
Nurmijärven kunta
Sidosryhmien näkemyksiä tulevaisuuden 
Nurmijärvestä

Anu Valtari & Jari Latvalahti
13.8.2021



2

Tavoite, kutsuminen ja osallistuminen

Tavoite:
selvittää, millaisia 
asioita pidetään 
Nurmijärven 
tulevaisuuden 
kannalta tärkeinä 

Kohderyhmät:
kuntalaiset, kunnan 
työntekijät, 
elinkeinoelämä, 
järjestöt ja 
vaikuttajatoimielimet  

Kutsumisen 
kanavat: 
sähköpostit, 
kunnan nettisivut 
ja some-kanavat, 
paikallislehti 

Osallistumisaika:
3.6.−8.8.2021 

Osallistumisia 
yhteensä 657



Osallistumisia yhteensä 657
Osallistujat pääosin 25−64-vuotiaita kuntalaisia



Osallistumispolku
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Taustamuuttujat:
• Rooli
• Ikä

Ideointi:
Millainen on 
paras 
mahdollinen 
tulevaisuuden 
Nurmijärvi?

Arviointi: 
Mitkä ovat 
Nurmijärven 
vahvuudet?

Arviointi: 
Mitkä ovat 
Nurmijärven 
tärkeimmät 
kehittämisen 
kohteet?

Lopuksi: 
Jos saisit valita 
yhden asian, joka 
Nurmijärvellä tulisi 
tarkan talouden 
tilanteessa 
säilyttää, mikä se 
olisi?



Päätulokset



Yleisiä havaintoja tuloksista

6

o Kerätty aineisto on varsin myönteistä pohdintaa Nurmijärven tulevaisuudesta

o Pääosin 25−64-vuotiaat kuntalaiset ideoivat laidasta laitaan isoista linjoista konkreettisiin 
yksityiskohtiin 

o Osallistujat arvioivat Nurmijärven tulevaisuuden vahvuudet ja kehittämisen kohteet joiltain 
osin samoiksi

o Eri osallistujaryhmien näkemykset Nurmijärven vahvuuksista ja kehittämisen kohteista eroavat 
vähintäänkin jonkin verran toisistaan



Yhteenveto parhaasta mahdollisesta Nurmijärvestä
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o Paras mahdollinen Nurmijärvi varmistaa ensisijaisesti
o asukkailleen sujuvat, turvalliset, laadukkaat, yhdenvertaiset ja monipuoliset lähipalvelut
o asukkaidensa hyvinvoinnin toimivilla sosiaali- ja terveyspalveluilla sekä monipuolisilla 

aktiviteettimahdollisuuksilla

o Tärkeimpiä säilytettäviä asioita Nurmijärvellä ovat 
o koulutuksen korkea laatu, nykyinen kouluverkko kylä-/lähikoulujen ja lukioiden 

näkökulmasta
o lasten ja nuorten henkisen ja fyysisen terveyden tukeminen varhaiskasvatuksesta lähtien, 

harrastusmahdollisuuksien ylläpito sekä yleinen lapsimyönteisyys kunnassa
o laadukas terveydenhoito ja terveyskeskus jokaisessa kolmessa päätaajamassa



Nu rm i j ä r ven  vahvu u de t

1. Kuntalaisten mielipiteen 
systemaattinen kuuleminen 
päätöksenteossa

2. Julkiset kulkuyhteydet 
pääkaupunkiseudulle *

3. Ulkoharrastusmahdollisuudet 
ja niiden kehittäminen

4. Lähiluonnon arvostus
5. Viihtyisät, väljät ja vehreät 

asuinalueet
6. Uuden työssäkäyvän väestön 

houkuttelu uusien yritysten myötä * 
7. Ikääntyneiden turvalliset ja luotettavat 

asumispalvelut
8. Turvallisuus, poliisin näkyvyys 

katukuvassa *
9. Välitön reagointi koulukiusaamiseen 
10.Erilaiset asumisvaihtoehdot

Nu rm i j ä r ven  keh i t t äm i sen  
ko h tee t

1. Julkiset kulkuyhteydet 
pääkaupunkiseudulle *

2. Kevyen liikenteen väylien turvallisúus
3. (Lähi)Palvelujen monipuolisuus ja 

houkuttelevuus kaikissa taajamissa
4. Uudistumiskyky ja edistyksellisyys
5. Turvallisuus, poliisin näkyvyys 

katukuvassa *
6. Maalaiskunta, joka ei yritä olla 

kaupunki
7. Suvaitsevaisuus
8. Elinvoimaiset ja omanlaiset 

maalaiskylät
9. Uuden työssäkäyvän väestön 

houkuttelu uusien yritysten myötä *
10.Viheralueiden ja puistojen siisteys ja 

viihtyisyys



Paras mahdollinen Nurmijärvi



Paras mahdollinen Nurmijärvi panostaa vahvasti 
palveluihin ja kuntalaisten hyvinvointiin
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(n=755)



Tätä paras mahdollinen Nurmijärvi 
tarkoittaa
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o Pa l v e l u t : sujuvat, turvalliset, laadukkaat, yhdenvertaiset ja monipuoliset palvelut 
riittävän lähellä kuntalaista

o H y v i n v o i n t i  j a  a k t i v i t e e t i t : kuntalaisten hyvinvoinnin tukeminen sosiaali- ja 
terveyspalveluilla sekä aktiviteettimahdollisuuksilla

o R a u h a l l i n e n  j a  t u r v a l l i n e n  a s u i n y m p ä r i s t ö : poliisin näkyvyys katukuvassa, 
kameravalvonta, ilkivallan ja häiriökäyttäytymisen ehkäiseminen

o L u o n t o  j a  e k o l o g i s u u s : luonnonläheinen, maaseutumainen, puistojen ja viheralueiden ylläpito, 
vihreiden arvojen mukaan toimiminen

o Ty ö p a i ka t  j a  y r i t t ä j y y s : yrittäjien ja yritysten tukeminen ja houkuttelu, nuorison 
työllistymismahdollisuuksien lisääminen

o K o u l u t u s : laadukas ja ajantasainen opetus, kiusaamiseen puuttuminen, kouluverkon laaja kattavuus
o J o u k k o l i i k e n n e : toimiva ja kohtuuhintainen julkinen liikenne Nurmijärven sisällä, 

pääkaupunkiseudulle ja lähimmille juna-asemille



Myös tätä paras mahdollinen Nurmijärvi 
tarkoittaa
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o A r v o ka s  i k ä ä n t y m i n e n : toimivat sote-palvelut ikääntyneille lähipalveluna sekä 
päivätoimintaan, kotipalveluun ja palveluasumiseen panostaminen, palvelusetelin käyttö 

o S i i s t e y s : siisti ja hyvin hoidettu elinympäristö, riittävä määrä roska-asioita
o K u l t t u u r i m y ö n t e i s y y s : aktiivisen kulttuurielämän ja tapahtumien järjestämisen tukeminen, 

monipuolisten kirjastopalvelujen ylläpito, kulttuurin tuominen kuntalaisia lähelle
o P i e n t a l o a s u m i s e n  s u o s i m i n e n :  kerrostalojen rakentamisen vähentäminen, 

pientalokaavoituksen lisääminen
o K o l m e n  t a a j a m a n t a s a p u o l i n e n  j a  s a m a n a i ka i n e n  k e h i t t ä m i n e n , sujuva julkinen 

liikenne taajamien välillä
o Y h t e i s t y ö : kuntalaisten osallistaminen, yritysten keskinäinen yhteistyö, kunnan yhteistyö järjestöjen 

kanssa, kuntalaisten toimiminen yhdessä
o U u d i s t u m i n e n : uskallus toimia nykyajassa ja tehdä uudistuksia − ei kuitenkaan ”päättömästi”



Poimintoja aineistosta
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Kiljavan rannat kuntalaisten käyttöön. 

Turvallisuus. Lapsiperheen näkökulmasta tärkeää että 
ympäristö on turvallinen. Hyvät turvalliset tienylitykset eikä 
tarvitse pelätä liikkumista esim jengien tai nuorison takia 
esim sääksissä tai ostarilla illalla. 

--- Paras mahdollinen Nurmijärvi olisi moniarvoinen, 
luontoarvoja kunnioittava ja pyrkisi löytämään ekologisia 
vaihtoehtoja kunnan rakentamiseksi. Aivan ensimmäisenä 
kuntaan pitäisi rakentaa kattava ja toimiva pyörätieverkosto. 
---

--- Nurmijärvellä ei saa jatkua kilpailevien yritysten 
sijoittumisen hankaloittaminen. Päätösten on oltava kaikille 
samat. Jos saman alan yrityksiä tulee vierekkäin, kilpailun on 
annettava ratkaista menestyminen eikä siihen saa vaikuttaa 
suhmuroinnilla tai byrokratialla. ---

--- Koulutuspalvelut ovat vanhakantaisia. Nyt 
tarvittaisiin osaamiskeskus, josta löytyisi tarjontaa 
vauvasta vaariin. Nyt hynttyyt yhteen eri toimijat!

Helppo asua, vaikea tulla. Joukkoliikenne pitäisi 
ehdottomasti saada toimivaksi! HSL:ään liittyminen olisi 
tärkeää tai junaradan rakentaminen Nurmijärvelle.  
Asuntomessut Nurmijärvelle!

--- Muutama ihminen on löydyttävä puhelimen päähän 
vastaamaan ikääntyneiden palvelutarpeisiin. Kotiin tuotavissa 
palveluissa pitää varmistaa, että ihmiset pääsevät ulos, että 
hoitohenkilökunta ei vaihdu koko ajan, että inhimillisyys 
säilyy ja jokainen tietää kuka on omahoitaja.

Kaikki kunnan kylät olisi saatava osallistumaan kylien 
neuvottelukunnan toimintaan.



Nurmijärven vahvuudet
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Nurmijärven vahvuudet 
Kaikki osallistujat

1. Kuntalaisten mielipiteen systemaattinen kuuleminen päätöksenteossa
2. Julkiset kulkuyhteydet pääkaupunkiseudulle
3. Ulkoharrastusmahdollisuudet ja niiden kehittäminen
4. Lähiluonnon arvostus
5. Viihtyisät, väljät ja vehreät asuinalueet
6. Uuden työssäkäyvän väestön houkuttelu uusien yritysten myötä 
7. Ikääntyneiden turvalliset ja luotettavat asumispalvelut
8. Turvallisuus, poliisin näkyvyys katukuvassa 
9. Välitön reagointi koulukiusaamiseen 
10.Erilaiset asumisvaihtoehdot
11.Monikulttuurisuuden näkeminen mahdollisuutena
12.Ikääntyneiden palvelutarpeisiin vastaaminen
13.Mahdollisuudet ikääntyneiden ja nuorten kohtaamiseen
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Nurmijärven vahvuudet 
Kuntalaiset

1. Kuntalaisten mielipiteen systemaattinen kuuleminen päätöksenteossa
2. Julkiset kulkuyhteydet pääkaupunkiseudulle
3. Ulkoharrastusmahdollisuudet ja niiden kehittäminen
4. Lähiluonnon arvostus
5. Viihtyisät, väljät ja vehreät asuinalueet
6. Välitön reagointi koulukiusaamiseen 
7. Mahdollisuudet ikääntyneiden ja nuorten kohtaamiseen
8. Uusien yritysten ja uuden työssäkäyvän väestön houkuttelu
9. Kevyen liikenteen väylien turvallisúus
10.Uudistumiskyky ja edistyksellisyys
11.Erilaiset asumisvaihtoehdot
12.Ikääntyneiden turvalliset ja luotettavat asumispalvelut
13.Monikulttuurisuuden näkeminen mahdollisuutena
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Nurmijärven vahvuudet 
Kunnan työntekijät

1. Julkiset kulkuyhteydet pääkaupungin lisäksi muihinkin suuntiin
2. Elinvoimaiset maalaiskylät taajamien solmukohdassa
3. Yritysten ja palvelujen houkuttelu
4. Ikääntyneiden palvelutarpeisiin vastaaminen
5. Yrittäjyyden tasapuolinen tukeminen
6. Kyläkoulujen ylläpito
7. Uudistumiskyky ja edistyksellisyys
8. Lähiluonnon arvostus
9. Ikääntyneiden turvalliset ja luotettavat asumispalvelut
10.Monikulttuurisuuden näkeminen mahdollisuutena
11.Nuorison ajanviettopaikat ja riittävä tekeminen niin sisä- kuin ulkotiloissakin
12.Ulkoharrastusmahdollisuudet ja niiden kehittäminen
13.Viihtyisät, väljät ja vehreät asuinalueet
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Nurmijärven vahvuudet 
25−64-vuotiaat

1. Kuntalaisten mielipiteen systemaattinen kuuleminen päätöksenteossa
2. Ulkoharrastusmahdollisuudet ja niiden kehittäminen
3. Julkiset kulkuyhteydet pääkaupunkiseudulle
4. Lähiluonnon arvostus
5. Viihtyisät, väljät ja vehreät asuinalueet
6. Turvallisuus, poliisin näkyvyys katukuvassa 
7. Ikääntyneiden turvalliset ja luotettavat asumispalvelut
8. Uuden työssäkäyvän väestön houkuttelu uusien yritysten myötä 
9. Kyläkoulujen ylläpito
10.Mahdollisuudet ikääntyneiden ja nuorten kohtaamiseen
11.Välitön reagointi koulukiusaamiseen 
12.Erilaiset asumisvaihtoehdot
13.Monikulttuurisuuden näkeminen mahdollisuutena
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Nurmijärven vahvuudet 
Yli 64-vuotiaat

1. Lähiluonnon arvostus
2. Elinvoimaiset ja omanlaiset maalaiskylät
3. Ikääntyneiden palvelutarpeisiin vastaaminen
4. Kevyen liikenteen väylien turvallisúus
5. Yrittäjyyden tasapuolinen tukeminen
6. Kunnan tiivis yhteistyö kolmannen sektorin kanssa



Nurmijärven kehittämisen kohteet
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Nurmijärven kehittämisen kohteet
Kaikki osallistujat

1. Julkiset kulkuyhteydet pääkaupunkiseudulle
2. Kevyen liikenteen väylien turvallisúus
3. (Lähi)Palvelujen monipuolisuus ja houkuttelevuus kaikissa taajamissa
4. Uudistumiskyky ja edistyksellisyys
5. Turvallisuus, poliisin näkyvyys katukuvassa 
6. Maalaiskunta, joka ei yritä olla kaupunki
7. Suvaitsevaisuus
8. Elinvoimaiset ja omanlaiset maalaiskylät
9. Uuden työssäkäyvän väestön houkuttelu uusien yritysten myötä 
10.Viheralueiden ja puistojen siisteys ja viihtyisyys
11.Yhteisölliset uudet toimintatavat, mm. yhteiskäyttö ja kaupunkiviljely
12.Viihtyisät, väljät ja vehreät asuinalueet
13.Yrittäjyyden tasapuolinen tukeminen
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Nurmijärven kehittämisen kohteet
Kuntalaiset

1. Julkiset kulkuyhteydet pääkaupunkiseudulle
2. (Lähi)Palvelujen monipuolisuus ja houkuttelevuus kaikissa taajamissa 
3. Uudistumiskyky ja edistyksellisyys
4. Suvaitsevaisuus
5. Turvallisuus, poliisin näkyvyys katukuvassa 
6. Viheralueiden ja puistojen siisteys ja viihtyisyys
7. Yhteisölliset uudet toimintatavat, mm. yhteiskäyttö ja kaupunkiviljely
8. Kuntalisä kotihoidontuen tukena
9. Elinvoimaiset maalaiskylät
10.Maalaiskunta, joka ei yritä olla kaupunki
11.Ulkoharrastusmahdollisuudet ja niiden edelleen kehittäminen
12.Uuden työssäkäyvän väestön houkuttelu uusien yritysten myötä 
13.Virkistysalueiden kehittäminen yksityisten toimijoiden kanssa
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Nurmijärven kehittämisen kohteet
Kunnan työntekijät

1. Monipuolisuus ja muunneltavuus julkisessa rakentamisessa
2. Viihtyisät, väljät ja vehreät asuinalueet
3. Kattava ja toimiva pyörätieverkosto
4. Julkiset kulkuyhteydet pääkaupunkiseudun lisäksi muihinkin suuntiin
5. Uudistumiskyky ja edistyksellisyys
6. Turvallisuus, poliisin näkyvyys katukuvassa 
7. Viheralueiden ja puistojen siisteys ja viihtyisyys, roska-astioiden lisääminen
8. Yhteisölliset uudet toimintatavat, mm. yhteiskäyttö ja kaupunkiviljely
9. Elinvoimaiset maalaiskylät
10.Palvelujen monipuolisuus ja houkuttelevuus kaikissa taajamissa
11.Kevyen liikenteen väylien turvallisúus
12.Ikääntyneiden turvalliset ja luotettavat asumispalvelut
13.Teollisuustonttien saatavuus joka taajamassa
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Nurmijärven kehittämisen kohteet
25−64-vuotiaat

1. Julkiset kulkuyhteydet pääkaupunkiseudulle
2. Uudistumiskyky ja edistyksellisyys
3. (Lähi)Palvelujen monipuolisuus ja houkuttelevuus kaikissa taajamissa
4. Turvallisuus, poliisin näkyvyys katukuvassa 
5. Viheralueiden ja puistojen siisteys ja viihtyisyys
6. Kevyen liikenteen väylien turvallisuus
7. Maalaiskunta, joka ei yritä olla kaupunki
8. Suvaitsevaisuus
9. Elinvoimaiset ja omanlaiset kylät
10.Viihtyisät, väljät ja vehreät asuinalueet
11.Yrittäjyyden tasapuolinen tukeminen
12.Uuden työssäkäyvän väestön houkuttelu uusien yritysten myötä 
13.Nuorison ajanviettopaikat ja riittävä tekeminen niin sisä- kuin ulkotiloissakin



25

Nurmijärven kehittämisen kohteet
Yli 64-vuotiaat

1. Julkiset kulkuyhteydet pääkaupunkiseudulle
2. Uuden työssäkäyvän väestön houkuttelu uusien yritysten myötä 
3. Erilaiset asumisvaihtoehdot



Säilytettävät asiat Nurmijärvellä



Koulutus, lapset ja nuoret sekä terveys 
tärkeimmät priorisoinnin kohteet

27

(n=204)



Säilytettävät asiat
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o Koulutuksen korkea laatu, nykyinen kouluverkko kylä-/lähikoulujen ja lukioiden 
näkökulmasta

o Lasten ja nuorten henkisen ja fyysisen terveyden tukeminen kaikin mahdollisin keinoin 
varhaiskasvatuksesta lähtien, harrastusmahdollisuuksien ylläpitäminen, yleinen lapsimyönteisyys 
kunnassa

o Laadukas ja saatavilla oleva terveydenhoito, terveyskeskus jokaisessa kolmessa päätaajamassa
o Luonnon ja ympäristöasioiden arvostaminen, viher- ja virkistysalueiden ylläpito, maaseutumaisuus
o Liikuntamahdollisuudet, erityisesti uimahalli ja ulkoliikuntapaikat
o Ikäihmisten hyvinvointi, omaishoitajan jaksaminen, lähipalvelut
o Laadukas, turvallinen ja ruotsinkielinen varhaiskasvatus
o Kulttuuripalvelut, kaikille avoimet ja maksuttomat kirjastojen palvelut ja tilat
o Kuntalisä
o Toimiva joukkoliikenne 



Varmistamme onnistumisen yhteisen kehittämisen ja dialogisen strategiatyön avulla.
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