja yk-
sikkökohtaisilla tavoitteilla. 
 1.6.2017 työnsä aloittava valtuusto 
aloittaa uuden kuntastrategian laadinnan 
syksyllä 2017. Kuntastrategia on kunnan 
kotisivuilla osoitteessa: www.nurmijarvi.fi /
kuntastrategia.

Nurmijärven maankäytön 
kehityskuva 2040

Koko kunnan maankäytön kehityskuva 
määrittelee kunnan maankäytön suuret 
linjat ja yhdyskuntaraken-teen 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 löytyy kunnan 
kotisivuilta hakusanalla Maankäytön kehi-
tyskuva.

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. 

Yleiskaavoitus
Taajamien osayleiskaavat

Taajamien osayleiskaavat ohjaavat ase-
makaavojen laadintaa ja tarkistamista 
taajamissa sekä määrittelevät mm. taa-
jamien kasvusuunnat, virkistysalueet ja 
yhteysverkostot. 

Klaukkalan osayleiskaava
Klaukkalan osayleiskaava ohjaa Klaukka-
lan asemakaavoitusta ja kunnan maan-
hankintaa taajaman kehittämiseksi. 
Klaukkalan osayleiskaava on hyväksytty 
valtuustossa 27.1.2016. Kaavan hyväksy-
mispäätöksestä valitettiin Helsingin hal-
linto-oikeuteen,  joka hylkäsi valitukset 
päätöksellään 16.11.2016. Helsingin hal-
linto-oikeuden päätöksestä on valitettu 
edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen, 
jossa valituksen käsittely on kesken. Kun-
nanhallitus on antanut valituksista selityk-
sen kokouksessaan 13.3.2017.  

Kirkonkylän osayleiskaava
Kirkonkylän osayleiskaava ohjaa Kir-
konkylän 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 vireil le tul-
leeksi vuoden 2016 keväällä. Kirkon kylän 
osayleiskaavaluonnosta valmistellaan 
vuoden 2017 aikana. Osayleiskaava voi-
daan laatia kahdessa osassa, joista toinen 
koskisi keskusta-aluetta ja toinen sitä ym-
päröivää aluetta. 

Maaseutualueiden 
osayleiskaavat
Maaseutualueiden osayleiskaavat ohjaa-
vat rakentamista ja maankäyttöä alueilla, 
joille ei tulla laatimaan asemakaavoja. Nä-
mä osayleiskaavat tullaan mitoitukseltaan 
perus tamaan emätilakohtaiseen raken-
tamis-mahdollisuuksien ja toteutuneen 
rakentamisen tarkasteluun. Tilajaotushis-
torian lisäksi rakentamismahdollisuuksien 
arviointiin vaikuttavat tilan sijainti yhdys-
kuntarakenteessa, tilan pinta-ala sekä alu-
eelta tehty ympäristö- ja maisemaselvitys.

Palojoen osayleiskaava
Kaava laaditaan oikeusvaikutteisena 
sisäl täen emätilakohtaisen rakentamisen 
mitoi tuksen. Osayleiskaava ohjaa alu-
een rakentamista koskevia suunnittelu-
tarveratkaisuja ja muuta maankäyttöä. 
Osayleiskaavaluonnos on ollut nähtävillä 
maaliskuussa 2017.  Osayleiskaavaehdo-
tus valmistellaan elinvoimalautakunnan 
käsittelyyn vuodenvaihteessa 2017/2018. 
Kaava on tavoitteena hyväksyä vuonna 
2018.

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 2017 aikana mm. laatimalla 
tarvittavia selvityksiä kuten luontoselvi-
tys. 

Ranta-asemakaavat
Sääksjärven ranta-asemakaava I
Sääksjärven ranta-asemakaava laaditaan 
maanomistajan eli Metsähallituksen 
aloitteesta. Kaavan laatimisen tavoittee-
na on turvata alueen virkistyskäyttö ja 
yhteen sovittaa se vuokratonteilla olevan 
loma-asumisen kanssa. Ranta-asema-
kaavaehdotus on ollut nähtävillä loka-
marraskuussa 2016. Kaava on hyväksytty 
valtuustossa 27.3.2017.  

Nurmijärven 
yleiskaavatilanne 
23.3.2017

 Asemakaavan virallinen käsittely 
käynnistyy, kun asemakaavoitus- ja ra-
kennuslautakunta päättää ilmoittaa ase-
makaavan vireille tulleeksi. Osallistumis- 
ja arviointisuunnitelma (OAS) asetetaan 
nähtäville. OAS on nähtävillä koko kaava-
prosessin ajan.

Valmisteluvaihe
Valmisteluvaihe on asemakaavaratkaisun 
sisällön kannalta tärkein ja aikaa vaativin. 
Silloin perehdytään suunnittelualueeseen 
ja suunnittelun reunaehtoihin sekä luon-
nostellaan alueen maankäyttöratkaisuja. 
Valmisteluvaiheen aikana käynnistetään 
neuvottelut eri yhteistyötahojen kans-
sa ja aloitetaan tarpeellisten selvitysten 
tekemi nen. Tässä vaiheessa pidetään 
myös ns. aloitusvaiheen viranomaisneu-
vottelu, jos kaavahanke sellaista edellyt-
tää.

Luonnosvaihe
Ensimmäinen kunnan luottamustoi-
mielinten käsittelyyn menevä suunni-
telma-asiakirja on tavallisesti asemakaa-
valuonnos, jossa esitetään alustavasti 
mm. eri alueiden käyttötarkoitukset sekä 
rakentamisen määrä. Asemakaavaluon-
nokseen voi liittyä asema kaavakartan 
ja -määräysten lisäksi myös muuta val-
misteluaineistoa, esim. kaavan selostus. 
Asemakaavaluonnos oheisaineistoineen 
laitetaan nähtäville yleensä 21 päivän 
ajaksi, jolloin osalliset voivat esittää mie-
lipiteitään. Asianosaisilta yhteisöiltä ja vi-
ranomaisilta pyydetään lausunnot.

Ehdotusvaihe
Asemakaavaluonnoksesta saatu palaute 
tutkitaan ja tarvittaessa kaavaratkaisua 
muokataan. Luonnoksen pohjalta laadi-
taan asemakaavaehdotus, joka käsittää 
kaavakartan, -määräykset ja -selostuksen. 
Asemakaavaehdotus yhdessä lausuntoi-
hin ja kirjallisiin mielipiteisiin annettujen 
vastausten kanssa käsitellään asemakaa-
voitus- ja rakennuslautakunnassa sekä 
kunnanhallituksessa.
 Asemakaavaehdotus asetetaan julki-
sesti nähtäville yleensä 30 päivän ajaksi 
(MRL 65 §), jolloin siitä voi jättää kirjalli-
sia muistutuksia. Jos ehdotusta, saadun 
palautteen johdosta tai muista syistä 
muutetaan olennaisesti, asetetaan se 
uudelleen nähtäville ja käsitellään uu-
destaan kunnan luottamustoimielimissä. 
Muussa tapauksessa muistutuksiin anne-
tut vastaukset käsitellään hyväksymisen 
yhteydessä. Mikäli kaava edellyttää toista 
viranomaisneuvottelua, pidetään se eh-
dotusvaiheessa.

Hyväksymisvaihe
Asemakaavan hyväksyy Nurmijärven 
kunnanvaltuusto (vaikutuksiltaan vähäi-
sen kaavan hyväksyy asemakaavoitus- ja 
rakennuslautakunta). Hyväksymispää-
töksestä voi valittaa Helsingin hallinto-
oikeuteen. Valitusaika on 30 vuorokautta 
valtuuston pöytäkirjan nähtävilläolopäi-
västä. Jos valituksia ei jätetä, tulee ase-
makaava voimaan kunnan ilmoituslehden 
kuulutuksella.
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aluetta sekä Talmontien ja Puistokujan 
kulmausta.

2. Hellaspolun alueen 
 asemakaavan muutos
 Alkaa vuoden 2017 aikana

Rajamäentien ja Kiljavantien risteyksen 
pohjoispuolella sijaitsevan Hellaspolun 
alueen asemakaavan muutoksella täyden-
netään taajaman keskeisen osan yhdys-
kuntarakennetta. Hellaspolun alue tukee 
Rajamäentien toiselle puolelle kehitet-
tävää Kylänpään aluetta, jonka kaava on 
vahvistunut viime vuonna.

3. Kiljavan sairaalan 
 alueen kehittäminen
 Aloitusvaihe

Sääksjärven rannalla sijaitsevan alueen 
kehittämismahdollisuuksia selvitetään. 
Hankkeessa tutkitaan, minkälaista maan-
käyttöä ja toimintoja alueelle voidaan 
sijoit taa. Hanketta ei toistaiseksi edistetä. 
Kaavoitus edellyttää maankäyttösopi-
musta.

4. Rajamäen 
 täydennysrakentaminen

Päätaajamien tiivistämistä täydennys-
rakentamalla tutkitaan. Pääsääntöisesti 
yksit täisten tonttien kaavamuutokset 
edellyttävät maankäyttösopimuksia.
 

KLAUKKALA
1. Kirkkotien pohjoisosan 
 asemakaavamuutos 
 ja kumoaminen (3-333)
 Hyväksymisvaihe

Asemakaavan muutos, jolla mahdolliste-
taan ohikulkutien toteutus tie ja katu jär-
jestelyineen. Tulevan tien kohdalla olevat 
voimassa olevan asemakaavan mukaiset 
maatalousalueet (M) kumotaan. 

2. Vanha-Klaukan alueen (Lepsämän 
 tien eteläpuoli) kaavoitus (3-304)
 Ehdotusvaihe

Lepsämäntien eteläpuolelle Klaukkalan 
urhei lu- ja koulualueiden tuntumaan 
suunnitellaan uutta asuinaluetta. Alueelle 
tullaan sijoittamaan kerros-, pienkerros- ja 
pientaloasumista. Suunnittelun yhteydes-
sä selvitetään mm. uuden asuntoalueen 
vaikutukset viereiseen Isosuon Natura 
2000 -alueeseen. Kaavoitus edellyttää 
maanhankintaa tai maankäyttösopimuk-
sia.

3. Viirinlaakso II ja Luhtajoentien 
 asemakaavoitus (3-326)
 Aloitusvaihe

Viirinlaakson alueelle suunnitellaan asu-
mista ja kaupallisia palveluita. Luhtajoen-
tie yhdis tää ohikulkutien ja Klaukkalan-
tien.

4. Roosankujan asemakaavan muutos 
 (3-339)
 Alkaa vuoden 2017 aikana

Asemakaavan muutoksella mahdolliste-
taan täydennysrakentaminen taajaman 
keskustan tuntumassa.

5. Sorvitien asemakaavan muutos
 Alkaa vuoden 2017 aikana

Asemakaavan muutoksella mahdolliste-
taan taajama-alueen rakentamisen tiivis-
tämistä.

6. Vanhan linja-autoaseman ympäristö
 Alkaa vuoden 2017 aikana

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
 Alkaa vuoden 2017 aikana

Klaukkalantie muutetaan asemakaavalla 
maantiestä kaduksi. Kaavoitus liittyy ohi-
kulkutiehankkeeseen sekä vanhan linja-
autoaseman ympäristön kaavoitukseen. 
Toteutettaneen vanhan linja-autoaseman 
kaavamuutoksen yhteydessä.

8. Lintumäen työpaikka-alueen 
 asemakaava (3-336)
 Valmisteluvaihe

Alue sijaitsee Hämeenlinnantien (Mt 
130) ja Metsäkyläntien välillä Klaukkalan 
itäpuolella. Lintumäki suunnitellaan työ-
paikka-alueeksi.

9. Kuonomäentien puistoalueen 
 asemakaavan muutos (3-315)
 Aloitusvaihe

Kuonomäentien varressa olevalle pienelle 
puistoalueelle suunnitellaan asuinraken-
tamista. Asemakaavamuutoksella kohen-
netaan alueen yleisilmettä ja tiivistetään 
Klaukkalan taajamarakennetta.

10. Klaukkalan 
 täydennysrakentaminen

Päätaajamien tiivistämistä täydennysra-
kentamalla 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.

KIRKONKYLÄ
1. Heinojan I ja II alueen kaavoitus 
 (2-232 ja 2-204)
 Heinoja I ehdotusvaihe, 
 Heinoja II valmisteluvaihe

Alue sijaitsee Kirkonkylän pohjoisosassa 
Raalantien länsipuolella hyvien liiken-
neyhteyksien varrella. Kaavoituksen läh-
tökohtana on pientalovaltainen asuin-
alue, joka tiivistää taajamarakennetta. 
Alueella on sekä kunnan että yksityisten 
maanomistajien maita. Kaavoitus edellyt-
tää maanhankintaa tai maankäyttösopi-
muksia.

2. Toreeni I alueen kaavoitus (2-239)
 Ehdotusvaihe

Kaavoitettava alue sijaitsee hyvien liiken-
neyhteyksien varrella Rajamäentien ja 
Perttulantien risteyksen pohjoispuolella. 
Kaavoituksen lähtökohtana on tehostaa 
risteysalueen maankäyttöä. Aluetta kehi-
tetään taajamakuvaan sopivaksi keskusta-
maiseksi kaupanalueeksi lähelle kasvavia 
asuinalueita kuten Krannilaa ja Heinojaa.

3. Ilvesvuori pohjoinen (Kuusimäen  
 työpaikka-alueen laajennus) (2-194)
 Ehdotusvaihe

Siippoontien pohjoispuolella sijaitsevan 
Kuusimäen työpaikka-alueen asemakaa-
vaa laajennetaan pohjoiseen. Alue sijait-
see vanhan Hämeenlinnantien (Mt 130) 
ja Hämeenlinnanväylän (Vt 3) välissä ja on 

pääosin kunnan omistuksessa. Kaavoitus 
on ehdotusvaiheessa. Kaavoitus edellyt-
tää maanhankintaa tai maankäyttösopi-
muksia.

4. Vanhan sähkölaitoksen 
 ympäristön kaavoitus (2-198)
 Alkaa vuoden 2017 aikana

Kirkonkylän keskeisten alueiden asema-
kaavoja tarkistetaan. Alueelle suunnitel-
laan maankäytön tiivistämistä sijoittamal-
la alueelle asumista sekä kaupallisia tai 
julkisia palveluita. Asemakaavan muutos 
on aloitusvaiheessa. Kaavoitus edellyttää 
maanhankintaa tai maankäyttösopimus-
ta.

5. Toreeni II alueen kaavoitus
 Alkaa vuoden 2017 aikana

Kaavoitettava alue sijaitsee Rajamäentien 
varressa Toreeni I alueen pohjoispuolella. 
Sitä kehitetään asumiseen sekä liikeraken-
tamiseen. Alueen kaavoitus liittyy Toreeni 
I alueen kehittämiseen. 

6. Kirkonkylän 
 täydennysrakentaminen

Päätaajamien tiivistämistä täydennysra-
kentamalla tutkitaan. Ns. tonttiprojekti, 
joka sisältää mm. yksittäiset kerrostalo-
tontit. Pääsääntöisesti yksittäisten tont-
tien kaavamuutokset edellyttävät maan-
käyttösopimuksia.

RAJAMÄKI
1. Saunatien alueen 
 kaavamuutos (1-109)
 Aloitusvaihe

Asemakaavan muutos, jolla tarkistetaan 
alueen kaavamääräyksiä. Tarkoituksena 
on parantaa kunnan omistuksessa ole-
vien korttelialueiden toteutettavuutta. 
Asemakaavan muutos koskee Saunatien 

KAAVOITUSKATSAUS 2017KAAVOITUSKATSAUS 2017

Kaavoituskohteita taajamittain

Klaukkalan asemakaavoituskohteet

Kirkonkylän asemakaavoituskohteet Rajamäen asemakaavoituskohteet

Kiljavan asemakaavoituskohteet 
(Rajamäki)
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Strategiakysely kuntalaisille 
– miten olemme onnistuneet?

KUNTA TIEDOTTAA

Viirinlaakson kerrostalotontit lähes varattu 
– katujen ja linja-autoaseman rakentaminen meneillään

N urmijärven kunnalla on useita eri 
kohderyhmille tarkoitettuja sosi-
aalisen median palveluita.  Ne on 

suunnattu pääosin asiakasryhmittäin tai 
teemoittain. Kunnan yleiselle Facebook-
sivulle kootaan yleisesti kiinnostavia ai-
healueita. 
 Suurinta osaa kunnan Facebook-, 
Instagram- ja Twitter-tileistä voi lukea il-
man kirjautumista.
 Kunta on mukana seuraavissa sosiaa-
lisen median kanavissa.  Koko lista löytyy 
kunnan kotisivuilta: nurmijarvi.fi /some. 
Tule mukaan!

Facebookissa 
•  Elinkeinotoimi 
Toimii informatiivisena viestintäkanavana 
yrityksille, jotka suunnittelevat toimintan-
sa siirtämistä Nurmijärvelle. Sivulta löytyy 
yhteystietojen lisäksi linkit tonttitarjon-
taan ja toimitiloihin.

• Kirjastot 
Tietoa kirjastojen tapahtumista, vierailuis-
ta, teemaviikoista ja näyttelyistä

R akennusyhtiöt ovat olleet kiinnos-
tuneita Klaukkalan Viirinlaakson 
tonteista. Alueelta on tehty myyn-

ti- ja vuokrauspäätöksiä tähän mennessä 
viidestä kerrostalotontista. 
 Talot rakentuvat tulevan uuden ka-
dun, Luhtajoentien, varteen. Tonttivarauk-
sia ovat tehneet YIT Rakennus Oy, Master 
Kodit Oy ja Nurmijärven Vuokra-asunnot 
Oy. Lisäksi kahdesta jäljellä olevasta ton-
tista on neuvottelut meneillään.

Katujen ja linja-autoaseman 
rakentaminen aloitettu
Katujen ja vesihuollon sekä uuden linja-
autoaseman alueen rakentaminen on 
meneillään. Tämä aiheuttaa haittaa myös 
Klaukkalantien liikenteelle.  Samassa ura-
kassa parannetaan Klaukkalantietä välillä 
Seurantie–Lahnuksentie. Klaukkalantiel-
le toteutetaan mm. Luhtajoentien uusi 
liikennevaloin ohjattu katuliittymä sekä 
kaistajärjestelyjä. 

 – Rakennusurakka on edennyt hyvin 
ja sen on arvioitu valmistumistuvan vii-
meistään kesän 2018 jälkeen, kertoo kun-
nallistekniikan päällikkö Jyrki Meronen. 
Rakennusurakan toteutuksesta vastaa 
Graniittirakennus Kallio Oy. 
 Kaavoitus jatkuu seuraavaksi Viirin-
laaksosta pohjoiseen ja Luhtajoentie tulee 
aikanaan yhdistymään Klaukkalan ohikul-
kutiehen.

Nurmijärven kunta sosiaalisessa mediassa: nurmijarvi.fi /some

Kerro arviosi Nurmijärven kunnan 2014–
2020 strategiasta, sen sisällöstä ja toteu-
tumisesta sekä näkemyksesi tulevaisuu-
den tärkeistä teemoista ja painotuksista.
 Nurmijärven kunta on aloittanut uu-
den, vuosille 2017–2025 ulottuvan kun-
tastrategian laatimisen. Uutta strategiaa 
luodaan myös nykyistä strategiaa koske-
van kyselyn pohjalta. 

 Kysely on suunnattu kuntalaisille, yri-
tyksille ja järjestöille. Erillinen kysely teh-
dään lisäksi valtuustolle ja kunnan henki-
löstölle.
 Voit vastata kyselyyn suomeksi 
Nurmijärven kunnan kotisivuilla www.
nurmijarvi.fi . Vastaamiseen kuluu aikaa 
muutamia minuutteja. Kysely on avoinna 
18.4.–28.4.2017.

Viirinlaakson alue Klaukkalassa, 
varatut tontit 5–7

1.  Klaukkalantie
2.  Luhtajoentie
3.  Linja-autoasema
4.  Liityntäpysäköinti
5.  Tonttivaraus YIT Rakennus Oy
6.  Tonttivaraus Master Kodit Oy
7.  Tonttivaraus Nurmijärven Vuokra-asunnot Oy

K erro näkemyksistäsi tulevaisuuden 
asumisesta KUUMA-seudun asu-
kaskyselyssä! Vastaamalla autat 

pääkaupunkiseudun kehyskuntien kaa-
voittajia hahmottamaan tulevaisuuden 
asumisen tarpeita paremmin.
 Asukaskysely on osa KUUMA-seudun 
kaavoittajien käynnistämää projektia, 
jossa selvitetään asumisen trendien muu-

Millaista on asua KUUMA-seudulla 
vuonna 2040? – verkkokysely auki 23.4. saakka

toksia seudulla. Projektin avulla asumisen 
muutoksia voidaan ennakoida ja tulevai-
suuden asuinalueista voidaan kehittää 
entistä parempia. Kyselyyn voi vastata 
verkossa www.kuuma.fi /kysely2040. 
 KUUMA-kuntia ovat Hyvinkää, Järven-
pää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nur-
mijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula ja Vihti. 
KUUMA-kunnissa on yli 300 000 asukasta.

• Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto 
Tuo esille ajankohtaisia terveyteen ja hy-
vinvointiin liittyviä asioita. Sivut on suun-
nattu sekä nuorille että lasten ja nuorten 
vanhemmille.

• Koulukuraattorit
Ajankohtaisia koululaisia, opiskelijoita ja 
heidän huoltajiaan koskevia asioita ja kes-
kusteluja. Sivut on suunnattu sekä nuo-
rille että lasten ja nuorten vanhemmille.

• Kulttuuripalvelut
Tietoa kulttuuritapahtumista ja taidenäyt-
telyistä

• Liikuntapalvelut
Tietoa mm. ohjatuista liikuntapalveluista; 
liikuntatunneista, -kursseista, -tapahtu-
mista, kuntotesteistä jne.

• Metsä-Tuomelan jäteasema
Metsä-Tuomelan väki tekee tutuksi jäte-
huoltoa ja ympäristötyötä Nurmijärvellä 
kanssasi keskustellen. Täältä löytyvät 
myös ajankohtaiset ekovinkit.

• Museo
Sivustolla tiedotetaan museokohteista, 
museon tapahtumista ja jaetaan valoku-
via kokoelmista.

• Museo - Muistaja-museotietokanta 
Keski-Uudenmaan museoiden yhteinen 
julkinen kokoelmatietokanta.

•  Neuvolat
Ajankohtaista tietoa Nurmijärven kunnan 
neuvoloiden toiminnasta ja terveyteen 
liittyvistä asioista.

• Nuorisovaltuusto 
Nurmijärveläisten nuorten virallinen vai-
kuttamiskanava.

• Nurmijärven kunta – yleissivu
Kootusti eri aihealueita ja kiinnostavia 
ajankohtaisasioita.

• Rekrytointipalvelut
Tietoa avoinna olevista lyhytaikaisista 
sijaispaikoista kunnan terveys-, varhais-
kasvatus-, ruokapalvelu- ja koulutuspal-
veluissa.

Lisäksi Facebookissa on joitakin
liittymistä edellyttäviä ryhmiä:

• Elinkeinotoimi - BtoB Nurmijärvi  
Alueen yrittäjiä ja sidosryhmätoimijoita 
yhdistävä ryhmä. Ryhmä on tarkoitettu 
pääsääntöisesti Nurmijärven alueella toi-
miville yrityksille. 

• Nurmijärvi 60+
Ikääntyville nurmijärveläisille suunnattu 
suljettu ryhmä, jonka tarkoituksena on 
olla keskustelupaikka ikääntymiseen liit-
tyvissä aiheissa sekä tiedonvälityspaikka 
omaan hyvinvointiin ja toimintakyvyn yl-
läpitämiseen liittyvissä aiheissa. 

• Maaniitun leikkipuisto – Ohjaajat 
Maaniitun leikkipuiston käyttäjien oma 
ryhmä 

Myös nuorisopalveluiden ohjaajia ja 
kerhoja löytyy Facebookista.  

Twitterissä ja 
Instagramissa
Twitterissä voi seurata kirjaston uutuus-
levyesittelyjä (KirjastoCD_Nj) sekä tietoa 
kunnan tieasioista ”Teistä huolehtien” 
(Tiekunnossapito).  Lisäksi Nurmijärven 
kirjasto on mukana kuvapalvelu Instag-
ramissa. 

Nurmijärveä YouTubessa 
Nurmijärven kunta näkyy ja kuuluu myös 
YouTubessa. Kokoamme yhteen kuntaa ja 
sen asukkaita koskevia sisältöjä.
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Tehdään turvallisuus yhdessä Tehdään turvallisuus yhdessä 
– miten varautua häiriötilanteisiin?– miten varautua häiriötilanteisiin?

Elämme varsin turvallisessa ja hyvin toimivassa yhteiskunnassa. Siitä huolimatta 
syntyy vuosittain häiriötilanteita, jotka aiheuttavat haittaa tai vaaraa kuntalaisille.  
Vaikka viranomaiset ovat varautuneet niihin, vaikuttavat ne toteutuessaan meidän 
kaikkien arkeen. Siksi on tärkeää, että tilanteisiin varaudutaan jokaisessa kodissa.

Y leisimmät syyt arjen häiriötilantei-
siin ovat erilaiset luonnononnetto-
muudet, jotka voivat aiheuttaa on-

gelmia sähkönjakeluun, puhelin-, tieto- ja 
tieliikenneyhteyksiin. Myös suuronnetto-
muudet, vesihuollon ongelmat, tartunta-
taudit tai elintarvikehuollon vakavat on-
gelmat voivat aiheuttaa häiriötilanteita.
 Kunnalla on niin normaalioloissa, 
häiriötilanteissa kuin poikkeusoloissakin 
keskeinen vastuu väestön tarvitsemien 
peruspalveluiden sekä muun tärkeän ja 
kriittiseksi arvioidun palvelu- ja hyödyke-
tuotannon huolehtimisesta. Jotta kunta 
pystyy vastaamaan tähän haasteeseen, 
tulee sen varautua erilaisiin tilanteisiin 
etukäteen. 

Kunnalla valmiussuunnitelma
Hyvä työkalu kunnan varautumiseen on 
valmiussuunnitelman tekeminen. Nur-
mijärven kunnan valmiussuunnitelma 
muodostuu kunnan yleisestä valmius-
suunnitelmasta ja toimialojen valmius-
suunnitelmista. Valmiussuunnitelmassa 
painopiste on suuronnettomuuksissa ja 
häiriötilanteissa. Keski-Uudenmaan pe-
lastuslaitos tukee Nurmijärven kunnan 
valmiussuunnittelua.

 Kunnan varsinainen valmiussuunni-
telma on tarkoitettu viranomaiskäyttöön, 
mutta kunnan kotisivuilla on kuntalaisille 
tarkoitettu yleisluonteinen ja käsitteistöä 
avaava verkkoversio. Sivusto löytyy turval-
lisuus-teemasivujen alta www.nurmijarvi.
fi /turvallisuus.

Omatoiminen varautuminen 
– arjen ja asumisen turvaa 
kaikissa olosuhteissa
Omatoiminen varautuminen on yksittäis-
ten kansalaisten, yritysten, laitosten ja 
taloyhtiöiden valmistautumista erilaisia 
onnettomuuksia, erityistilanteita ja poik-
keusoloja varten. Se on arkipäivän osaa-
mista, jota voi myös harjoitella. Jokainen 
voi varautua omassa kodissaan erilaisten 
onnettomuuksien ja vaaratilanteiden va-
ralta. 

Mieti etukäteen:
• Millaisia vaaratilanteita omassa 
 kodissa saattaa kohdata? 
• Miten vaaratilanteita voisi ehkäistä? 
• Miten poistua kotoa tulipalon 
 sattuessa? 
• Osaanko antaa tarvittaessa ensiapua? 
 

Kylien turvallisuussuunnitelmilla 
yhteisöllistä ennakointia
Myös yhteisöllisyys ja naapuriapu ovat 
tärkeitä, kun yhteiskunnan toimivuus on 
uhattuna. Kylien turvallisuussuunnitelmat 
ovat kylien omatoimista varautumista. 
Näillä kehitetään asuinympäristön turval-
lisuutta, kehitetään kylien yhteisöllisyyttä, 
osallisuutta ja vaikuttamisen mahdolli-
suuksia.
 Paikalliset suunnitelmat täydentävät 
kuntien turvallisuus- ja valmiussuunni-
telmia. Nurmijärvellä kylistä Klaukkala, 
Kirkonkylän Maaniittu, Kiljava, Lepsämä, 

Ota talteen!

Itä-Uudenmaan poliisilaitos
Poliisin tehtävänä on pyrkiä turvallisuuden sekä yleisen järjestyksen ylläpitämiseen. 
Poliisi toimii turvallisuuden ylläpitämiseksi yhteistyössä muiden viranomaisten sekä 
alueella olevien yhteisöjen ja alueen asukkaiden kanssa. 
 Yleistä järjestystä ja turvallisuutta ylläpitämällä pyritään torjumaan ja estämään 
ennakolta oikeudenloukkauksia ja häiriöitä. Jo tapahtuneet häiriöt pyritään poista-
maan ja selvittämään mahdolliset oikeudenloukkaukset. Liikenneturvallisuudesta 
huolehtiminen on osa yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämistä.
 Yhteistyössä muiden kanssa poliisi laatii turvallisuussuunnitelmia, joilla paranne-
taan ihmisten arkiturvallisuutta, vähennetään ja ennalta estetään rikoksia ja häiriöi-
tä sekä lisätään oman paikkakunnan viihtyisyyttä.
Kun tarvitset kiireellistä apua, soita yleiseen hätänumeroon 112. 

Poliisin ei-kiireelliset asiat hoidetaan virka-aikana. Tee sähköinen rikosilmoitus sel-
laisista vähäisistä rikoksista, jotka eivät vaadi välittömiä toimenpiteitä poliisilta. 

Tienkäyttäjän linjalle puh. 0200 2100 voit ilmoittaa ympäri vuorokauden 
tieliikenteen ongelmista.

Nukari, Nummenpää, Palojoki, Röykkä ja 
Valkjärvi ovat tehneet omat turvallisuus-
suunnitelmansa. Tutustu kylien turval-
lisuussuunnitelmiin kunnan kotisivuilla 
www.nurmijarvi.fi /turvallisuus.

Kotivaraksi ruokaa ja muita 
välttämättömiä tarvikkeita
Kotivara on osa omatoimista varautumis-
ta. Yllättävistä tilanteista selviää vähem-
min harmein, kun kotona on kotivara. 
Kotivara tarkoittaa, että kotiin hankitaan 
ruokaa ja muita päivittäin välttämättä 
tarvittavia tavaroita vähän enemmän. Ko-
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tivaran pitäisi riittää useaksi päiväksi, jopa 
viikoksi. Kotivara on normaalissa kierros-
sa olevia elintarvikkeita ja tavaroita, joita 
täydennetään sitä mukaa kun niitä käyte-
tään. Näin elintarvikkeet pysyvät tuoreina 
ja tavarat käyttökelpoisina. 
 Tilanne, että kauppaan ei pääse, voi 
yllättää monestakin syystä. Yksinasuva 
voi sairastua, eikä kykene ostoksille tai 
perheenjäsen sairastuu. Yhteiskunta voi 
haavoittua; tulee lakko, liikenneyhteydet 
katkeavat tai laaja sähkökatkos häiritsee 
arkea. Voi sattua sellainen onnettomuus, 
että kaupat joudutaan sulkemaan tai ulos 
ei voi lähteä. Myös jakeluhäiriö voi estää 
tavaroiden kuljetuksen kauppoihin tai 
hankinnat kaupasta. 

Kotivara – talouskohtainen 
varmuusvara
• koostuu tavanomaisista 
 elintarvikkeista 
• voi vaihdella sisällöltään talouden  
 ruokatottumusten mukaan 
• sisältää mm. astioita veden 
 varastoimiseen, lääkkeitä, 
 joditabletit sekä talouskohtaisia 
 välttämättömyystavaroita 
• riittää viikoksi – kotivaraa käytetään 
 ja täydennetään jatkuvasti.

Kotivaraan sisältyvät myös välttämättö-
myystarvikkeet, joita tulee varata samaksi 
ajaksi kuin elintarvik-keitakin. Näitä ovat 
mm. henkilökohtaiset lääkkeet, hygienia-
tarvikkeet, vaipat, radio ja paristot sekä 
taskulamppu ja paristot. Muista myös 
lemmikit.

Toimi näin kuultuasi yleisen 
vaaramerkin: 
• siirry sisälle. Pysy sisällä
• sulje ovet, ikkunat, tuuletusaukot 
 ja ilmanvaihto
• avaa radio ja odota rauhallisesti 
 ohjeita
• vältä puhelimen käyttöä etteivät 
 linjat tukkeudu
• älä poistu alueelta ilman viran-
 omaisten kehotusta ettet joutuisi 
 vaaraan matkalla.

Suojautuminen sisätiloihin ja ohjeiden 
mukainen toiminta vaaratilanteessa on 
ensimmäinen ja yleensä riittävä suojau-
tumiskeino. Jokaisen tulisi tunnistaa ylei-
nen vaaramerkki ja osata toimia oikein 
sen kuultuaan.
 Yleiseen vaaramerkkiin liittyy aina 
vaaratiedote. Se luetaan kaikilla radio-
kanavilla ja näytetään YLE:n, MTV3:n ja 
Nelosen teksti-TV:n sivulla 112 sekä tele-
visio-ohjelmissa ruudun yläreunassa juok-
sevana tekstinä. Vaaratiedotteen tarkoitus 
on varoittaa vaarallisesta tapahtumasta ja 
antaa toimintaohjeita.
 Häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa 
ihmisten tiedonhalu ja -tarve kasvavat. 
Mitä nopeammin ja avoimemmin tiedo-
tetaan, sitä vähemmän väärät tiedot ja 
huhut leviävät. Kunnan yhtenä tärkeim-
mistä viestinnällisistä tehtävistä on tiedot-
taa kuntalaisille ja asiakkaille normaalista 
poikkeavista palveluista. Tavoitteena on, 
että asukkaiden luottamus säilyy viran-
omaisten toimintavalmiuteen sekä sellais-
ten tietojen antaminen asukkaille, joita he 
tarvitsevat toimiakseen mahdollisimman 
järkevästi. Tilanteen luonne ja vakavuus 
vaikuttavat viestintävälineiden valintaan.

Nurmijärven kunta voi tiedottaa 
häiriötilanteista mm.:
• kunnan kotisivujen ja sosiaalisen 
 median kanavien kautta
• lehtien, radion ja muiden medioiden  
 välityksellä
• kuntalaisten laajennettujen puhelin- 
 neuvontapalveluiden käyttöönotolla
• vesihuoltoon liittyvistä häiriöistä 
 Nurmijärven Vedeltä erikseen 
 tilattavalla tekstiviestipalvelulla
• tiedotteiden jakelulla palvelu-
 pisteiden ja kauppojen yms. 
 ilmoitustauluille
• kuulutusautojen käyttöönotolla.

Alueelliset valmiuskeskukset 
kunnan paikallisina tukiasemina
Nurmijärven kunnassa on käynnistetty 
alueellisten valmiuskeskusten perustami-
nen. Keskusten tarkoituksena on toimia 
kunnan paikallisina tukiasemina ja tarjota 
kuntalaisille tärkeitä palveluja erilaisissa 
häiriötilanteissa ja poikkeusolosuhteissa.
 Alueellisten valmiuskeskukset voivat 
toimia mm. paikallisina tiedotus-, ruuan-
jakelu-, vedenjakelu- ja majoituspisteinä. 
Niiden toimintavalmius tullaan saavut-
tamaan asteittain vuosien 2017–2018 
aikana. Nurmijärven alueellisina valmius-
keskuksina tulevat toimimaan Rajakaari, 
Klaukkalan yläaste ja Nurmijärven yhteis-
koulu. 

Apua arkeen ja häiriötilanteisiin löydät Nurmijärven kunnan 
kotisivuilta www.nurmijarvi.fi /turvallisuus

KUNTA TIEDOTTAA
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Keski-Uudenmaan pelastuslaitos
Nurmijärvellä palo- ja pelastustointa hoitaa Keski-Uudenmaan pelastuslaitos. Pelas-
tuslaitos auttaa ihmisiä ennalta tunnistamaan vaarat ja riskit sekä toimimaan oikein 
arjen riskien kohdatessa. Pelastuslaitos ohjaa ja yhteen sovittaa sekä toteuttaa 
omalta osaltaan alueen pelastustoimen järjestelyjä – onnettomuuksien ehkäisyä, 
pelastustoimintaa ja väestönsuojelua. 
 Kunnalla on velvoite onnettomuustilanteissa osallistua pelastustoimintaan 
pelas tustoiminnan johtajan käskystä kaikissa turvallisuustilanteissa. Pelastuslai-
toksen kunnalle tarjoamiin palveluihin kuuluu väestönsuojeluun liittyvä suunnittelu 
ja koulutus sekä valmiussuunnittelun ja kriisijohtamisen tuki.

Hätätilanteessa soita aina 112

Lisätietoa: www.ku-pelastus.fi /fi 

Nurmijärven Sähkö Oy
Nurmijärven Sähkö Oy on kunnan omistama yhtiö. Nurmijärven Sähkö -konserni on 
energiapalveluyritys, joka tarjoaa asiakkailleen sähköön ja kaukolämpöön liittyviä 
palveluita. Nurmijärven Sähkö Oy vastaa sähkön ja lämmön jakelusta Nurmijärven 
kunnan ja osin myös Tuusulan alueella. Sen tehtävänä on siirtää sähköä asiakkaille 
kaikissa tilanteissa.
 Nurmijärven Sähkön varautumista ohjaavat sähkömarkkinalain velvoitteet. Yhtiö 
pyrkii edistämään sähkön toimitusvarmuutta ja estämään häiriöt ennakkoon mm. 
sähköverkkojen säännöllisellä huoltamisella ja huolellisilla puiden ja oksien raivauk-
silla. 
 Nurmijärven sähkö tiedottaa alueen sähkökatkoista ja lämmityskatkoista verk-
kosivullaan. Verkkosivuilla voit tehdä myös vikailmoitukset sähkönjakeluhäiriöistä 
sekä tie- ja puistovalaistuksesta. Keskeytysviestintäpalvelun avulla saat reaaliaikai-
sesti tietoa sähkönkäyttöpaikkaasi kohdistuvista sähkönjakeluhäiriöistä joko teks-
tiviestillä tai sähköpostilla. Jatkos sa myös huolto- ja kunnossapitotöistä johtuvista 
suunnitelluista sähkön jakelukeskeytyksistä ilmoitetaan palvelun kautta. 
Palvelu on maksuton.

Vikapäivystys 24 h, puh. 0800 181811
Lisätietoa: www.nurmijarvensahko.fi 

Nurmijärven Vesi 
Nurmijärven Vesi -liikelaitos vastaa ja huolehtii vesihuollosta toiminta-alueellaan: 
Kirkonkylä, Klaukkala, Rajamäki, Röykkä ja Nukari. Vesilaitoksen toiminta-alueen 
ulkopuolella vastuu vesihuollossa on yksittäisillä kiinteistöillä tai asukkaiden muo-
dostamilla vesiosuuskunnilla ja vastaavilla organisaatioilla. 
 Häiriötilanteisiin varautuminen on osa laitosten, tuotantolaitoksien ja verkosto-
jen toiminnallista suunnittelua, rakentamista ja ylläpitoa. Nurmijärven Vedellä on 
oma varautumissuunnitelma.

Miten toimit häiriötilanteissa?
Jos veden jakelussa tai vesijohtoveden laadussa ilmenee ongelmia, 
toimi seuraavasti:
1. Selvitä esim. taloyhtiösi ilmoitustaululta, onko kiinteistössäsi menossa 
 vesihuoltojärjestelmien kunnostus- tai huoltotyö.
2. Selvitä esim. kunnan verkkosivuilta, että onko alueella käynnissä 
 vesihuoltoverkoston huolto- ja rakennustyö.
3. Jos nämä eivät selitä veden jakelu- tai laatuhäiriötä, kyseessä voi olla putkirikko  
 tai muuten ennalta arvaamaton häiriötilanne,
4. Ellei kunnan verkkosivun etusivulta löydy tiedotetta häiriötilanteesta, 
 voit olla ensimmäinen joka on havainnut häiriön. Ota silloin yhteys päivystys- 
 numeroomme 09 8797112. Numero päivystää joka päivä, kaikkina 
 vuorokauden aikoina. 
Nurmijärven Vesi tiedottaa vesihuoltoon liittyvistä häiriöistä esim. vedenjakelun 
keskeytyksistä tekstiviestillä. Palvelu on maksuton ja sitä voivat käyttää kaikki Nurmi-
järven Veden asiakkaat, myös kerros- ja rivitaloissa asuvat. Jos haluat saada häiriöti-
lanteissa tekstiviestin, täytä lomake osoitteessa: www.nurmijarvi.fi /nurmijarvenvesi.

Sosiaalipäivystys ja kriisipalvelut
Keski-Uudenmaan sosiaalipäivystys vastaa virka-ajan ulkopuolisen kiireellisen 
sosiaa lipalvelun saatavuudesta kuntalaisille sekä kunnan alueella tilapäisesti oleske-
levalle henkilölle. 
 Kriisipalvelujen ylläpitämä kriisipäivystys tarjoaa kriisiapua traumaattisen tapah-
tuman kokeneille ihmisille. Traumaattisella tapahtumalla tarkoitetaan esimerkiksi 
lähei sen kuolemaa, itsemurhayritystä, itsemurhaa, raiskausta, ryöstöä, onnetto-
muutta tai ”läheltä piti” -tilannetta. 
 Mikäli koet tarvitsevasi kriisiapua, ota yhteyttä viranomaisiin, kuten terveyskes-
kus, sairaala, sairaankuljetus, poliisi, sosiaalipäivystys tai kunnan sosiaalityö. Kriisi-
apua voi saada myös virka-ajan ulkopuolella ja viikonloppuisin. Yhteydenotot sosi-
aalipäivystykseen Keski-Uudenmaan hälytyskeskuksen kautta puh. 112. 

Kodin pelastussuunnitelmaan 
keskeiset turvallisuusasiat ja 
toimintaohjeet
Pelastussuunnitelma on kodin riskinhal-
linnan keskeinen apuväline. Siihen kir-
jataan oman asuintalon keskeisimmät 
turvallisuusasiat ja toimintaohjeet. Se 
edellytetään vähintään kolmen asunnon 
asuintaloilta, mutta se kannattaa tehdä 
joka kotiin. Sitä ei tehdä viranomaisia var-
ten, vaan jokaisen asukkaan turvallisuu-
den varmistamiseksi. 
 Ohjeet pelastussuunnitelman laatimi-
seen saat Keski-Uudenmaan pelastuslai-
toksen sivuilta www.ku-pelastus.fi .

Miten kuntalaisia varoitetaan 
vaara- ja hätätilanteista?
Vaara- ja hätätilanteissa viranomaiset 
varoittavat väestöä uhkaavasta, välittö-
mästä vaarasta yleisellä vaaramerkillä ja 
vaaratiedotteella. Yleinen vaaramerkki 
annetaan ulkohälyttimien välityksellä tai 
taajamien ulkopuolella kulkuneuvoon 
asennetuilla liikkuvilla hälyttimillä.
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Nurmijärvellä on yksitoista Rinki-ekopistettä, joissa otetaan vastaan kartonki- ja 
lasipakkauksia sekä metallia. Lisäksi niistä viidessä pisteessä kerätään myös muo-
vipakkauksia ja usealla pisteellä on säiliöt paperin ja vaatteiden keräystä varten.

Jäteasema on avoinna pientuojille lauan-
taina 6.5. ja 20.5. klo 9.00–14.00, jolloin 
jäteasemalla vastaanotetaan jätteitä jät-
teenkäsittelytaksan mukaisin hinnoin. 

H enkilöautolla ja/tai perävau-
nulla tuotaessa kompostointiin 
menevät haravointijätteet sekä 

haketettavat oksat ja risut otetaan lau-
antaiaukiolojen aikana vastaan omille 
vastaanottokentilleen veloituksetta. Nor-
maaleina aukioloaikoina niitä voi tuoda 9 
euron kuormahintaan.
 Metallia, sähkö- ja elektroniikkaromua 
ja kyllästettyä puuta (alle 1m3) otetaan 
vastaan maksutta jäteaseman aukioloai-
koina. 

KEVÄÄN SIIVOUSTALKOOT
Nurmijärven kunnan yleisten alueiden siivoustalkoot järjestetään huhti–tou-
kokuun vaihteessa. Kunta tarjoaa siivoukseen tarvittavat jätesäkit ja kerty-
neiden roskien kuljetuspalvelun. Talkoisiin osallistuvien porukoiden vetäjät 
mainostavat itse tapahtumaa ja tilaavat roskille noudon Lassila & Tikanojalta.

Jätesäkkejä ja lisäohjeita Metsä-Tuomelan jäteasemalta sekä kunnan kirjastoista:

• Metsä-Tuomelan jäteasema 
 Iivarin metsätie, puh. 09 25002315, 

• Nurmijärven pääkirjasto 
 Punamullantie 1, puh. 040 317 2500, 

• Rajamäen kirjasto 
 Kiljavantie 1, puh. 040 317 2980, 

• Klaukkalan kirjasto
 Kuonomäentie 2, puh. 040 317 2550, 

Annetaan yhdessä roskille kyytiä!

RINKI-EKOPISTEET NURMIJÄRVELLÄ 28.3.2017
Ekopiste Kartonki Lasi Metalli Muovi Paperi Vaatteet

HERUSTENTIE 248 / VÄLITIE X X X X

ISOSEPPÄLÄ 14, 
S-MARKET KLAUKKALA X X X X X X

KAUPPANUMMENTIE / 
TEHOTIE X X X X X X

KETUNKOPINTIE 2 / LOPENTIE, 
VALINTATALO RÖYKKÄ X X X X X

KILJAVANTIE 3, 
S-MARKET RAJAMÄKI X X X

KILJAVANTIE 4 / RAJAMÄENTIE X X X X X X

LAHNUKSENTIE 2, 
LIDL KLAUKKALA X X X X

MAHLAMÄENTIE 2, 
K-SUPERMARKET NURMIJÄRVI X X X X

OJANIITUNTIE 1 / KIRKKOTIE, 
ALEPA HAIKALA X X X X X X

PUISTOTIE / MUTKAPOLKU X X X X X

SAHAMÄENTIE 6 / LOPENTIE X X X X X

Yhteinen siisteysprojekti käynnistyy
Nurmijärvellä on käynnistetty monivuotinen siisteyskampanja, jonka tarkoituksena 
on yleisen siisteyden ja viihtyvyyden parantaminen sekä kuntalaisten aktivoiminen. 

Säästä tilaa ja litistä pakkaukset
Pakkaukset on hyvä litistää mahdolli-
suuksien mukaan. Esimerkiksi kokonaiset 
pahvilaatikot vievät paljon tilaa keräyssäi-
liössä. Mitä tiiviimmin pakkaukset ovat 
säiliössä, sitä enemmän niitä sinne mah-
tuu. Näin voidaan kuljettaa enemmän 
pakkauksia kerralla ja kuljetuksia tarvitaan 
harvemmin, mikä on myös ympäristölle 
hyväksi.

Anna palautetta
Asukkaiden palaute pisteiden toiminnas-
ta on tärkeää Ringille, jotta pisteet pysy-
vät siisteinä. Täydestä keräyssäiliöstä voi 
antaa palautetta Ringin maksuttomaan 
asiakaspalveluun puh. 0800 133 888 (ark. 
7–21 ja la 9–18) ja sähköpostitse asiakas-
palvelu@rinkiin.fi . Palautetta voi antaa 
myös verkossa osoitteessa Rinkiin.fi /eko-
pistepalaute.

Taustaa
Suomen lainsäädännön muutos siirsi 
kuluttajapakkausten keräyksen kunnil-
ta pakkauksia markkinoille toimittaville 
tuottajille. Niin kutsuttu tuottajavastuu 
on yrityksillä, jotka pakkaavat Suomes-
sa tai maahantuovat pakattuja tuotteita 
Suomeen ja joiden liikevaihto on 1 M€ tai 
enemmän. 
 Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy 
vastaa lainsäädännön mukaisen, kotitalo-
uksien pak-kausjätteiden keräysverkoston 
ylläpidosta koko Suomen alueella. Kaikki-
en Rinki-ekopisteiden sijainnit Suomessa 
löytyy osoitteesta Rinkiin.fi /rinki-ekopis-
teet. Yli 1 850 Rinki-ekopisteessä kerätään 
kartonki- ja lasipakkauksia sekä metallia ja 
yli 500 pisteessä on myös muovipakkaus-
ten keräys. 

Lisätietoa: www.rinkiin.fi .

Pakkaukset kiertoon 

P akkauskeräyksestä vastaa Suomen 
Pakkauskierrätys RINKI Oy. Lähim-
män Rinki-ekopisteen voi hakea 

osoitteen, paikkakunnan tai materiaalin 
mukaan osoitteesta: Rinkiin.fi /rinki-eko-
pisteet.

Lajittelu on ekoteko
Jätteiden lajittelu oikein on tärkeää, jotta 
kierrätysmateriaali saadaan hyödynnet-
tyä mahdollisimman tarkasti. Vain oikein 
lajitellut pakkausjätteet voidaan käyttää 
materiaalina uusien tuotteiden valmis-
tamiseen. Kierrätys säästää energiaa ja 
luonnonvaroja sekä ympäristölle haitalli-
set hiilidioksidipäästöt vähenevät ja kaa-
topaikkakuormitus pienentyy.
 Kotitaloudet voivat tuoda Rinki-eko-
pisteeseen Ringin valtakunnallisten oh-
jeiden mukaan lajiteltua pakkausjätettä. 
Ohjeet löytyvät osoitteesta Rinkiin.fi /lajit-
teluohjeet sekä keräyssäiliöihin kiinnite-
tyistä tarroista.
 Ekopisteelle, eikä säiliöiden ulkopuo-
lelle saa jättää mitään sinne kuulumaton-
ta. Huonekalut, vaaralliset jätteet ja muut 
isot tavarat eivät kuulu pakkauskeräyk-
seen. Niiden lajittelu- ja käsittelyohjeet 
löytyvät www.kiertokapula.fi -sivustolta.  
Vaaralliset aineet tai niiden jäämiä sisältä-
vät pakkaukset esim. öljykanisterit, eivät 
kuulu pakkausjätteen keräykseen. Samoin 
muut kuin pakkausjätteet, kuten huone-
kalut, on vietävä kunnan ohjeistamaan 
paikkaan.

KUNTA TIEDOTTAA

 Vaarallisten jätteiden keräysauto ei 
kierrä tänä keväänä kunnan alueella. Nii-
tä vastaanotetaan kotitalouksista Metsä-
Tuomelan jäteasemalla maksutta taksan 
mukaisia kohtuullisia määriä. Suurille, yli 
200 litran erille öljyjätettä voi tilata ilmai-
sen noudon valtakunnallisesta öljyjäte-
huollosta: puh. 010 636 6031, 
oil@lassila-tikanoja.fi .   
Metsä-Tuomelan jäteasema
Iivarin metsätie, puh. (09) 2500 2315

Jätteiden vastaanotto auki:
arkisin ma-pe klo 7.30–17.15
arkipyhien aattoina klo 7.30–15.45
nurmijarvi.fi /jatehuolto 
Metsä-Tuomelan jäteasema on myös 
Facebookissa! 

Metsä-Tuomelan jäteasema 
avoinna lauantaina 6.5. ja 20.5.

P rojektin tavoitteena on saada kun-
talaiset ja kolmas sektori aktiivi-
siksi ja omatoimisiksi lähialueensa 

siisteyden ylläpitämiseen sekä vakiinnut-
tamaan eri tahojen organisoituminen ja 
hyväksi havaitut käytännöt.

 Toimenpiteitä siisteyden eteen on 
tehty jo aiemmin. Muun muassa keväiset 
siivoustalkoot ovat osoittautuneet toimi-
vaksi tempaukseksi. Nyt siisteys-teema 
halutaan nostaa kaikkien kuntalaisten asi-
aksi. Osaltaan siisteyskampanjan teemana 
on myös työllistettävien tukeminen.

Yhdistys tai järjestö 
– ilmoittaudu mukaan
Tällä hetkellä kunnassa kartoitetaan kol-
mannen sektorin toimijoita. Projektia 
johtaa kunnallistekniikan päällikkö Jyrki 
Meronen ja projektinhoitajana on hallin-
tosihteeri Riikka Uoti. ”Mikäli yhdistyksesi 
tai järjestösi haluaa olla mukana tekemäs-
sä Nurmijärvestä siistimpää, ota yhteyttä”, 
kehottaa Riikka Uoti. Lisätietoja ja ilmoit-
tautumiset: riikka.uoti@nurmijarvi.fi  tai 
puh. 040 317 2387. 

Matonpesupaikat avataan toukokuussa
Kunnan ylläpitämät matonpesupaikat sijaitsevat 
• Klaukkalassa (Asentajantie 7), 
• Kirkonkylässä (Väinöläntie 20 a)  
• Rajamäellä (Kiljavantie/Rajamäentie 4b) 

Tänä vuonna matonpesupaikat ovat avoinna 19.5.–10.9.
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KUNTA TIEDOTTAA

K esällä 2017 kaikilla nurmijärve-
läisillä on mahdollisuus tutustua 
golfi in, saada opastusta ja kokeilla 

uutta lajia veloituksetta. Nurmijärvi Golf 
tarjoaa mahdollisuuden pienryhmissä ta-
pahtuvaan golfi n tutustumiseen ja pelaa-
miseen. Tunti alkaa tunnin opastuksella 
golfi n tekniikkaan ja toinen tunti kuluu 
Par-3 radalla pelaillen.  Osallistua voi itse, 
kumppanin, lasten tai kaverien kanssa. 

Milloin ja missä?
Tiistaisin 2.5.–22.8. klo 17.30 ja 18.30 
(kaksi erillistä ryhmää) Nurmijärvi Golfi n 
harjoitusalueilla ja -kentällä.

Mitä mukaan?
Mukaan tarvitaan säänmukaiset ulkoilu-
varusteet. Mailat ja pallot Nurmijärvi Golf 
tarjoaa käyttöön tutustumisen ajaksi. Tu-
tustumiskäynti ei sido mihinkään.  
 

Miten ilmoittaudutaan?
Varaukset tulee tehdä etukäteen, jot-
ta paikalla on riittävä määrä opastajia. 
Ilmoit tautumiset Nurmijärvi Golfi n kotisi-
vujen kautta tai puh. (09) 2766 230.

Mökille Porkkalaan
Kunnan omistama mökki on 
nurmijärveläisten käytössä

K irkkonummella sijaitseva Porkka-
lanniemen ulkoilualue on Uuden-
maan virkistysalueyhdistyksen, 

Vantaan kaupungin sekä Kirkkonummen 
ja Nurmijärven kuntien yhteiskäytössä 
oleva virkistysalue. Ulkoilualueella si-
jaitsee Nurmijärven kunnan mökki, jota 
vuokrataan nurmijärveläisille. Alueella on 
myös rantasauna, grilliterassi, ulkokäymä-
lä, vierasvenelaituri ja keittokatos. 
 Pysäköintipaikalta mökille on noin 
400 metrin matka polkua pitkin. Mökin pi-
ha ja lähiympäristö ovat vaativaa kalliois-
ta maastoa. Pienille lapsille soveltuvaa 
uimarantaa ei ole, mutta uimaan pääsee 
laiturilta.
 Tänä vuonna mökin vuokra on 60 €/
vrk ja varauskausi 5.5.–22.10.  Mökkiä voi 
varata enintään 2 vrk/kausi/varaaja, mutta 
lisävuorokausia ja peruutuksia voi tiedus-
tella yhteispalvelusta.
 Varaukset puh. 040 317 2560 tai Klauk-
kalassa Yhteispalvelussa, Kuonomäentie 2 
(II kerros).  

Tiedustelut:
Palvelupäällikkö Johanna Purhonen 
johanna.purhonen@nurmijarvi-golf.fi  tai 
toimitusjohtaja Esa Meriläinen 
tj@nurmijarvi-golf.fi  tai puh. 09 2766 230.
Lisätietoja: www.nurmijarvi-golf.fi 

Nurmijärven kunnassa on seitsemän 
yli hehtaarin kokoista järveä, joista 
viittä suurinta on seurattu säännölli-
sesti 1960-luvulta lähtien. Vuosittaisel-
la vesistöseurannalla kerätään tietoa 
järvien tilasta ja niissä tapahtuvista 
muutoksista.

K unnan järvistä Vaaksinjärvi on 
ekologiselta tilaltaan luokassa 
erinomainen, Sääksjärvi luokassa 

hyvä ja Valkjärvi luokassa tyydyttävä. Itä- 
ja Länsi-Herusen ekologista tilaa ei ole 
määritelty, mutta seurantatietojen perus-
teella niiden tila on todennäköisesti hyvä.
 Keski-Uudenmaan ympäristökeskuk-
sen vuosittaisella vesistöseurannalla kerä-
tään tietoa järvien tilasta ja niissä tapahtu-
vista muutoksista. Ympäristökeskus ottaa 
näytteet lopputalvesta ja kesällä touko-
kuusta syyskuun alkuun. Tiheintä näyt-
teenotto on Valkjärvellä, josta näytteet 
otetaan maaliskuun lisäksi toukokuusta 
syyskuun alkuun kolmen viikon välein. 
 Pitkän seurannan ansiosta kunnalla 
on hyvää tietoa järvien tilan kehityksestä. 
Rehevän Valkjärven ravinnepitoisuudet 
ovat laskeneet hieman koko vesimassassa 
1960-luvulta lähtien. Järven hapetus aloi-
tettiin vuonna 1991, ja pohjanläheisen 
alusveden happipitoisuus on kasvanut 
vähitellen. Järvessä ei ole todettu enää 
viime vuosina happikatoja. Järveen tule-
vaa kuormitusta tulee kuitenkin edelleen 
vähentää.

Järvet verrattain hyvässä kunnossa
Tilaltaan parhaissa järvissä Sääksjärves-
sä ja Vaaksinjärvessä ravinnepitoisuudet 
ovat pysyneet alhaisina ja fosforipitoisuu-
det jopa hieman laskeneet viime vuosina. 
Herustenjärvet sijaitsevat happamoitu-
misherkällä Salpausselän harjualueella ja 
niiden ongelmana on alhainen pH ja hap-
pamoituminen. Järviä on kalkittu 1970- ja 
1980-luvulla, mutta kalkituksen vaikutus 
jäi lyhytaikaiseksi. Veden pH on laskenut 
vähitellen 1980-luvulta lähtien. Pintave-
den ravinnepitoisuudet ovat pysyneet sa-
malla, suhteellisen alhaisella tasolla viime 
vuosina.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 
seuraa Nurmijärven järvien tilaa

Jätevesineuvontaa haja-asutusalueille

 Nurmijärven kunnan järvet ovat ver-
rattain hyvässä kunnossa, ja niiden hoi-
toon kannattaa panostaa jatkossakin. Jär-
vien tilan parantamisessa tärkein toimen-
pide on ulkoisen kuormituksen vähentä-
minen järven sietokyvyn tasolle. Ulkoista 
kuormitusta voidaan vähentää mm. hu-
levesien ja haja-asutuksen jätevesien kä-
sittelyllä sekä maatalouden talviaikaisella 
kasvipeitteisyydellä ja suojavyöhykkeillä.
 Ympäristökeskus laatii järviseurannan 
tuloksista raportin joka toinen vuosi. Ra-
portti ilmestyy seuraavan kerran loppu-
vuodesta 2017. Raportit löytyvät ympä-
ristökeskuksen sivuilta osoitteesta 
www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi .  
 
 

Ympäristösuunnittelija Liisa Garcia 
vesinäytteenotossa Valkjärvellä.
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H aja-asutusalueiden jätevesineu-
vonta Nurmijärvellä jatkuu tä-
näkin kesänä. Aiempien vuosien 

tapaan neuvonnan toteuttaa Vantaanjoen 
ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdis-
tys. Neuvonta on maksutonta ja toteute-
taan kiinteistöillä paikan päällä.
 Kesällä neuvontaa tarjotaan Lepsä-
mässä Kössintiellä ja Selintiellä, Karhun-
korven kaakkoispuolella Koutintiellä 
sekä Palojoen Vuolteenmäessä. Neuvon-
ta-alueet on valittu vesiensuojelullisin 
perustein. Ne sijaitsevat Vantaanjoen ja 
Lepsämänjoen välittömässä läheisyydes-

Kuva: Sanna Laakso

Koko Koko 
Nurmijärvi Nurmijärvi 
golfaa!golfaa!

sä sekä Nurmijärven länsiosassa olevilla 
pohjavesialueilla. Lisäksi Herustenjärvillä 
järjestetään heinäkuun alussa asukastilai-
suus, josta alueen asukkaita tiedotetaan 
tarkemmin kirjeitse.

Neuvonta-alueiden asukkaille ja 
mökkiläisille aikaehdotus kirjeitse
Vuoden 2017 neuvonta-alueiden asuk-
kaat ja kesämökkien omistajat saavat 
kesän aikana kirjeen vesiensuojeluyhdis-
tyksestä. Kirjeessä ehdotetaan neuvonta-
aikaa, jota voi tarvittaessa siirtää. Kiin-

teistökäynneillä perehdytään nykyiseen 
jäteveden käsittelyyn, annetaan ohjeita 
jätevesijärjestelmän hyvään käyttöön ja 
huoltoon sekä arvioidaan järjestelmän 
uusimistarve. Käynnin yhteydessä kiin-
teistön omistajilla on mahdollisuus kysyä 
jätevedenkäsittelystä ja siihen liittyvistä 
määräyksistä. Käynnillä kiinteistön omis-
tajat saavat viimeisimmän tiedon lainsää-
dännön tilanteesta sekä ohjeita, miten 
edetä uusimistarpeessa olevan järjestel-
män kanssa.
 Kiinteistökäynnit toteutetaan kesän 
aikana. Käynti kestää noin tunnin, ja se 
on kiinteistön omistajalle maksuton ja va-
paaehtoinen. Nurmijärven kunta, vesien-
suojeluyhdistys ja Uudenmaan ELY-keskus 
rahoittavat neuvonnan. Mahdollisuuksien 
mukaan neuvontaa tehdään myös valittu-
jen alueiden ulkopuolella. 
 Mahdollisuudesta neuvontakäyntiin 
voit kysyä vesiensuojeluyhdistyksen neu-
voja Sanna Laaksolta Puh. 044 767 1393, 
sanna.laakso@vesiensuojelu.fi .    
 Suomen Vesiensuojeluyhdistysten 
Liiton Jätevesiopas-sivustolta löydät kat-
tavan tietopaketin kiinteistökohtaisesta 
jäteveden käsittelystä: www.vesiensuojelu.
fi /jatevesi.
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Suomen itsenäisyyden juhlavuotta voi 
hienosti juhlia myös liikunnan ja urhei-
lun merkeissä. Vuonna 2017 luvassa 
on upea liikunnan ja urheilun kokonai-
suus, jolla suomalaiset innostetaan liik-
kumaan, nauttimaan elämyksellisistä 
kisatunnelmista ja samalla juhlimaan 
yhdessä 100-vuotiasta itsenäistä Suo-
mea. Urheilutapahtumien lisäksi juh-
lavuonna laitetaan Suomea liikkeelle 
kymmenin eri tavoin ja nautitaan liik-
kumisen ilosta.

Nurmijärvellä 
tapahtuu Unelmien 
Liikuntapäivänä 10.5.
Nurmijärven kunta on toista kertaa muka-
na järjestämässä yhdistysten ja yritysten 
kanssa liikunnallisia tapahtumia keskiviik-
kona 10.5.2017. Tähän on kerätty tällä het-
kellä tiedossa olevia tapahtumia. Tapahtu-
makalenteri päivittyy jatkuvasti ja tietoa 
saa mm. Nurmijärven kotisivulta osoit-
teesta www.nurmijarvi.fi /tapahtumaka-
lenteri tai unelmien liikuntapäivän sivulta 
osoitteesta www.unelmienliikuntapäivä.fi .

NURMIJÄRVEN TERVEYSKESKUS
Fysioterapian allas. Sisäänkäynti F-ovi. 

Ohjatut allasjumpat 
klo 10.30–11.00, klo 14.00–14.30 
ja klo 15–15.30

Yhteen allasjumppaan otetaan 14 ensim-
mäistä. Ilmoittautuminen paikan päällä 15 
min. ennen jumpan alkua. Maksuton.

LIIKUNTAKESKUS BALANSSI 
(Viirintie 3, Klaukkala) 

Ohjattu kahvakuulatreeni 
klo18.30–19.30 

Omat kuulat mukaan. 
Lisätietoa: www.liikuntakeskusbalanssi.fi 
Maksuton.

KUNTOSALI FEELIS 
JA FORTIS&MOVENS 
Pekontie 3, Nurmijärven kirkonkylä 

Klo 14.00–18.00

Kehonpainoharjoittelu Gravityllä 
klo 15.30–16.00

Fascial harjoittelu 
klo 16.15–17.15 

Lisätietoa: www.kuntosalifeelis.fi 
Maksuton.

KLAUKKALAN URHEILUKENTTÄ 
Unelmien liikuntaa klo 17.00–19.00

Tapahtumassa on erilaisia voimistelun 
ja yleisurheilun toimintapisteitä. Haasta 
naapurisi, kaverisi, vanhempasi tai isovan-
hempasi ym. esimerkiksi säkkihyppelyssä 
tai pikajuoksussa. Monipuolista toimintaa.
Tapahtuma on tarkoitettu kaikenikäisille 
ja kokoisille. Maksuton (kahvion tuotteet 
ja pomppulinna maksullinen).

Järjestäjä: Nurmijärven Voimistelu ja 
Liikunta ry ja Nurmijärven Yleisurheilu ry.
Lisätietoa: www.nyu.fi 

TUTUSTUMINEN 
MOBO-RASTEIHIN 
(kännykkäsovellusrastit) 
Kirkonkylä, Parkkimäki klo 17.30–19.00 

Tilaisuudessa saa opastusta siitä, miten 
suunnistusta voi kokeilla kännykkäsovel-
luksen avulla Nurmijärvelle rakennettu-
villa MOBO-rasteilla.  Seuran suunnistajat 
opastavat sovelluksen käyttöön ja yleensä 
suunnistukseen.  Rasteja voi myös hakea 
normaalisti karttaa avuksi käyttäen.

Rastipisteet ovat helppoja ja siten soveltu-
vat hyvin perheliikunnan harrastamiseen. 
Rasteja tulee myöhemmin Nurmijärvellä 
myös Rajamäkeen ja Klaukkalaan.
Maksuton.

Järjestäjä Rajamäen Rykmentti

KUNTO CENTER 
Kauppanummentie 6, Kirkonkylä
Kaikkiin keskiviikkona10.5. 
järjestettäviin jumppiin 
2 henkilöä yhden hinnalla.

Unelmien liikuntapäivänä uusiin 10 ker-
ran kortteihin kaksi  osallistumiskertaa ja 
kuukausikorttiin yksi  viikko kaupanpäälle.
Lisätietoa: www.nurfy.fi /kuntocenter

Vuosi 2017 on liikunnan ja urheilun unelmavuosi
FIT 24 KLAUKKALA 
Brunnin kauppakeskus, Isoseppälä14
Avoimet ovet 

Unelmien liikuntapäivänä voit tutustua 
Klaukkalan Fit24 avoimissa ovissa kunto-
saliin tai ryhmäliikuntaan veloituksetta. 
Perheen pienemmätkin ovat tervetulleita, 
sillä lapsiparkki palvelee klo 16.16–20.15.
Tapahtuma on tarkoitettu kaikenikäisille. 
Maksuton.

Lisätietoa: www.fi t24.fi /ajankohtaista

KLAUKKALAN FYSIKAALINEN 
HOITOLAITOS KLAFY 
Klaukkalantie 63
Hyvän mielen liikuntatuokio
klo 10.00–16.00 

Fysioterapeutti tulee Unelmien liikunta-
päivänä ohjaamaan hyvän mielen liikun-
tatuokion (30 min.), huomioiden osanot-
tajien toiveet ja tarpeet klo 10–16 välisenä 
aikana veloituksetta.

Tapahtuma on tarkoitettu:
• senioreille hoiva- tai ryhmäkodeissa. 
• yhdistyksille ja ryhmille 
 (kokoa oma ryhmä)

Ohjaaja voi tulla tilauksesta luoksenne tai 
mahdollisuus toteuttaa tuokio Klaukkalan 
Fysikaalisessa Hoitolaitoksessa.

m-
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Avoimet Nurmijärven Jalkapalloseuran 
nappuloiden jalkapalloharjoitukset

Vuonna 2010–2012 syntyneiden nappu-
loiden jalkapalloharjoitukset pidetään 
avoimina. Tule kokeilemaan jalkapallo-
harrastusta seuraavasti:

KIRKONKYLÄN HIEKKATEKONURMI 
klo 17.30–18.30 pojat v. 2012 syntyneet
klo 18.00–19.00 pojat v. 2011 syntyneet
klo 18.30–19.30 pojat v.  2010 syntyneet

KLAUKKALAN KOULUN KENTTÄ
klo 17.00–18.00 tytöt v. 2012 syntyneet
klo 17.30–18.30 pojat v. 2012 syntyneet
klo 18.00–19.00 pojat v. 2011 syntyneet
klo 18.30–19.30 pojat v. 2010 syntyneet

MÄNTYSALON KOULUN KENTTÄ
klo 17.30–18.30 pojat v. 2010 syntyneet
klo 18.00–19.00 pojat v. 2011 syntyneet
klo 18.30–19.30 pojat v. 2012 syntyneet

SYRJÄLÄN KOULUN KENTTÄ
klo 17.30–18.30 pojat v. 2012 syntyneet
klo 18.00–19.00 pojat v. 2011 syntyneet
klo 18.30–19.30 pojat v. 2010 syntyneet
Maksuton.

RAJAMÄEN UIMAHALLI 
Hyvää Oloa ja Hyvään Olon Tanssia

Alennetut hinnat Unelmien liikuntapäivä-
nä uimahallilla seuraavasti:
• Lapset uimaan 3 €
• Eläkeläiset, opiskelijat ja työttömät 
 uimaan, kuntosalille 
 sekä jumppiin 3 €
• Aikuiset uimaan, kuntosalille 
 ja jumppiin 5 €

LAVIS-TUNTI 
Rajakaaressa klo 18.00–19.00
Maksuton.
Lisätietietoa www.rajamaen-uh.fi 

MAANIITUN KOULUN LIIKUNTASALI 
Röykän salibandy ry
Avoimet harjoitukset klo 19.00–20.30   

RSB Nurmijärvi tarjoaa avoimet harjoituk-
set. Tule kokeilemaan lajia. Testaamaan 
taitosi taitoradalla, laukaisututkan tai 3 
vastaan 3 minipelien muodossa. Parhaat 
suoritukset palkitaan. Tapahtuma on tar-
koitettu kaikenikäisille salibandystä kiin-
nostuneille. Maksuton.

Lisätietoa: 
www.facebook.com/rsbnurmijarvi/

Taukojumpat työyhteisöille 
klo 10 .00–14.00

Tulemme työpaikallesi pitämään 15 mi-
nuutin elvyttävän ja iloista mieltä tuotta-
van taukojumpan veloituksetta. Ajat an-
netaan ilmoittautumisjärjestyksessä.
Tapahtuma on tarkoitettu kunnan alueella 
toimiville työpaikoille. Maksuton.

Varaukset: info@klafy.fi  tai 050 4090 881.
Lisätietoa: www.klafy.fi 

FUSTRA INTERNATIONAL OY 
Isoseppälä 14, Klaukkala
Fustra-liiketesti klo 12.00–20.00

Tule veloituksettomaan Fustra-liiketestiin. 
Testissä katsotaan kahdeksan eri liikkeen 
avulla kehon lihaskireyksiä, liikkuvuutta, 
ryhtiä ja lihasepätasapainoa. Testi ei ole 
kuntotesti. Tule testiin, jos ryhtiasiat huo-
lettavat, sinulla on kipua esimerkiksi nis-
kan tai selän alueella tai muuten haluat 
tarkistaa, miten kehosi voi. Tapahtuma 
on tarkoitettu aikuisille ja yli 13-vuotiaille 
nuorille. Maksuton.

Lisätietoa: www.fustra.fi  

Liikkumisen unelmavuosi 2017 on kai-
kenlaisen liikkumisen juhlavuosi, joka 
toteuttaa valtakunnallista Unelmat 
liikkeelle -toimintatapaa innostamalla 
ja osallistamalla eri-ikäiset ihmiset ja 
eri toimijat yhdessä ideoimaan liikku-
misen lisäämisen tapoja rohkeasti ko-
keillen ja kehittäen. Uuden Olympiako-
mitean koordinoima Liikkumisen unel-
mavuosi on osa Suomen itsenäisyyden 
100-vuotisjuhlavuoden ohjelmaa.
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Sporttileiri Maaniitun koululla 5.–9. ja 12.–16.6.

Klaukkala
Aitohelmi
Klaukkalantie 72, Klaukkala 
Fit24-Klaukkala
Isoseppälä 14, Klaukkala
Harjulan koulu
Viljelystie 30, Klaukkala
Klaukkalan päiväkeskus
Suopolku 3, Klaukkala 
Klaukkalan urheilualue
Kuntotie 3, Klaukkala 
Klaukkalan yläaste
Kisatie 2, Klaukkala

Rajamäki
Rajakaari
Kuntolanpolku 2, Rajamäki

Rajamäen koulu
Tykkimäentie 1, Rajamäki
Rajamäen seurakuntasali
Patruunantie 1, Rajamäki 
(Artturi-sali)  
Rajamäen uimahalli
Kuntolanpolku 1, Rajamäki

Röykkä
Röykän koulu
Kangastie 5, Röykkä

Liikuntapaikkojen osoitteet
Klaukkalan jäähalli
Lepsämäntie 12, Klaukkala 
Mäntysalon koulu
Havumäentie 7, Klaukkala
Klaukkalan kirkko
Ylitilantie 6, Klaukkala

Nukari
Nukarin koulu
Nummenniityntie 14, 
05450 Nukari

Nummenpää
Nummenpään Seurantalo
Viisaantie 36, Nummenpää

Nurmijärven kirkonkylä 
Ahjola
Nahkurintie 6, Nurmijärvi 
Kivenpuiston koulu
Aleksis Kiven tie 18, Nurmijärvi
Kunto Center
Kauppanummentie 6 A 1, 
Nurmijärvi 
Seurakuntakeskus
Kirstaantie 5–7, Nurmijärvi
Terveyskeskus
Sairaalantie 2, F-ovi, Nurmijärvi, 

Villiinny Keväästä -perhetapahtuma Myllykoskella

Tapahtuma järjestetään valtakunnallisena luonnonpäivänä ja se on 
samalla myös Nurmijärven kunnan virallinen Suomi100-tapahtuma. 
Nurmijärven kunta ja yhteistyökumppanit kutsuvat perheitä nautti-
maan keväisestä koskiluonnosta Myllykoskelle Kirkonkylään (osoite 
Siippoontie). Pysäköintipaikat löytyvät noin 300 m päästä Myllykukon 
pysäköintialueelta (opastus).

• Koskikara-luontopolun viralliset avajaiset klo 10.30
• Luontopolun varrella erilaisia toimintapisteitä
• Mahdollisuus tutustua eräretkeilyyn ja saada opastusta 
 ja hyviä vinkkejä
• Nurmijärven Luonnon  ja lintuharrastajien edustajat antavat 
 tietoa luontoon ja sen ihmeisiin liittyvissä asioissa
• Hyvinkään Perhokalastajat esittelee ja opastaa 
 perhokalastukseen harrastuksena
• Vantaanjoen Vesiensuojeluyhdistyksen pisteessä saat tietoa 
 monipuolisesti jokiluontoon ja kalastukseen liittyvistä asioista.
• Jukolan Veljet ja Siskot partiolippukunta paistaa lettuja ja 
 makkaroita. Varaa kolikoita mukaan.

Tervetuloa nauttimaan luonnosta!
Järjestelyissä mukana: Nurmijärven kunnan liikuntapalvelut
      Nurmijärven Luonto ry
      Lintuharrastajat Apus ry
      Kiljavanopiston luontomatkailu opiskelijat
      Jukolan Veljet ja Siskot partiolippukunta ry
      Rajamäen Kehitys ry
      Hyvinkään Perhokalastajat ry

Kirkonkylä 20.5.2017 klo 10–14

Liikuntapalvelut, 
sosiaali - ja terveystoimiala
Nurmijärven terveysasema, 
Sairaalantie 2 (A-sisäänkäynti)
Avoinna arkisin 8.00–15.30.

Henkilökunta
Liikuntapäällikkö
Antero Lempiö
puh. 040 317 2050

Toimistosihteeri, salivuorot
Jonna Kivi
puh. 040 317 4890

Toimialasihteeri, laskutus
Paula Vanhakangas
puh. 040 317 2049

Liikuntasuunnittelijat
Petra Kela
puh. 040 317 2046

Marjo-Kaisa Konttinen
puh. 040 317 4667

Mika Vänni
puh. 040 317 2048

Liikuntapaikkojen hoito
ja rakentaminen
Tekninen keskus
Liikuntapaikkapäällikkö
Ville Ruokoja
puh. 040 317 4001

Liikuntapaikkojen hoitajat
Klaukkala
Liikuntapaikat,
Klaukkalan voimailusali
puh. 040 317 4003
liikuntapaikat.klaukkala
@nurmijarvi.fi 

Rajamäki
Liikuntapaikat
puh. 040 317 4007
liikuntapaikat.rajamaki
@nurmijarvi.fi 

Kirkonkylä
Liikuntapaikat,
ulkoilualueiden hoito
puh. 040 317 4005 ja 040 317 4006
liikuntapaikat.kirkonkyla
@nurmijarvi.fi 

Jäähalli
hallipäällikkö Ville Ruokoja
puh. 040 317 4001

Jäähallin henkilökunta 
puh. 040 317 4940

Porkkalan mökin varaukset
palvelusihteeri Tuija Heiskanen
Klaukkalan yhteispalvelupiste
puh. 09 2500 2560

Venepaikat
toimialasihteeri Monica Hallikainen
puh. 09 2500 2303

henkilökunnan sähköpostiosoitteet: 
etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi 

Sporttileiri on 7–13-vuotiaille tytöille ja pojille 
suunnattu päiväleiri
Ohjelmassa on mm. monipuolista liikuntaa sisällä ja ulkona, 
mielekästä oheistoimintaa ja hauskaa yhdessä tekemistä. 

• Päivittäinen toiminta-aika on ma-pe klo 9–16. 
• Tarvittaessa lapset voivat tulla koululle jo klo 8.30, 
 mikäli perheen kuljetusaikataulut niin vaativat. 

Leirin hinta: 200 € koko ajalta tai 100 €/vko.

• Maksu sisältää ohjatun toiminnan, päivittäiset ruokailut 
 (lounas ja välipala) ja tapaturmavakuutuksen. 
• Ruokailusta vastaa Maaniitun koulun keittiö. 

Ohjaajina leirillä on liikuntapalveluiden ohjaajia ja nuoria 
kesätyöntekijöitä. 

Lasten 
liikunta

Terveys- 
liikunta

Erityis- 
liikunta

Ikäihmisten
liikunta

Vesi-
liikunta

Huom! Tapahtuma ei ole täysin esteetön. 
Esimerkiksi lastenrattailla luontopolun 
kiertäminen ei onnistu.
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Mäkelä Outi
KTM, kansanedustaja

Vaulamo Petri
myyntijohtaja

Tarikka Visa
laskuttaja

Räty Virpi
lastentarhanopettaja

Vainio Jari
yrittäjä, isännöitsijä

Hägg Arto
rakennusinsinööri, 

toimialajohtaja

Taipale Janne
rehtori, musiikkiopiston 

hallituksen pj

Malkamäki Jussi
suunnittelija

Suomi Joona
KTM

Horto Tarleena
opettaja

Lihr Jyrki
rehtori

Lompolo Kirsi
DI

Vilkman Kaisa
tradenomi, 

asiakaspäällikkö

Mattila Riina
johtava 

sosiaalityöntekijä

Vuorisalo Juhani
rikosylikomisario

Vanhanen Matti
kansanedustaja

Raekannas Riikka
sairaanhoitaja AMK, 

yrittäjä

Kalliokoski Taneli
KTM

Hyvämäki Juha
maatalousyrittäjä, 

agrologi

Mantila Elli
kotiäiti, merkonomi

Toivonen Kallepekka
maanviljelijä, agrologi

Laine Kalevi
maanviljelijä

Mustonen Kalle
valokuvaaja, toimittaja

Rantala Sirpa
luokanopettaja, 

kasvatustiet. maisteri

Salonen Tarja
DI, toimialajohtaja

Sivula Tapio
myyntijohtaja

Latva Jerry
tekninen myyjä, 
yo-merkonomi

Rousu Sirkka
yliopettaja

Sandberg Jenni
asiantuntija, 

HR-tradenomi

Lepolahti Harri
varanotaari

Markkanen Aulikki
eläkeläinen, 

pankkitoimihenkilö

Peltonen Juha
toimittaja

Viljakainen Sanna
järjestöpäällikkö

Uusitalo Ismo
vartija

Santala Eero
tutkija, kemisti

Tapiolinna Maiju
sairaanhoitaja

Kakko Kimmo
palvelupäällikkö

Pirkkala Kimmo
diplomi-insinööri, 

kuljetussuunnittelija

Laitinen Esa
maanrakennusyrittäjä

Lappalainen Mira
terveydenhoitaja YAMK

Arteli Tero
automaatiomekaanikko

Toikkanen Hannu
asentaja

Koivalo Tiina
rekrytoija

Haapalainen 
Johannes
pastori, TM

Kansallinen Kokoomus

Suomen Keskusta

Pispala Leni
erityisopettaja, KM

Virtanen Sami
ohjelmapäällikkö

Heinonen Jonna
sairaanhoitaja YAMK

Kopsala Maritta
diakoni, sosionomi

Tiilikainen Venla
opiskelija

Virolainen Ville
luokanopettaja

Kinnunen Hanna
toimittaja

Perussuomalaiset

Suomen Sosialidemokraattinen puolue

Vihreä liitto

Vasemmistoliitto Suomen Kristillisdemokraatit

Nurmijärven kunnan valtuusto 1.6.2017 alkaen

Valtuuston kaikkiaan 51 jäsenestä miehiä on 29 (57 %) ja nai-
sia 22 (43 %). Uusia valtuutettuja on 27 (53 %) ja uudelleen 
valittuja 24 (47 %). Valtuuston keski-ikä on 48 vuotta. Vaali-
en varsinainen äänestyspäivä oli 9.4.2017. Äänestysprosentti 
nousi edellisistä kuntavaaleista 0,5 prosenttiyksiköllä ja oli 
59,6. Koko maan keskiarvo oli 58,8 %. 

Puolueiden paikkajakauma 
- KOK 15  (29 %)
- KESK 11  (21 %)
- SDP 9  (18 %)
- VIHR 7  (14 %)
- PS  6  (12 %)
- VAS 2  (4 %)
- KD  1  (2 %)
Yhteensä  51  (100 %)

Onnittelut uuden kauden 
valtuutetuille.

6 
4 1

15

119

7

Paikkamäärä valtuustossa
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Aleksis Kiven patsas lakitetaan 
vappuna jo 12. kerran

KUNTA TIEDOTTAA

Kunnanviraston kesäaukioloajat
Kunnanvirasto on kiinni heinäkuussa neljä viikkoa 3.–28.7.2017. Henkilö-
kunnan lomat on keskitetty tälle ajalle niin, että välttämättömät toiminnot 
hoidetaan myös tuolloin.

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

Klaukkalan yhteispalvelu on kunnan palveluiden osalta kiinni 3.–28.7., 
mutta Kela palvelee normaalisti ma-pe klo 9–12 ja klo 13–16.

Kunnan puhelinvaihde palvelee 1.6.–31.8. ma-pe klo 8–15.30, 
paitsi 3.–28.7. ma-pe klo 8–15. 

Sähköinen Omapalvelu-kanava 
käyttöön perhe- ja sosiaalipalveluissa
Asiakkaan Omapalvelu-kanava otetaan Nurmijärven kunnassa käyttöön 24.4. 
Kunnan kotisivuilla olevasta linkistä pääsee kirjautumaan pankkitunnuksilla tai 
mobiilivarmenteella palveluun. Linkin yhteydestä löytyy ohje palvelun käyt-
töön.

Omapalvelun kautta
• saa suuren osan perhe- ja sosiaalipalveluiden viranhaltijapäätöksistä 
 mm. työllisyys-, vammais- ja vanhuspalveluista sekä ehkäisevästä ja 
 täydentävästä toimeentulotuesta sähköisessä muodossa.
• voi seurata hakemuksensa käsittelyn etenemistä ja saada tarkemman 
 tiedon siitä, missä käsittelyvaiheessa asia on.
• voi asioida toisen puolesta tilanteissa, joissa on tarvetta esimerkiksi 
 alentuneen toimintakyvyn vuoksi toimia toisen puolesta. 

Pyydä apua -lomake 
helpottaa yhteydenottoa
Kunnan kotisivuilla aikuissosiaalityös-
sä ja lasten, nuorten ja perheiden pal-
veluissa on käytössä ns. Pyydä apua 
-nappi. Se avaa lomakkeen, jonka 
avulla voi lähettää yhteydenottopyyn-
nön kunnan sosiaalipalveluihin.

Pyyntö ohjautuu aikuissosiaalityössä sosiaaliohjaajille ja lasten, nuorten ja 
perhei den palveluissa varhaisen tuen perheohjaajille. Kysymys tai mieltä askar-
ruttava asia voi liittyä omaan tilanteeseen, perheenjäseneen tai muun läheisen 
tilanteeseen. 
 Painaako mieltäsi jokin omaan elämääsi tai läheisesi tuen tarpeeseen liittyvä 
kysymys? Tarvitsetko apua tai tukea nykyisessä elämän tilanteessasi?  Ota roh-
keasti yhteyttä! Klikkaa nappia!

N urmijärven kirkonkylällä vappua 
vietetään Aleksis Kiven aukiolla, 
jossa kirjailijan patsas lakitetaan 

jo 12. kerran. 
 Vaikka Kiven ylioppilaaksi valmistumi-
sen aikaan ylioppilaslakki oli tummansini-
nen tai musta, saa Aleksis tänä itsenäisyy-

den juhlavuonna nykyisin perinteisem-
män valkoisen lakin.  Lakittajana toimii 
kansanedustaja ja Nurmijärven kunnan-
hallituksen puheenjohtaja Outi Mäkelä.
 Lapsiperheitä saapuu tapahtumaan 
viihdyttämään pellepariskunta Nelli ja 
Niilo. Kannattaa tulla ajoissa paikalle, niin 
voi nähdä pirteän Nellin ja höpsön Niilon 
saapuvan paikalle heidän hullunkurisella 
pellebussillaan. Ohjelma alkaa klo 17.30 
Nellin ja Niilon esityksellä. 
 Patsas lakitetaan juhlapuheiden saat-
telemana klo 18. Kunnan tervehdyksen 
lausuu Petri Kalmi. Ohjelma jatkuu Nur-
mijärven Puhallinorkesterin musiikin pa-
rissa.  
 Kunta tarjoaa yleisölle vappusimaa, 
jonka jakamisessa ovat apuna LC Nurmi-
järvi  Kanervan naiset. 

M atka.fi -palvelusta löytää käte-
västi reitti- ja aikataulutiedot. 
Voit kirjoittaa lähtöpaikkasi tai 

käyttää älypuhelimen paikannusta. Kir-
joittamalla määränpääsi saat erilaisia reit-
tivaihtoehtoja ajoaikoineen.

Millä bussilla ja milloin?  matka.fi 
  Liikenneviraston tarjoama uudistunut 

palvelu käyttää paikannusta ja lupaa an-
taa reitit koko Suomen alueella. Palvelu 
kattaa valtakunnallisesti perustason jouk-
koliikennemuodot. Palvelussa ei ole vielä 
koko valtakunnan kaikkia reittejä, mutta 
viraston mukaan tavoitteena on saada 
palvelu mahdollisimman kattavaksi vuo-
den 2017 aikana.
 Nurmijärvellä reittipalvelu ehdottaa 
jo valmiiksi lähtöpaikoiksi mm. linja-auto-
asemia.

www.matka.fi  tai https://opas.matka.fi /

Lisätietoja Nurmijärven 
joukkoliikenteestä myös: 
www.nurmijarvi.fi /joukkoliikenne

Kunnanjohtaja Kimmo Behm on palkittu mitalilla ja kunniakirjalla Eestin valtion 99-vuo-
tisjuhlan vastaanotolla Raplan maakunnassa.  Tunnustus tuli Raplan maakunnan tun-
netuksi tekemisestä. Nurmijärven kunnan ja Raplan välistä yhteistyöstä on tehty jo 25 
vuotta. Kimmo Behm on ollut mukana vuodesta 1999.

Kimmo Behmille 
tunnustuspalkinto Raplasta

Maaherra Tõnis Blank luovuttaa mitalin.

Kirjastojen kesäaukioloajat 
Nurmijärven kirjastot ovat auki 1.6.–15.8.2017 seuraavasti:

Pääkirjasto    ma-to klo 10–20, pe klo 10–16
Klaukkalan kirjasto  ma-to klo 10–20, pe klo 10–16
Rajamäen kirjasto  ma, ti, to klo 10–19, ke klo 10–17, pe klo 10–16

Kirjastoauto kiertää vain iltareitit 5.6.–30.6. 
Kirjastoauto ei kierrä 3.7.–13.8.

Kesä 2017-esite 
on ilmestynyt
Kesäesitteestä löytyy tietoa matkailijoille 
ja kuntalaisille Nurmijärven kesän pal-
velutarjonnasta. Esitettä saa kirjastoista 
sekä kunnanvirastolta. Se löytyy myös 
sähköisenä kunnan kotisivuilta ”Vapaa-
aika ja kulttuuri” otsikon alta kohdasta 
”Matkailu”.

Käyntikohteita, tapahtumia ja vinkkejä vapaa-aikaan!
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ti 25.4. klo 18 
Nukketeatteri PikkuKulkuri:
Veljekset kuin ilvekset
Pääkirjasto, Punamullantie 1, Nurmijärvi
Järj. Nurmijärven kirjasto

ke 26.4. klo 19
Kevätlaulu- ja huilukonsertti
Esiintymässä lapsikuoro Satakielet 
Annele Westerlundin johdolla sekä 
Nurmijärven Musiikkiopiston ja 
Nurmijärven opiston huilistit 
Sari Lohko-Purhosen johdolla.
Klaukkalan kirjasto, Kuonomäentie 2, 
Klaukkala
Järj. Nurmijärven opisto 
ja Nurmijärven Musiikkiopisto

to 27.4. klo 15 
K 60: Museoajoneuvot harrastuksena 
Mobilismin lyhyt historia ja nykypäivä. 
Autohistoriallinen Seura ry. esittelee 
toimintaansa.
Klaukkalan kirjasto, Kuonomäentie 2, 
01800 Klaukkala
Järj. kirjasto- ja kulttuuripalvelut

to 27.4. klo 19
Razorblade plays David Bowie
Jukolan musiikkikoulun bändin 
kevätkonsertti.
Nurmijärven yhteiskoulu, Pratikankuja 8, 
Nurmijärvi
Järj. Nurmijärven Opisto

pe 28.4. klo 13.30–15
Senioritanssi-päivä
Tanssiin ohjaamassa Leila Kaarna
Klaukkalan kirjasto, Kuonomäentie 2, 
01800 Klaukkala
Järj. kirjasto- ja kulttuuripalvelut

la 29.4. klo 10–14
Keskiaikainen 
keppihevostapahtuma 
lapsille 
Ohjelmassa Suomen Lelumuseo 
Hevosenkengän keppihevospaja, 
pihalla keppihevosrata ja muuta 
keskiaikaista ohjelmaa. Säävaraus. 
Rajamäen kirjasto, Kiljavantie 1, Rajamäki

su 30.4. klo 17.30–18.30
Aleksis Kiven patsaan lakitus
Vapputapahtuma Aleksis Kiven 
patsaalla kirkonkylässä. Ohjelmassa 
puheita, patsaan lakitus, musiikkia ja 
maksuton simatarjoilu. Lapsia 
viihdyttävät Nelli ja Niilo -pellet.
Punamullantie 1, Nurmijärvi
Järj. Nurmijärven kunta

pe 19.5. klo 19
La Primavera
Nurmijärven Musiikkiopiston 
kevätjuhlakonsertti
Klaukkalan kirkko, Ylitilantie 6, Klaukkala
www.numo.fi 

la 20.5. klo 10–14
Villiinny keväästä
Perhetapahtuma Myllykosken 
koskimaisemissa. Koskikara-luontopolun 
avajaiset, seikkailupisteitä lapsille, erä-
retkeilyopastusta ja esittelyjä, opastusta 
luonnon ilmiöiden ja lintujen tunnistami-
seen, partiolaisten lettujen paistopiste ja 
muuta ohjelmaa.
Myllykoski, Nurmijärvi
www.nurmijarvi.fi /liikunta

22.–24.5. ja 29.–31.5. klo 9–13.30
Taaborin toimintaviikot
Työpajoja, tarinoita, opastuksia 
4–8-vuotiaille. Lippu 9 €/lapsi, 
ryhmille ilmoittautuminen etukäteen 
puh. 040 317 2509. 
Taaborinvuori, Koulunkulmantie 34, 
Palojoki

ti 23.5. klo 17.30
Hippo-Kisat
Vuoden iloisin urheilutapahtuma! 
Lajeina pikajuoksu, pallonheitto, 
pituushyppy ja kuulantyöntö osallistujan 
iästä riippuen. Osallistua voivat kaikki 
4- 10 -vuotiaat enintään kahteen lajiin, 
Ilmoittautumiset 
hippo@nurmijarvenyleisurheilu.fi .
Klaukkalan Urheilukenttä, Urheilutie 3, 
Klaukkala
www.nurmijarvenyleisurheilu.fi 

su 28.5. klo 10–16
Nurmijärven toukomarkkinat
Paikkavaraukset puh. 040 751 6463
Nurmijärven tori, Pratikankuja ja 
Punamullantie 
www.nurmijarvenhiihtoseura.nettisivu.org

la 17.6. klo 22–24
Rakastu 
kesäyöhön
Yöuintia ja melontaa, kehrääjien 
kuuntelua ja lepakoiden bongausta 
Sääksjärvellä.
Sääksjärventie 30, 05200 Rajamäki
www.nurmijarvi.fi /liikunta
su 18.6. klo 13–15 
Luonnonkukkien 
päivä
Yhteispyöräilyt Rajamäeltä, kirkonkylästä 
ja Klaukkalasta. Nurmijärven Luonto 
ry tutustuttaa Kiven kodin ja Taaborin-
vuoren kasvillisuuteen. 
Aleksis Kiven syntymäkoti, Palojoentie 
271, 01940 Palojoki
www.nurmijarvi.fi /museo

30.6. klo 19 ensi-ilta
Kivi-juhlat: Aleksis Kiven rakkausjuhla 
– Kihlaus sekä Yö ja päivä
Liput alk. 25/23/15 €, www.netticket.fi 
Taaborinvuori, Koulunkulmantie 34, 
Palojoki
www.kivijuhlat.fi  

17.–22.8.
Kivi-juhlat: Aleksis Kiven rakkausjuhla 
– Kihlaus sekä Yö ja päivä
17.–18.8. klo 19/ 19.–20.8. klo 15 ja 22.8 
klo 19. Liput alk. 25/23/15 €, 
www.netticket.fi 
Taaborinvuori, Koulunkulmantie 34, 
Palojoki
www.kivijuhlat.fi  

ke 23.8. klo 19
Yhteislauluilta Taaborin-
vuorella – koko Suomi laulaa
Juha Tapio laulattaa
Liput alk. 10 € 2.5. alk. www.netticket.fi , 
Nurmijärven Opiston toimisto 
(Klaukkalantie 72) ja Nurmijärven 
pääkirjasto. Yhteiskuljetus Rajamäeltä, 
kirkonkylästä ja Klaukkalasta, bussilippu 
Korsisaaren verkkokaupasta 5 €, 
kuljettajalta 6 €, www.korsisaari.fi .
Järj. Kivi-juhlat ry/Nurmijärven opisto
Taaborinvuori, Koulunkulmantie 34, 
Palojoki
www.kivi-juhlat.fi 

24.–26.8.
Tupatarkastus
Nurmijärven monitoimitalo 
Monikon ovet avataan yleisölle. 
Monikko, Kuntotie 3, Klaukkala
Järj. Nurmijärven kunta
www.nurmijarvi.fi /tapahtumat

la 26.8. klo 9.30–15
Rajamäen kyläpäivä
Ohjelmaa eri puolilla Rajamäkeä, 
pääesiintyjänä Happoradio.
www.rajamaenkylapaiva.fi 

la 26.8. klo 10–14
Kiertoajelu Nurmijärvellä 
– Suomen Luontopäivä
Ohjattu koskikierros ja tutustuminen 
Nurmijärveläisiin esihistoriallisiin ja 
jääkauden kohteisiin. Ennakkoilmoittau-
tuminen, paikkoja on rajoitetusti.
Lähtö Klaukkalan linja-autoasemalta
Järj. Nurmijärven liikuntapalvelut ja 
Nurmijärven Luonto
www.nurmijarvi.fi /liikunta

su 27.8. klo 11–14 
Syödään yhdessä 
Taaborinvuorella
Rento koko perheen pikniktapahtuma. 
Taaborinvuori liittyy osaksi Maailman 
suurinta kyläjuhlaa. Omat eväät.
Taaborinvuori, Koulunkulmantie 34, 
Palojoki
Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut
www.nurmijarvi.fi /tapahtumat

TO U KO K U U

5.–10.5. 
Oldies but Goldies
Nurmijärven tanssiopiston kevätnäytös. 
Esiintyjinä Nurmijärven tanssiopiston 
oppilaat 5 -vuotiaista aikuisiin. 
Liput 12 €/9 € (alle 16 v.) lippuagentti.
fi  ja Nurmijärven tanssiopiston toimisto. 
Esitykset 5.5. klo 19 / 6.–7.5. klo 13 
ja 18 / 8.–10.5. klo 19. 
Kulttuuritalo Martinus, 
Martinlaaksontie 36, Vantaa
www.nto.fi 

ke 10.5. klo 8 
Unelmien Liikuntapäivä
Kansainvälisenä Unelmien Liikunta-
päivänä voi tutustua erilaisiin 
liikuntamahdollisuuksiin eri puolilla 
Nurmijärveä.
www.nurmijarvi.fi /liikunta

la 13.5. klo 12
EVOC MTB & RUN
Koko perheen tapahtuma kokoaa 
maastopyöräilyn ja polkujuoksun 
harrastajat Rajamäelle kilpailemaan ja 
nauttimaan upeista maastoista.
Rajamäen uimahalli ja Herusten nummi
www.hypykisat.fi /evocmtbrun

K E S Ä K U U

su 4.6. klo 9–16
Rompetori/ Masiinameeting
Tarjolla ajoneuvoharrastukseen liittyviä 
rompetuotteita ja wanhaa tavaraa. 
Myös museo- ja harrasteajoneuvo-
näyttely sekä työnäytöksiä.
Kiljavantie 6, Nurmijärvi
www.wanhatmasiinat.fi 

7.6.–8.6. klo 18
Teatteri Pikku Kivi: Mestarit 
– klassikot pähkinänkuoressa
7–17-vuotiaiden teatteritaiteen 
perusopetuksen oppilaiden esitys. 
Liput 10/5 € portilta käteisellä tuntia 
ennen esityksen alkua. 
Taaborinvuori, Koulunkulmantie 34, 
Palojoki
www.kivijuhlat.fi 

to 15.6. klo 16.30–20.30
Nuorten Eliittikisat
Suomen parhaat 17–19 -vuotiaat yleis-
urheilijat tavoittelevat Nuorten Eliitti-
kisoissa arvokisapaikkoja ja tulosrajoja 
Kalevan kisoihin.
Klaukkalan Urheilukenttä, Urheilutie 3, 
Klaukkala
www.nurmijarvenyleisurheilu.fi 

H E I N Ä K U U

1.–2.7. klo 15 ja 4.–5.7. klo 19 
Kivi-juhlat: Aleksis Kiven rakkausjuhla 
– Kihlaus sekä Yö ja päivä
Liput alk. 25/23/15 €, www.netticket.fi 
Taaborinvuori, Koulunkulmantie 34, 
Palojoki
www.kivijuhlat.fi  

5.–26.7. 
Kesäkeskiviikot Taaborilla
Taaborinvuoren museoissa opastuksia ja 
maksutonta ohjattua toimintaa perheille 
ke 5.7./12.7./19.7. ja 26.7. klo 13–15. 
Taaborinvuori, Koulunkulmantie 34, 
Palojoki
www.nurmijarvi.fi /museo

ke 5.7. klo 13–15
Vilttikirppis 
Aleksis Kiven kodilla
Ilmaiset paikkavaraukset 040 317 4148 
(puh, txt ja whatsapp) tai 
helga.lahdemaki@nurmijarvi.fi 
Aleksis Kiven koti, 
Palojoentie 271, Palojoki

20.–31.7.
Heinähattu, Vilttitossu ja 
Rubensin veljekset
20.–21.7 klo 18/ 23.7. klo 16/ 24.–28.7. 
klo 18/29.–30.7. klo 16 ja 30.7. klo 18
Liput alk. 25/15 €, perhelippu (2+2) 74 €, 
www.taaborinkesateatteri.fi  tai 
puh. 044 346 8000.
Taaborinvuori, Koulunkulmantie 34, 
Palojoki

E LO K U U

1.–3.8. klo 18
Heinähattu, Vilttitossu 
ja Rubensin veljekset
Liput alk. 25/15 €, perhelippu (2+2) 
74 €, www.taaborinkesateatteri.fi  tai 
puh. 044-346 8000. 
Taaborinvuori, Koulunkulmantie 34, 
Palojoki 

la 12.8. klo 15
Taaborinvuori soi: Vesala
Liput alk. 26,50/23,50 € (sis. palv.maksun) 
www.lippu.fi , puh. 0600 900 900 (1,98€/
min + pvm), portilta tuntia ennen 
esitystä jos lippuja on jäljellä. 
Taaborinvuori, Koulunkulmantie 34, 
Palojoki
Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut
www.nurmijarvi.fi /tapahtumat

su 13.8. klo 10–16
Nurmijärven Elomarkkinat
Paikkavaraukset puh. 040 751 6463
Pratikankuja, Punamullantie ja 
Nurmijärven tori
www.nurmijarvenhiihtoseura.nettisivu.org

H U H T I K U U

GALLERIA VILLE
Pääkirjasto, Punamullantie 1, Nurmijärvi

3.–12.5. Nurmijärven kuvataide-
koulun kevätnäyttely:
Löytöretkellä Suomen taiteeseen
Avoinna ma-to klo 10–20, pe klo 10–18, 
la klo 10–16. 

17.–26.5. Nuorisopalveluiden 
kuvataidekerhojen näyttely
Avoinna ma-to klo 10–20, pe klo 10–18, 
la klo 10–16. 

7.6.–27.7. Kesänäyttely
Avoinna ma-to klo 10–20, pe klo 10–16.

GALLERIA TOIVO
Klaukkalan kirjasto, Kuonomäentie 2, 
Klaukkala

2.5.–30.6. Tapio Vanhatalo: Juicen 
Saimaa-ilmiö – valokuvia
Avoinna ma-to klo 10–20, pe klo 10–18, 
la klo 10–16. 1.6. alkaen pe klo 10–16, 
la suljettu

3.7.–30.8. Ilkka Aho: Maalauksia
Avoinna ma-to klo 10–20, pe klo 10–16, 
la suljettu.16.8. alkaen pe klo 10–18, 
la klo 10–16. 

Nelli ja Niilo

Lisätietoja tapahtumista: 
www.nurmijarvi.fi /tapahtumat

Lehti ei vastaa ennakkotietoihin tulevista muutoksista.


