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PÄÄKIRJOITUS 

Kirjoittaja on kunnanjohtaja Outi Mäkelä.

Kevättä ja 
elämäniloa!

Aleksis Kiven kuolemasta tulee kulu-
neeksi tänä vuonna 150 vuotta ja sitä 
vietetään teemalla Minä elän! 

Kivi syntyi Nurmijärvellä 1834 ja kuo-
li Tuusulassa 1872 vain 38-vuotiaana. 
Kiven elämän loppuaikaa leimasivat al-
koholismi, toimeentulohuolet, julkisen 
arvostelun kohteeksi joutuminen, ahdis-
tus ja mielenterveysongelmat. Aleksis 
Kiven syntymäpäivä on myös maailman 
terveysjärjestön WHO:n julistama maa-
ilman mielenterveyden päivä. 

Minä elän! -teeman myötä Nurmijärven 
ja Tuusulan kunnat haluavat merkki-
vuoden kunniaksi kiinnittää huomiota 
elämään, koronasta toipumiseen, elä-
mäniloa ja voimavaroja antaviin asioi-
hin, elämän jatkumiseen tarvittavaan 
tukeen ja mielenterveyden hyväksi teh-
tävään työhön. 

Tämän lehden myötä haastamme myös 
sinua huudahtamaan ”Minä elän!”. Tar-
jolla on pyöräilyviikkoa, viljelypalstoja, 
liikuntaa, kulttuuria, matkailua, kyläil-
taa ja siivoustalkoita. 

Koronavuosien aikana Nurmijärvi-il-
miö jälleen kiihtyi ja kuntaan on löytä-
nyt paljon uusia asukkaita. Kunta on eri 
tavoin lisännyt viestintää siitä, minkä-
laista Nurmijärvellä on asua, harrastaa 
ja tehdä töitä. Seuraavilta sivuilta voit 
lukea uusimpia käänteitä kunnan kas-
vun näkymistä ja kaavoituksesta, sekä 
viestintätempauksista. 

Esittelyssä on myös uunituore strate-
giamme, jonka laadintaan osallistu-
misesta haluamme lämpimästi kiittää 
teitä kaikkia! Yhdessä tekeminen on 
onnistunut koronasta huolimatta ja nyt 
kun strategiaa lähdetään käytännös-
sä toteuttamaan, avointa vuoropuhe-
lua jatketaan toimenpiteistä, tavoittei-
den saavuttamisesta sekä vaikutuksista. 
Suuntaviitassamme lukee nyt: Nurmi-
järvi – paremman arjen ilmiö.

Yhteistyöterveisin,
Outi
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LIIKUNTA

Kunnanvaltuusto hyväksyi 23.3.2022 
kuntastrategian vuosille 2022–2030. 
Kunnan visiona on Nurmijärvi – parem-
man arjen ilmiö. Tätä tavoitellaan kol-
mella eri painopistealueella: Hyvinvoiva 
Nurmijärvi, Turvallisen ja monipuolisen 

Kunnalle uusi strategia: 
Suuntaviitat selvillä vuosille 2022–2030 

asumisen Nurmijärvi ja Elinvoimaiset 
elinkeinojen Nurmijärvi. 

”Nurmijärvi on ilmiö ja kasvu on vii-
mevuosina vain vahvistanut ilmiötä. 
Me emme kuitenkaan halua olla peräs-

TOIMINTAPERIAATTEEMME

VISIOMME

Nurmijärvi –
paremman arjen ilmiö

Asukas- ja 
asiakaslähtöisyys Vastuullisuus Rohkeus
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Panostamme 
vaikuttaviin ja 
oikea-aikaisiin 

peruspalveluihin

Toimimme 
eri yhteisöjen 
aktivoijana ja 

erilaisen toiminnan 
mahdollistajana

Huolehdimme 
asuinympäristöjen 

kehittämisestä

Tavoittelemme 
hallittua väestön-
kasvua siten, että 

huomioimme 
palveluverkon 
kestävyyden

Edistämme 
matkailun

kehittymistä

Kasvatamme 
työpaikka-

omavaraisuutta

KUNTA TIEDOTTAA

Kesäkuussa jatketaan pienen tauon jäl-
keen kyläiltojen pitämistä, Klaukka-
lasta aloittaen. Kävelykierros alkaa ja 
päättyy Monikkoon. 

Matkan varrella tutustutaan mm. Ur-
heilupuiston kouluun ja Ali-Klaukan 
alueeseen ja keskustellaan ajankohtai-
sista asioista. Monikossa pääsee kurk-
kaamaan Monikkosaliin ja keskustele-
maan nuorisopalvelujen asioista. 

Kävelevä kyläilta Klaukkalassa 7.6. klo 17.30 

Tarkempi ohjelma julkaistaan kun-
nan tapahtumakalenterissa lähempänä 
tilaisuutta. 

Käveleviä kyläiltoja järjestetään myö-
hemmin tämän vuoden aikana myös 
Kirkonkylällä ja Rajamäessä. 

Kyläiltojen aikataulusta 
tiedotetaan kunnan kotisivuilla 

nurmijarvi.fi ja kunnan 
tapahtumakalenterissa. 

sä vedettävä makuuvaunu pääkaupun-
kiseudulle, vaan Nurmijärvi haluaa olla 
paremman arjen ilmiö. Strategiassa on 
määritelty suuntaviitat, joilla tavoitte-
lemme visiotamme”, kunnanjohtaja Ou-
ti Mäkelä tiivistää. 

Tutustu strategiaan osoitteessa: paremmanarjenilmiö.fi
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TEEMA
KUNTA TIEDOTTAA

Yleisurheilun nuorten SM-kilpailut ja Kisatori 
elokuussa Klaukkalassa!

”Tavoitteenamme on viestiä uudesta 
strategiasta innostavasti ja mahdolli-
simman helposti lähestyttävästi”, kun-
nan viestintäpäällikkö Teemu Siltanen 
kertoo. 

Nurmijärven kunta mm. julkaisi 1.4. 
”Nurmijärvi – paremman arjen ilmiö” 
-mainoskampanjan, jonka tavoittee-
na on kohottaa kunnan tunnettavuut-
ta ja vetovoimaa sekä tuoda esille uutta 
kuntastrategiaa. 

Yleisurheilun 14-15-vuotiaiden SM-
kilpailut pidetään 12.–14.8. Klaukkalan 
urheilukentällä. Tapahtuman yhteydes-
sä järjestetään 13.–14.8. Kisatori. 

Tarjolla on huikeaa kisatunnelmaa se-
kä paikallisia palveluntuottajia! 

Kisatori -tapahtuman näytteilleasetta-
jien ilmoittautuminen alkaa 
kesäkuussa. 

Seuraa viestintää ja ole valmiina, kun 
starttipistooli pamahtaa. 

Tavoitteena selkeä ja innostava strategiaviestintä:
Katso Paremman arjen ilmiö -elokuva!

”Uusi kampanja on yksi osa strategian 
saattamista käytäntöön. Toki tämä työ 
jatkuu koko strategian voimassaolon 
ajan,” Siltanen kertoo. 

Uuden kampanjan keskiössä on uusi, 
noin 5 minuutin mainoselokuva, jonka 
tekijöinä ovat mm. Taavi Vartia ja Panu 
Aaltio. Mainoselokuvaan osallistui pal-
jon nurmijärveläisiä ja paikallisia yri-
tyksiä. Nurmijärven kunta kiittää kaik-
kia elokuvaan osallistuneita tahoja!

Mainoselokuvan voi katsoa osoittees-
sa paremmanarjenilmiö.fi ja myös QR-
koodin kautta: 

Kunnan verkkoasiointi- ja asiakaspalaute-
palvelu Solmu uudistuu keväällä 2022 vai-
heittain. Ensimmäinen uudistus toteutet-
tiin hyvinvointilautakunnan avustushaun 
yhteydessä maaliskuussa.

Toukokuun alussa uudistetaan Solmun 
ulkonäkö ja palautepalvelu. Palautepal-
velun osalta tavoitteena on mm. parantaa 
käytettävyyttä. 

Kolmannessa vaiheessa avataan uusia työl-
lisyyspalveluja koskevia palveluja. Annat-
han meille palautetta uudistuksesta: 
solmu.nurmijarvi.fi

Entistä sujuvampaa asiakaspalvelua 
– Solmu uudistuu keväällä 

– pare�an arjen ilmiö

Pääosassa mainoselokuvassa nähdään Tatu Arminen ja Sara Ritala.



6  NURMIJÄRVI

TEEMA

Sivistys- ja hyvinvointitoimiala  val-
mistelee kehittämissuunnitelmaa, 
jossa asetetaan suuntaviivoja palve-
lutoiminnan kehittämiseen tulevina 
vuosina. 

Osana kehittämissuunnitelman val-
mistelua kartoitettiin kuntalaisten 
näkökulmia sivistys- ja hyvinvointi-
toimialan palvelutoiminnasta ja sen 
kehittämistarpeista.

Kysely käsitteli päiväkotien ja koulu-
jen toimintaa, nuorisotyötä, liikun-
tapalveluita sekä kirjastoja, museoita 
ja kulttuuritoimintaa. Kuntalaisten 
näkökulmaa kartoitettiin palvelutoi-
minnan kehittämisestä seuraavien 
teemojen kautta:
• Kasvatuksen ja koulutuksen teemat
• Vapaa-ajan ja hyvinvoinnin teemat

Kysely oli avoinna 28.2.–13.3.2022 ja 
siihen vastasi yhteensä 237 kunta-
laista. Vastaajista 187 vastasi mo-
lempiin teemoihin, 31 kasvatuksen 
ja koulutuksen teemoihin,19 vapaa-
ajan ja hyvinvoinnin teemoihin.

Kehittämissuunnitelman valmis-
telussa osallistetaan kevään aika-
na mahdollisimman laajasti kaiken 
ikäisiä kuntalaisia, kunnan henki-
löstöä, lautakuntia ja vaikuttajatoi-
mielimiä. Sivistys- ja hyvinvointi-
palvelujen kehittämissuunnitelma 
valmistuu kesään mennessä. 

Kiitos kaikille kuntalaiskyselyyn 
vastanneille!

Kuntalaisilta kysyttiin sivistys- ja 
hyvinvointipalvelujen kehittämistarpeita

Nostoja kuntalaiskyselyn tuloksista:
• Kunnan järjestämä avoin varhaiskasvatustoiminta (ker-
ho- ja leikkipuistotoiminta sekä avoin päiväkotitoiminta) 
koetaan tärkeänä palveluna ja kohtaamispaikkana per-
heille. Avointa varhaiskasvatustoimintaa, kuten ohjattu-
ja ja avoimia kerhoja toivotaan lisää tasapuolisesti kaikkiin 
taajamiin.

• Kolme neljäsosaa vastaajista on sitä mieltä, että huoltajan 
kanssa tehtävä yhteistyö ja tiedonkulku päiväkodin/koulun 
ja kodin välillä on saumatonta ja nopeaa. 

• Vajaa puolet vastaajista kokee, että varhaiskasvatuksen ja 
opetuksen oppimisympäristöt ovat monipuolisia, turvalli-
sia ja terveellisiä, lähes saman verran on sitä mieltä, että ne 
eivät sitä ole. Vastauksissa nousi esiin ensisijaisesti raken-
nusten ikä/huono kunto sekä sisäilmaongelmat.  Lähiym-
päristön hyödyntäminen, retket ja tapahtumat koetaan mo-
nipuolisuutta lisäävinä.

• Nuorisotyössä toivotaan painotusta nuorten kesätyöpaik-
kojen järjestämiseen, leiri- ja koulujen loma-ajan toimintaan 
sekä etsivään nuorisotyöhön.

• Liikuntapalvelujen kehittämisessä tulisi vastaajien mie-
lestä painottaa eniten kohtuuhintaisia liikuntapalveluja se-
kä helposti saavutettavia matalan kynnyksen hyvinvointia 
edistäviä liikuntapalveluja. 

• Kulttuuripalveluissa toivotaan enemmän lapsille ja nuoril-
le suunnattuja tapahtumia sekä kevyen musiikin/viihdemu-
siikin konsertteja.

• Kirjastojen toiminnassa tulisi painottaa mm. lukemisen ja 
lukutaidon edistämistä (esim. koululaisille suunnatut kirja-
vinkkaukset, tiedonhaun opetus) sekä lasten tapahtumien 
järjestämistä.

• Museotoiminnassa tärkeiksi koetaan päiväkoti- ja kou-
lulaistoiminta sekä tapahtumien ja yleisötilaisuuksien 
järjestäminen.

• Työikäisten aikuisten hyvinvoinnin edistämiseksi toivo-
taan mm. erilaisen matalan kynnyksen palveluja.

• Ikäihmisten hyvinvoinnin edistämisessä toivotaan paino-
tusta ennen kaikkea liikunta- ja kulttuuripalveluihin. 

KUNTA TIEDOTTAA
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TEEMA

• Asentajantie 7, Klaukkala 
• Väinöläntie 20a, Nurmijärvi 
• Kiljavantie/Rajamäentie 4b, 
   Rajamäki

Nurmijärven kuntapyrkii tehostamaan 
rekrytointiaan ja kehittämään työnan-
tajamielikuvaansa. Ilmiöntekijät-kam-
panjassa on nähty niin kunnan omia 
työntekijöitä eli ilmiöntekijöitä kuin 
myös Timo Lavikaisenkin näyttelemiä 
koomisia kunnan työntekijöitä. Ilmiön-
tekijät-rekrytointivideoilla on ollut ke-
vään aikana yli miljoona näyttökertaa 
sosiaalisen median kanavissa. 

”Ilmiöntekijät-viestintä lähti hienosti 
lentoon. Haluamme tuoda esille kun-
nan aitoja vahvuuksia työnantajana se-
kä samalla rikkoa kuntatyöhön liittyviä 
ennakkoluuloja. Kunnan työntekijät 
kertovat muun muassa työn merkityk-
sellisyydestä ja oman työporukkansa 
yhteisöllisyydestä”, kunnan viestintä-
päällikkö Teemu Siltanen kertoo. 

”Osassa videoista olemme murtaneet 
stereotypioita huumorin keinoin. On-
han kunnan tavoitteena olla hyvän fii-
liksen työpaikka.”

Maitotölkkitalo saa muraalin

Nurmijärven Kotien Klaukkalassa si-
jaitseva lippulaivakohde saa yllensä 
uutta väriä. Alkukesän aikana talon 
julkisivuun tullaan maalaamaan mu-
raali. Kuvan toteuttaa taiteilija Salla 
Ikonen.  Idea muraalista on syntynyt 
Nurmijärven asukkaiden keskuudes-
sa, ja sen puuhaajiksi ja rahoittajiksi 
ovat lähteneet paikalliset asukkaat ja 
yrittäjät.

Kuntalaiset on otettu mukaan myös 
muraalin suunnitteluun. Viime vuo-
den kesällä Nurmijärven Kodit järjesti 
kilpailun, jossa kysyttiin kuntalaisil-
ta ideoita ja toiveita muraaliin. Ideoita 
saatiin lähes 140 kappaletta. Taideteos 
on suunniteltu kilpailussa saatujen ide-
oiden pohjalta.
  
Ajankohtaisia muraaliuutisia voit 
seurata Nurmijärven Kotien so-
messa osoitteessa facebook.com/
nurmijarvenkodit. 

Kunta satsannut rekrytointiviestintään 

KUNTA TIEDOTTAA

Ilmiöntekijät-viestintä on jatkoa vuoden 
2019 kampanjalle, joka palkittiin vuoden 
viestintätekona Kunteko 2020 -gaalassa. 

Matonpesupaikat
avautuvat 30.5.

Katso kunnan avoimet työpaikat 
nurmijarvi.fi/tyopaikat 

Timo Lavikaisen esittämä innostunut viiksiniekka on nostanut Ilmiöntekijät-kampanjan nettihitik-
si. Tällä videolla rekrytoitiin rantapelastajia kunnan uimarannoille.

Kunnan työntekijät saivat kampanjan myötä 
oman tunnuksen.

NURMIJÄRVI  7  
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Haastattelussa eläköityvä tekninen johtaja Jouko Lehtonen:

Ikimuistoisia kokemuksia Vietnamista 
Vanha-Klaukkaan

Nurmijärven kunta kiittää Jouko Lehtosta Nurmijärven ja kuntalaisten eteen 
tehdystä työstä ja toivottaa mukavia eläkepäiviä. 

”Nurmijärvellä on kaikki 
valttikortit puolellaan 
tulevaisuudessa.”
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MONIKKOSALIN SYKSY 2019ILMIÖNTEKIJÄT

”On palkitsevaa, kun asiat loksahtele-
vat paikoilleen. Olen nauttinut siitä, että 
olen voinut urallani vaikuttaa asioihin”, 
Nurmijärven teknisen johtajan paikalta 
kesäkuun alussa eläköityvä Jouko Lehto-
nen kertoo.  

Monia työtehtäviä mainostetaan ”näkö-
alapaikoiksi”, mutta Nurmijärven tekni-
sen johtajan tehtävä todella on sitä. Hän 
vastaa kunnan ympäristötoimialasta eli 
kaikesta maahankinnasta ja yleiskaavoi-
tuksesta katujen ja toimitilojen kunnos-
sapitoon. Toimialalla työskentelee yh-
teensä 170 henkilöä.

Lehtonen on ollut Nurmijärven kunnalla 
vuodesta 2019. Tätä ennen työkokemusta 
kertyi Riihimäen, Vantaan ja Helsingin 
kaupungeilta sekä yksityisistä yrityksistä. 

”Siirryin konsulttifirmasta Helsingille 
noin 30 vuotta sitten. Noista ajoista muo-
dollisuus kuntasektorilla on vähentynyt, 
kun avoimuus ja kuntalaisten huomioi-
minen ovat korostuneet.” 

”Nurmijärven omaleimaisuus on kunnan 
maaseutumaisuus monine taajamineen ja 
kylineen, joissa on erittäin vahva identi-
teetti”, Lehtonen vertaa kuntaa edellisiin 
työpaikkoihinsa. 

Töölönlahtea rakennettiin jo tuolloin
Lehtonen vietti lapsuutensa vanhempi-
ensa rakennusyrityksen tiloissa leikkien. 

”Lukion jälkeen diplomi-insinöörin opin-
not olivat itsestäänselvyys, vaikka kotoa 
ei liiaksi ohjattukaan. Ensin työllistyin 
insinööritoimistoon, mutta 80-luvun lo-
pulla siirryin Helsingin kaupungille.”

Useat julkiset projektit ovat Lehtosen 
mukaan niin sanotusti ”pitkässä puussa”.
”Olin 80-luvulla asiantuntijana Töölön-
lahden arkkitehtuurikilpailussa. Paljon-
han alueella on tapahtunut, mutta täysin 
valmista ei ole tullut 40 vuodessakaan.” 

Kun Vietnam avautui 
Jouko Lehtoselle on kertynyt työkoke-
musta myös ulkomailta, esimerkiksi 
Ugandasta ja Vietnamista. 

Haastattelussa eläköityvä tekninen johtaja Jouko Lehtonen:

Ikimuistoisia kokemuksia Vietnamista 
Vanha-Klaukkaan ”Vietnam avautui 80-luvun lopulla ja 

Maailmanpankki kanavoi rahaa maan 
infrastruktuurin kehittämiseksi. Oma 
työni liittyi yhden pääväylän peruskor-
jaukseen. Pääsin kokemaan elokuvis-
ta tutun Vietnamin, jollaista ei enää 
ole. Ihmismassaa oli joka puolella, kun 
autoja ei juuri laisinkaan. Kulttuuri oli 
kaikkineen täysin erilainen kuin muu-
alla”, Lehtonen muistelee.

2000-luvun taitteessa Lehtonen työs-
kenteli Ugandassa. Mukana päivänta-
saajalle matkusti koko perhe. 

”Uganda oli perheellemme mahtava ko-
kemus ja lapsetkin saivat kavereita heti 
ensimmäisenä koulupäivänä," Lehtonen 
kertoo. "Kaikki työkokemukset ovat ol-
leet  opettavaisia.” 

Poikkeukselliset viimeiset työvuodet 
Nurmijärvi on Lehtosen aikana kehit-
tynyt monella eri tavoin: Ilvesvuori on 
täyttynyt yrityksistä ja Kirkonkylään 
on rakenteilla sekä Lidl että Tokman-
ni, yksityinen päiväkoti avattiin Van-
ha-Klaukkaan, Viirinlaakson kaava-
muutokset tuovat Jyskin ja Rustan 
Klaukkalaan, Kylänpään kaavamuu-
tokset ovat vauhdittaneet tontinmyyn-
tiä sekä Rajamäen kampus on etene-
mässä. Näistä Lehtonen ei kuitenkaan 
ota kunniaa, vaan korostaa tiimityön 
merkitystä.

”Organisaation vahvuus näkyy silloin, 
kun eri asiantuntijat ja osaajat panosta-
vat samaan asiaan. Tästä meillä on hy-
vää kokemusta kuluneilta vuosilta.” 

Lehtonen aloitti Nurmijärvellä 2019. 
Syksyllä tulipalot tuhosivat Lepsä-
män ja Valkjärven koulut ja joulukuus-
sa Klaukkalan päävesijohto vaurioitui, 
maaliskuussa 2020 puhkesi koronapan-
demia ja helmikuussa 2022 syttyi sota 
Venäjän hyökättyä Ukrainaan. 

”Kunta on olemassa ja harjoittelee poik-
keuksellisia tilanteita varten, sillä kun-
nan pitää toimia kaikissa olosuhteissa. 
Valitettavasti kriisien hoitaminen on 
kuitenkin pois muusta työstä, ja kulu-
neina vuosina ns. normaalia työtä on 
jäänyt myös tekemättä.” 

Poikkeusaika on myös kehittänyt 
kuntaa. 
”Varsinkin korona-aika on pakottanut 
toimimaan eri tavoilla ja kunta on kehit-
tynyt mm. osallistamisessa.” 

Ikävä ilmiöntekijät-henkeä 
Lehtonen jää Nurmijärveltä kaipaamaan 
hyvää yhteishenkeä ja välittömyyttä. 
”Kunnantalolla huokuu toisten 
arvostaminen.”

Lehtonen on kunnassa kiitetty johtaja, 
jota arvostetaan läpi organisaation. Ketä 
Lehtonen itse arvostaa?

”Kunnanjohtaja välittää ihmisistä ja lä-
hestyy asioita sopivan maanläheisesti. 
Kunta pyrkii Outin johdolla aktiiviseen 
vuorovaikutukseen kuntalaisten kanssa, 
ja arvostan häntä suuresti. Lisäksi on to-
ki paljon muita henkilöitä, joita jää suuri 
ikävä.” 

Lehtonen olisi halunnut tutustua pa-
remmin koko henkilöstöön.
”Harmittaa, etten ehtinyt kiertää enem-
pää kentällä. Tätä olisi täytynyt tehdä 
huomattavasti useammin.” 

Nurmijärvelle Lehtonen povaa menes-
tystä tulevina vuosina. 
”Kunnan sijainti on kerrassaan loista-
va. Nurmijärvellä on kaikki valttikortit 
puolellaan tulevaisuudessa”, Jouko Leh-
tonen sanoo. 

Oksanen seuraavaksi tekniseksi 
johtajaksi

Kunnanvaltuusto päätti valita 23.3.2022 
kunnan seuraavaksi tekniseksi johta-
jaksi rakennusinsinööri Juha Oksasen. 
Hän siirtyy kunnalle Puolustusvoimil-
ta, mutta oli tätä ennen vuosia Nurmi-
järven kunnalla töissä mm. vt. teknisenä 
johtajana. 

”Toivotan Juhan lämpimästi tervetul-
leeksi takaisin kuntaan. On kaikkien etu, 
että saamme uudeksi tekniseksi johtajak-
si henkilön, joka tuntee Nurmijärven ja 
valtaosan kunnan työntekijöistä ja luot-
tamushenkilöistä jo ennestään”, kunnan-
valtuuston puheenjohtaja Kallepekka 
Toivonen sanoo. 

Teksti: Teemu Siltanen
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JOUKKOLIIKENNE
HYVINVOINTIALUE

Keski-Uudenmaan hyvinvointialu-
eesta halutaan tehdä paras mahdolli-
nen hyvinvointialue. Olethan sinäkin 
mukana?

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue tu-
lee vastaamaan alueemme sosiaali-, ter-
veys- ja pelastuspalveluista 1.1.2023 al-
kaen. Tämä vuosi on hyvinvointialueen 
rakentamisen aikaa. Jotta siirtymä hy-
vinvointialueelle on sujuva, täytyy mu-
kana olla sekä kuntalaiset, ammattilaiset 
että päättäjät.

Aluevaltuusto aloitti ylimpänä päättävä-
nä elimenä
Tammikuun aluevaaleissa valittu alue-
valtuusto aloitti Keski-Uudenmaan hy-
vinvointialueen ylimpänä päättävänä 
elimenä maaliskuun alussa. Hyvinvoin-
tialueelle on lisäksi nimetty jo aluehalli-
tus, lautakunnat ja jaostot, jotka aloitta-
vat toimintansa tänä keväänä.

Päättäjien tärkeimpiä tehtäviä tulevat 
tämän vuoden aikana olemaan hyvin-
vointialueen rakenteista sopiminen ja 
toiminnan käynnistäminen siihen pis-
teeseen, että hyvinvointialueen toiminta 
lähtee vuodenvaihteessa sujuvasti käyn-
tiin. Päätettäviä asioita ovat esimerkik-
si hallintosääntö, strategia ja brändi. Voi 
äkkiseltään kuulostaa hallintohimmelin 
rakentamiselta, mutta kaikkea muuta: 
nyt tehtävillä päätöksillä varmistetaan 
demokratia myös hyvinvointialueen tu-
levaisuudessa sekä määritetään esimer-
kiksi palveluiden painopisteitä ja kunta-
laisten vaikuttamismahdollisuuksia. 

Sujuvalla siirtymällä hyvinvointialueelle

Paras hyvinvointialue on yhdessä 
rakennettu
Paras hyvinvointialue on sellainen, joka 
vastaa alueen asukkaiden tarpeisiin ja 
on alueensa näköinen. 

"Kuntalaisten osallistuminen yhteisen 
hyvinvointialueemme valmisteluun on 
meille ensisijaisen tärkeää. Se mahdol-
listaa laadukkaiden palveluiden järjes-
tämisen, tyytyväiset asiakkaat ja hyvin-
voivan henkilöstön. Eli se mahdollistaa 
parhaan mahdollisen hyvinvointialueen 
rakentamisen," kertoo Pirjo Laitinen-
Parkkonen, Keski-Uudenmaan hyvin-
vointialueen väliaikainen johtaja.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle 
nimetään tämän kevään aikana kolme 
lain edellyttämää vaikuttamistoimielin-
tä: vanhus- ja vammaisneuvostot sekä 
nuorisovaltuusto. 

Varsinaisten vaikuttamistoimielin-
ten lisäksi kuntalaiset voivat vaikuttaa 
hyvinvointialueen valmisteluun esi-
merkiksi erilaisten kyselyiden kaut-
ta, osallistumalla yhteiseen ideoin-
tiin työpajoissa tai ilmoittautumalla 
asukaskehittäjäksi.

"Osa osallistumistavoista on sellaisia, 
joihin voi ihan ilmoittautua tai hakea 
mukaan, mutta tulemme järjestämään 
myös pop up -tyyppisiä vaikuttamis-
mahdollisuuksia, jolloin voi osallistua, 
kun se itselle sopii. Tärkeintä on, että 
kuulisimme mahdollisimman monen 
kuntalaisen mielipiteen, toiveet ja 
ideat," Laitinen-Parkkonen kiteyttää.

Teksti: Katja Santalahti
Kuvat: Keusote / Iiro Rautiainen

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa alueemme sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen 
järjestämisestä 1.1.2023 alkaen.

Keusote.fi/hyvinvointialue

Verkkosivustolta löydät tie-
toa Keski-Uudenmaan hyvin-
vointialueen valmistelun etene-
misestä, päätöksenteosta ja 
kuntalaisten osallistumis- ja 
vaikuttamismahdollisuuksista.

Millaisen hyvinvointialueen sinä haluat? Hyvinvointialueen valmisteluun on tärkeä saada 
mukaan sekä kuntalaiset, ammattilaiset että päättäjät.



NURMIJÄRVI  11  

ALEKSIS KIVI -VIIKKO

Mitä kaikkea Nurmijärvi tarjoaa 
matkailijalle? 

Kunta lanseeraa toukokuussa Visit 
Nurmijärvi -matkailusivuston.  Sivusto 
esittelee kootusti matkailijoille Nurmi-
järveltä löytyvät palvelut, kuten luon-
tokohteet, museot, elämysaktiviteetit, 
kahvilat, ravintolat, majoituspalve-
lut, liikuntakohteet ja mielenkiintoiset 
ostospaikat. 

Visit Nurmijärvi -sivustolle kutsutaan 
maksutta mukaan matkailijoille pal-
veluja tarjoavat yritykset. Sivusto oh-
jaa kävijöitä yritysten omiin kanaviin, 
näyttää kartalta palvelun sijainnin sekä 
listaa yrityksen lähistöltä löytyvät muut 
kiinnostavat kohteet. Yritykset saavat 
päivitysoikeudet omiin sisältöihinsä, 

Matkailun kehittäminen on nostettu 
yhdeksi Nurmijärvi - paremman arjen 
ilmiö -kuntastrategian painopistealu-
eista. Matkailun, kulttuurin ja tapah-
tumatoiminnan toimintaedellytysten 
kehittämiseksi kunnassa toimitaan eri 
yritysten ja yhteisöjen aktiivisena yh-
teentuojana ja mahdollistamalla eri-
laista toimintaa. Kunnan matkailun 
kehittämisestä on tammikuusta 2022 
alkaen vastannut matkailukoordi-
naattori Janne Raudaskoski. 

“Nurmijärvellä on upea lähilande 
ihan Helsingin kupeessa sekä hieno 
luonto uniikkeine kohteineen. Tääl-
tä löytyy omaleimaisia kyliä, luovia 
ihmisiä, yhteisöllisyyttä, perinteitä, 
tarinoita ja historian havinaa. Ensim-
mäisenä konkreettisena toimenpitee-
nä pyrimme saamaan Nurmijärvel-
tä löytyviä matkailijoille tarjottavia 
palveluita ja tapahtumia paremmin 
löydettäviksi ja ostettaviksi. Samalla 
tehostamme viestintää ja toteutamme 
matkailun kehittämistyötä yhdessä 
paikallisten yritysten ja toimijoiden 
kanssa. Haluankin toivottaa kaikki 
toimijat mukaan kehittämään yhdessä 
Nurmijärven matkailua!”

Kunnassa aloittanut 
matkailukoordinaat-
tori

Visit Nurmijärvi -sivusto aukeaa 
toukokuussa

visitnurmijarvi.fi

joten esimerkiksi aukioloaikoja ja muita 
sisältöjä voi päivittää tarpeen mukaan.
“Kannustamme kaikkia matkailijoille 
palveluita tarjoavia yrityksiä lähtemään 
mukaan sivustolle, sillä yhdessä voim-
me rakentaa Nurmijärvestä ilmiötä 
myös matkailussa”, kannustaa matkai-
lukoordinaattori Janne Raudaskoski.

Visit Nurmijärvi -sivusto avautuu tou-
kokuun aikana. Matkailijoille palveluja 
tarjoavat yritykset voivat liittyä sivus-
tolle myöhemminkin. 

Visit Nurmijärvi -sivuston toteuttaa 
Eventz.International Oy.

Matkailukoordinaattori Janne Raudaskoski.

Nurmijärven matkailu kulkee jatkossa 
Visit Nurmijärvi -tunnuksen alla.

NURMIJÄRVI  11  
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Nurmijärvelle on keväällä 2022 perus-
tettu oma Doerz Nurmijärvi -alusta, 
johon kaikki Nurmijärvellä elämyksiä 
tarjoavat yritykset ja yksityishenkilöt 
voivat lisätä elämyksiä ja aktiviteetteja 
varattavaksi. Doerz Nurmijärvi -alusta 
löytyy toukokuusta alkaen myös Visit 
Nurmijärvi -sivuilta.

“Paikallisuus ja autenttisuus ovat jo pit-
kään olleet matkailun nousevia trende-
jä. Korona on vienyt kehitystä entistä-
kin paikallisemmaksi. Perusasiat ovat 
silti pysyneet samoina. Niitä ovat ute-
liaisuus uutta kohtaan ja kaikkien mei-
dän sisäsyntyinen tarpeemme luoda 
tarinoita”, toteaa Doerzin perustaja ja 
toimitusjohtaja Tomi Virtanen.

Nurmijärvellä on osana Helsingin 
seutua paljon potentiaalia matkailun 
kehittymiseksi.

Elämysten Nurmijärvi löydettävissä 
Doerz-palvelualustasta

“Meillä on upea maaseutu, hienoja 
luonto- ja liikuntamahdollisuuksia, erä-
oppaita, eri alojen taiteilijoita, alkoholi-
teollisuuden historiaa, hevostalleja, ra-
vintolapalveluita ja panimoita. Monilla 
toimijoilla on varmasti tarjota mielen-
kiintoisia elämyksiä, jotka voisivat kiin-
nostaa lähimatkailijoiden lisäksi myös 
kansainvälisiä yleisöjä”, kunnan mat-
kailukoordinaattori Janne Raudaskoski 
arvelee. 

Doerzin alusta toimii kuudella kielellä 
kahdeksassa maassa. 
“Näen Nurmijärvellä paljon potentiaa-
lia ja uskon voivamme avata paikallisil-
le elämystuottajille ovia uusien asiak-
kaiden luokse”, Tomi Virtanen toteaa.

Nurmijärven Doerz -sivulla on saata-
vissa jo metsäjoogaa luonnon helmassa, 
Rajamäen arkkitehtuuria esittelevää kä-

velykierrosta ja uintihetkiä lämmitetys-
sä ulkoaltaassa. Nurmijärven kunta tar-
joaa alustan käyttöön ja markkinoi sitä, 
mutta ei vastaa alustalla myytävistä 
palveluista.Doerz on verkkopohjainen 
elämysalusta, joka on käytössä jo yli 85 
kunnalla ja kaupungilla. 

Onko sinulla elämys tai aktiviteetti, jonka 
haluaisit tarjota Doerz Nurmijärvi -alustal-
le? Liittyminen on maksutonta. 
Maksuliikenteen kulut ovat 5 % toteutuneis-
ta kaupoista. 
Liity mukaan doerz.com/nurmijarvi 
Tai ota yhteyttä:
 janne.raudaskoski@nurmijarvi.fi

12 NURMIJÄRVI 
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Marja-Liisa Back
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Nurmijärven kunta uudistaa kunnan 
tapahtumakalenterin. Visit Nurmijärvi 
-sivuston kertoessa, mitä Nurmijärveltä 
löytyy, tapahtumakalenteri näyttää, mi-
tä Nurmijärvellä tapahtuu. 

Tapahtumakalenterissa tapahtuma-
järjestäjät saavat maksutta näkyvyyt-
tä tapahtumilleen ja kuntalaiset sekä 
matkailijat löytävät, mitä kunnassa 
milloinkin tapahtuu. Tapahtumia voi 
selata kalenterissa myös oman kiinnos-
tuksen mukaan ja sivusto ohjaa esimer-
kiksi käyttäjää ostamaan lipun tapahtu-
maan ja lisäämään ajankohdan omaan 
kalenteriin. 

Nurmijärven tapahtumille uusi 
innostava tapahtumakalenteri

Tapahtumakalenteria voivat käyt-
tää kaikki tapahtumia järjestävät, niin 
yritykset, yhdistykset kuin yksittäiset 
henkilötkin.

“Ehdottomasti kaikkien kannattaa läh-
teä mukaan käyttämään kalenteria. Yh-
teinen alusta, josta löytyy kaikki Nur-
mijärven tapahtumat hyödyttää niin 
kuntalaisia, matkailijoita kuin myös 
meitä tapahtumajärjestäjiä”, kertoo nur-
mijärveläinen tapahtumatuottaja Mee-
bu Lahdenpää.

Nurmijärven kunnan tapahtumakalen-
terin alustan toteuttaa Eventz.Interna-
tional Oy.
 

Kesäesite ja 
matkailukartta 
jaetaan kesäkuussa

Nurmijärven kesä 2022 -esite ja Nur-
mijärven matkailukartta julkaistaan 
kesäkuussa. Esitteitä jaetaan kun-
nan toimipisteissä sekä matkailukoh-
teissa ja ne jaetaan myös kuntalaisten 
postillaatikkoihin. 

Kesäesite ja kartta jaetaan kuntalaisten 
postilaatikkoihin kesäkuussa. 

MATKAILU
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KIRKOT 
1. Klaukkalan kirkko

Ylitilantie 6, Klaukkala
2. Nurmijärven kirkko

Aleksis Kiven tie 5, Nurmijärvi
3. Rajamäen kirkko

Patruunantie 7, Rajamäki
4. Pyhän Nektarios Eginalaisen 

kirkko
Kuonomäentie 80, Klaukkala 

5. Buddharama temppeli
Aallokontie 25, 05450 Nurmijärvi

NÄHTÄVYYKSIÄ JA KULTTUURIA 
1. Aleksis Kiven koti 

Palojoentie 271, Palojoki
2. Tehdas- ja alkoholimuseo

Rajamäen Ryyppi 
Patruunantie 17, Rajamäki 

3. Rajamäen tykkitorni
Tapiontie, Rajamäki

4. Taaborinvuoren museot / 
tapahtuma-alue
Koulunkulmantie 34, Palojoki. 

5. Nukarin koulumuseo
Nukarintie 91, Nukari 

6. Rajamäen talo
Jokisentie 77, Rajamäki

7. Nurmijärvi-taiteen museo
Aleksis Kiven tie 14, Nurmijärvi

8. Pääkirjasto/ Galleria Ville
Punamullantie 1, Nurmijärvi

9. Klaukkalan kirjasto/ Galleria Toivo
Kuonomäentie 2, Klaukkala

10 .  Rajamäen kirjasto
Kiljavantie 1, Rajamäki

11. Paratiisigalleria
Simolantie 68, Klaukkala

12. Ateljè Oceanborn Art 
Taipaleentie 96, Perttula

13. Pajusirkku, ateljee ja myymälä
Keikkumäentie 296, Nurmijärvi 

LUONTOKOHTEITA 
1. Kiljavannummen ulkoilureitistö

Lähtöpaikkoja: 
Sääksi, Sääksjärventie 30
Hotel Kiljava, Kotorannantie 49
Kehityksen maja, KIljavantie 231
Rajamäen uimahalli, Kuntopolku 12

2. Nukarinkoski ja Nukarinkosken 
ulkoilualue
Nukarintie 32, 05450 Nurmijärvi

3. Kuhakoski
Valkjärventie 604, Nurmijärvi

4. Myllykoski
Siippoontie 771, Nurmijärvi

5. Seitsemän veljeksen vaellusreitti
Rajamäen uimahalli, Kuntopolku 1
Myllykoski, Siippoontie 771
Herunen, Herustentie 248, Nurmijärvi

6. Parkkimäen ulkoilureitit 
Urheilutie, 01900 Nurmijärvi

 7. Isosuon Natura-alue 
8. Isoniitun-Luhtajoen alue 

Löydöskuja 2, Klaukkala
9. Klaukkalan tornimäki 

Tornimäentie 20
10. Kattilamäen hiidenkirnut

Seitsemän veljeksen reitin varrella 
Nurmijärven pohjoispuolella 
koordinaatit 60.483727, 24.824471.

UIMARANNAT  
1. Sääksi 

Sääksjärventie 30, Rajamäki 
2. Tiiran uimaranta

Tiiranranta 37, 01800 Klaukkala.
 3. Herusten uimapaikka

Palkkisillantie 535, Herunen
4. Sääksjärven Röykän uimapaikka

Kotolahdentie 18  
5. Vaaksinjärvi

Vaaksintie, Röykkä
6. Valkjärven Lähtelän ranta 

Valkjärventie 79, Klaukkala 

LIIKUNTAPAIKKOJA  
1. Klaukkalan kuntoportaat

Tornimäentie 20
2. Rajamäen liikuntapuisto

Kiljavantie 4, 05200 Rajamäki
3. Rajamäen tykkitorninmäen 

tenniskenttä
Tapiontie, Rajamäki

4. Maaniittu-Ihantolan liikuntapuisto 
Heikkiläntie 27 

5. Herusten fisbeegolfrata 
Kolpakontie, Nurmijärvi 

6. Skeittipaikat
Klaukkalan skeittipaikka 
Isosuo 2
Kirkonkylän skeittipaikka (Bueno) 
Paimentie, 01900 Nurmijärvi 
Rajamäen skeittipaikka 
Kiljavantie

7. Ulkokuntoilulaitteet
Sääksjärventie 30, Nurmijärvi
Tiiranranta 37, Klaukkala 
Kisatie 9, Klaukkala 
Havumäentie 7, Klaukkala 
Löydöskuja 2, Klaukkala 
Tykkimäentie 1, Rajamäki 
Pinomäentie 12, Nurmijärvi 

8. Rajamäen Uimahalli
Kuntolku 1, Rajamäki 

9. Liikuntakeskus Balanssi 
Viirintie 3, 01800 Klaukkala 

10. Kuntokruunu
Yrittäjänkulma 3, Klaukkala 
Pekontie 3, Nurmijärvi

11. Fitnesse
Klaukkalantie 72, Klaukkala 

12. Fit24
Kauppakeskus Brunni, Isoseppälä 14 

13. Kuntokeskus Pro 
Ihantolantie 2, Nurmijärvi

14. Kuntocenter
Kauppanummentie 6 A 1

15. Fitness Club 
Keskustie 5, 01900 Nurmijärvi 

16. Nurmijärvi Golf 
Ratasillantie 70, 05100 Röykkä.

17. Vauhtifarmi
Suonojantie 200, Perttula

18. Bowling Corner & Billiard 
Ojakkalantie 2, 01900 Nurmijärvi

19. PadelTehdas
Ilveskuja 6, Nurmijärvi

20. Minzun Issikkatalli
Nukarintie 179, Nukari

21. Tmi SUP Janne 
Sääksin uimaranta, Rajamäki

MAJOITUS  
1. Hotel Kiljava

Kotorannantie 49, Kiljava
2. Kotoranta

Kotorannantie 74, Kiljava 
3. Vuonotalli Solsikke 

Maatilantie 27, Kiljava
4. Ketolan Strutsitila

Korvenojantie 17,05200 Rajamäki

RUOKAILU  
1. Cafe Hugo / Uudenmaan Leipä

Klaukkalantie 69, Klaukkala 
2. Krannin tila - maatilapuoti

 & kesäkahvila
Takkulantie 9, Lepsämä

3. Cafe Kirjava & käsityöputiikki 
Klaukkalantie 59, Klaukkala  

4. Pihvimylläri 
Myllärintie 8, Klaukkala 

5. Resunga 
Seurantie 1, Klaukkala

6. Lounasravintola ja pitopalvelu
Madmar catering 
Yrittäjäntie 13, Klaukkala 

7. Ravintola Brunni 
Isoseppälä 14, Klaukkala

8. Kotipizza  Klaukkala
Myllärintie 4, Klaukkala

9. Hesburger  Klaukkala
Lepsämäntie 1, Klaukkala

10. Kiinalainen ravintola Yang´s 
Kauppakeskus Viiri, Klaukkalantie 55

11. Klaukkalan King 
Viirintie 3, Klaukkala

12. Ismet 
Luhtajoentie 4, Klaukkala

13. Klaukkalan ylägrilli
Kiikkaistenkuja 21, Klaukkala

14. Fu Man Lou 
Lepsämäntie 1, Klaukkala 

15. Pizza Express 
Kuonomäentie 1, 01800 Nurmijärvi

16. Ravintola Viki 
Järvihaantie 4, Klaukkala

17. Ararat 
Kauppakeskus Viiri, Klaukkalantie 55

18. Ravintola Dobing
Lahnuksentie 21, Klaukkala

19. Lepsämän grillikioski  
Numminiituntie 2, Klaukkala 

20. Klaukkalan Pingviini jäätelökioski 
Klaukkalan tori, Torikuja, Klaukkala 

21. Mattila Farm
osoite?

22. Café Muru
Keskusraitti 4, Rajamäki

23. Tilausravintola Pikku Paroni
Olantie 2. Rajamäki

24. Antell Rajamäki 
Kiljavantie 6, Rajamäki

25. Capri, Rajamäki
Keskusraitti, 2 Rajamäki

26. Hesburger  Rajamäki
Kiljavantie 5, Rajamäki 

27. Lounaskahvila RA-SA-VIL 
Yrityspuistontie 2, Nurmijärvi

28. Nor´s 
Kiljavantie 3, Rajamäki

29. Kotipizza   Rajamäki
Kiljavantie 5, Rajamäki

30. Märkiön Grilli
Hangonväylä 1506, Rajamäki

31. Myllykukko
Ilvesvuorenkatu 2, Nurmijärvi

32. Lounas ja tilausravintola MakuPata
Pekontie 3, Nurmijärvi 

33. Bistro Puisto 
Kaurapellontie 3A, Nurmijärvi

34. Impivaara Grill 
Punamullantie 6, Nurmijärvi.

35. Capri Nurmijärvi
Pratikankuja 7, Nurmijärvi

36. Ismet
Keskustie 5, Nurmijärvi

37. Pirjon Pakari
Kauppanummenkuja, Nurmijärvi

38. Leivari 
Mahlamäentie 2, Nurmijärvi

39. Pitseria Kulma
Ketunkopintie 1, Röykkä  

LÖYTÖJÄ
1. Kino Juha

Keskustie 7, Nurmijärvi
2. Grönbacka Panimo

Ilvesvuorenkatu 37 H, Nurmijärvi
3. Jakke’s Brewery

Yrittäjäntie 9, Klaukkala
4. Ketolan Strutsitila

Korvenojantie 17, Rajamäki
5. Ali-Ollin alpakkatila 

Kuonomäentie 117, Klaukkala.
6. Cafe Kirjava & käsityöputiikki 

Klaukkalantie 59, Klaukkala
7. Mattila Farm 

Uudenkyläntie 90, Rajamäki
8. Krannin tila ja kauramylly

Takkulantie 9, Lepsämä 
9. Tarinakoru

Taipaleentie 244, Nurmijärvi
10. Viirin kirppis

Paikallisten Taitajien Käsityöpuoti 
Viiraamon vintti
Yrittäjäntie 9, Klaukkala 

11. Maakko & Mouruska 
lastenvaateliike
Kiikkaistenkuja 1, Klaukkala

12. Ompelimo KukkuRuu 
Väinöläntie 28, Nurmijärvi

13. Jalkine Differt
Keskustie 4, Nurmijärvi 

14. Vauhtifarmi
Suonojantie 200, Perttula
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KUNTA TIEDOTTAAKULTUURI

Taaborinvuorella 7.6. järjestettävässä 
”Klassikkojen uudet tulkinnat” -semi-
naarissa pohditaan, miten ja miksi klas-
sikkonäytelmiä uudistetaan tai tulki-
taan uudelleen. Vieraisiin lukeutuvat 
tunnetut teatteriohjaajat Atro Kahiluo-
to, Samuli Reunanen ja Elina Kilkku, 
jotka tunnetaan juuri vanhojen klassi-
koiden tuulettajina. Seminaarin juontaa 
Aleksis Kiven Seuran puheenjohtaja Sa-
kari Katajamäki.

Tänä kesänä Teatteri Pikku Kiven nuo-
ret näyttelijät tuovat Hölmölän kylän 
kommellukset Taaborin lavalle. Ke-
säkuun 8. ja 9. päivä järjestettävissä 
näytöksissä päästään seuraamaan hy-
väntahtoisten hölmöläisten onnellis-
ta arkea, joka suistuu yllättäen raiteil-
taan. Onneksi kylässä asuu myös viisas 
Matti, joka saa tämänkin ongelman 
hoitaakseen.

Teatteriohjaajat ravistelevat pölyjä 
klassikoista

Pohjustuksena keskustelulle nähdään 
katkelma Kilkun ohjaamasta näytel-
mästä ”Nummisuutarit – Niin muuttuu 
mailma”, joka on kahdeksas Aleksis Ki-
ven klassikkonäytelmästä tehty sovitus. 
Tässä tuoreessa tulkinnassa seurataan 
Nummisuutarin Eevan kommellusten 
täyteistä kosiomatkaa. Sukupuoliroole-
ja haastava esitys saa ensi-iltansa Kivi-
juhlilla 30.6.

"Klassikoiden esittäminen pitäisi aina 
pohtia sen kautta, mitä niillä halutaan 
kertoa tänä päivänä ja millaista kaano-
nia halutaan vahvistaa – vai olisiko aika 
uudistuksille?" Kilkku tuumii.

Seminaarissa vierailevat ohjaajat kerto-
vat omista klassikkojen ohjauksistaan 
sekä vastaavat keskusteluosuudessa 
yleisön kysymyksiin.  Tapahtumaan on 
vapaa pääsy ja kahvio on auki koko se-
minaarin ajan.

Hölmöläiset saapuvat Taaborinvuorelle
Näytelmän rooleissa nähdään nurmijär-
veläisiä 7-17-vuotiaita lapsia ja nuoria. 
Kivi-juhlien alaisuudessa vuodesta 2011 
lähtien toiminut Teatteri Pikku Ki-
vi antaa teatteritaiteen perusopetusta, 
jonka parissa harjoitellaan muun mu-
assa puhe-, liike- ja ääni-ilmaisua sekä 
improvisaatiota. 

Kevätkauden työ kulminoituu Taabo-
rinvuoren esityksiin, joissa koululaiset 
pääsevät riemastuttamaan katsojia ah-
kerina ja kekseliäinä, mutta onnetto-
muusalttiina hölmöläisinä.

Ke 8.6. ja to 9.6. klo 18
Teatteri Pikku Kivi
Taaborinvuori
Järj. Kivi-juhlat

Ti 7.6. klo 19
Klassikkojen uudet tulkinnat
Taaborinvuori
Järj. Kivi-juhlat
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KUNTA TIEDOTTAA

Taaborilla kuullaan heinäkuussa mah-
tipontisia säveliä ja nähdään välähdys 
palatsin loistoa, kun Taavi Vartia Tuo-
tannot marssittaa lavalle koko perheen 
musiikkinäytelmän Keisarin uudet 
vaatteet. 

H. C. Andersenin klassikkosatuun poh-
jautuva esitys käsittelee erityisesti roh-
keuden ja rehellisyyden teemoja. Oh-
jaaja Anu Niemen käsikirjoitus haastaa 
kysymään kuka meistä uskaltaa olla 
oma itsensä.

Iloluontoisesta, mutta itsekkäänä keisa-
rina loistaa Syke ja Siskonpeti -sarjoista 
tuttu Sanna Stellan. Ikuisesta uhmaiäs-
tään voimaantuva aurinkoinen itseval-
tias rakastaa herkkuja, upeita vaatteita 

Nummisuutarien tuoreessa tulkinnassa 
vaihdetaan sukupuolirooleja. 

Tänä kesänä Kivi-juhlilla nähdään täy-
sin uusi tulkinta Aleksis Kiven klas-
sikkonäytelmästä Nummisuutarit, kun 
tuhoon tuomitulle kosiomatkalle läh-
teekin Eskon sijaan Nummisuutarin Ee-
va aisaparinaan Minna Vilkastus. 

Ohjaaja Elina Kilkun sovituksessa rooli-
henkilöiden sukupuolet käännetään en-
simmäistä kertaa toisin päin. 

Alkuperäisessä näytelmässä seurataan 
nuoren miehen epäonnista kosiomatkaa 
monine kommelluksineen. Sukupuo-
liroolit vaihtamalla Kiven klassikosta 
kuoriutuu kutkuttava ja häkellyttävän 
ajankohtainen näytelmä. Aivan kaik-
kea ei ole uudistettu, vaan uusi sovitus 
nojaa edelleen vahvasti Kiven rehevään 
kieleen ja sijoittuu selkeästi menneeseen 
aikaan, mikä näkyy niin puvustuksessa, 
lavastuksessa kuin musiikissakin.

Kivi-juhlien 70-vuotisjuhlavuonna näh-
tävä sovitus on kahdeksas Nummisuu-
tareista tehty versio. Näytelmän menes-
tyksen perustana on kansanomainen 
ilmapiiri, runsas ihmiskuvaus ja rehti 
huumori. Ne ovat vahvasti läsnä myös 
Kilkun sovituksessa – näyttämöllä riit-
tää vauhtia ja vaarallisia tilanteita sekä 
runsaasti laulua ja tanssia.

30.6.–3.7. ja 16.–24.8. klo 19
Nummisuutarit – Niin muuttuu mailma
Taaborinvuori
www.lippu.fi
Järj. Kivi-juhlat

”Niin muuttuu 
mailma, Eevani”

Keisarin uudet vaatteet 
Humoristinen klassikkosatu taipuu koko perheen musiikkinäytelmäksi 
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ja kaikkea kimaltavaa. Omaan napaan 
tuijottelu käy kuitenkin monin tavoin 
kalliiksi ja lopulta keisarinkin on aika 
kohdata totuus.

Lavalla nähdään myös Uusi Päivä -sarjan 
tähti Suvi Hurme, joka touhusi viime ke-
sänä Vaahteramäen Eemeli -näytelmän 
Liina-piikana. Lisäksi Taabori-debyyt-
tinsä tekee nuori näyttelijälupaus Jonas 
Kanto. Keisarin kommelluksia säestä-
vän musiikillisen ilottelun on säveltänyt 
puolestaan Tony Sikström.

14.–30.7. 
Keisarin uudet vaatteet
www.lippu.fi
Järj. Taavi Vartia Tuotannot 

Elina Kilkku

NURMIJÄRVI  15  
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Maamme suosituimpiin artisteihin 
kuuluva ABREU konsertoi elokuussa 
Taaborinvuorella. Konsertti järjestetään 
päivällä kello 15. 

ABREU tunnetaan energisestä lava-
showstaan, joka saa jäykimmänkin me-
nojalan vipattamaan. Musiikissa kuu-
luvat laulajan portugalilaiset juuret, 
joiden ansiosta siinä on vivahde lattari-
maista tanssittavuutta. 

ABREU oli viime syksyn Vain Elämää 
-ohjelmassa yksi kauden suurimmista 
suosikeista. Reilua vuotta aikaisemmin 
radion kestohitiksi oli noussut positii-
vinen ja kepeä Teipillä tai rakkaudel-
la. Vastaavaa suosiota ovat niittäneet 
kappaleet Yhen elämän juttu, Sytyn ja 
Amor Amor feat. Cledos.

Konserttiin voi ostaa yksittäisen li-
pun lisäksi kaksoislipun, jolla pääsee 
ABREUN konsertin lisäksi Neon 2:n 
konserttiin. 

ABREUn lavashow kuumentaa Taaborinvuoren
Pop-prinsessan hyväntuulinen kokoperheen konsertti

La 6.8. klo 15
Taaborin metsäklubi: ABREU
Liput: www.lippu.fi
Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut

16 NURMIJÄRVI  
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Taaborinvuorella koetaan todellinen 
nostalgiapommi, kun lavalle nousee 
90-luvun alussa Suomen menestyneim-
piin yhtyeisiin kuulunut Neon 2. 

Hyväntuulisista sanoituksista tunnetulle 
bändille kuluva vuosi on merkittävä, sillä 
sekä Neon 2 että sen esikoisalbumi Pol-
ku täyttävät pyöreät 30 vuotta. 

Bändi juhlistaa merkkivuotta Pieni-
nä palasina -singlen julkaisun ja uusien 
konserttien merkeissä, joihin myös Taa-
borinvuoren metsäklubi kuuluu.

Vuonna 1997 aktiivisen keikkailun lo-
pettanut bändi palasi takaisin parrasva-
loihin kaksikymmentä vuotta myöhem-
min. Viime vuosina yhtyettä on nähty 
jälleen tiiviimmin keikkalavoilla ja uutta 
musiikkiakin on syntynyt.

Maamme ensimmäisiin suuriin laulaja-
tähtiin kuuluneen Laila Kinnusen mu-
siikki ja elämä heräävät eloon Lailan 
tähtihetket -musiikkinäytelmässä, jos-
sa rakastetun laulajan kappaleita esittää 
tangolaulajien lisäksi Kinnusen oma ty-
tär Milana Misic. 

Tuomo Salmelan ohjaama Lailan tähti-
hetket on koskettava ja ilotteleva musiik-
kinäytelmä, joka tarjoaa kurkistuksen 
valovoimaisen artistin menestykseen ja 
menetyksiin, rakkauteen ja äitisuhtee-
seen. Samalla päästään jakamaan myös 
Laila Kinnusen elämän ja uran hienoim-
mat hetket.

Näyttämöllä suurten estradien glamour 
kohtaa taiteilijaelämän arkiset hetket. 
Esityksessä kuullaan tulkintoja Kinnu-
sen tunnetuimmista klassikoista, jotka 
johdattavat yleisön 50- ja 60-lukujen 
tunnelmiin. 

Mannapuuroa, mansikkaa ja ysärinostalgiaa

Pe 5.8. klo 19
Neon 2
www.lippu.fi
Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut

ABREUn lavashow kuumentaa Taaborinvuoren
Paluuta lavoille tekevä Neon 2 juhlii pyöreitä Taaborin konsertissa 

Konsertissa kuullaan platinaa myyneil-
tä levyiltä kestohiteiksi muodostuneita 
kappaleita, kuten Polku, Tässä talossa, 
Kemiaa ja Ei yksinäinen unta saa.

Laila Kinnusen ikivihreitä 
tangon taitajien tulkitsemana

Musiikkinäytelmää tähdittävät Mi-
lana Misicin lisäksi tangokunin-
gas Teijo Lindström, tangoprins-
si Kalle Jussila, sekä vuoden 2018 
Laila ja Olavi -laulukilpailun voitta-
ja Katja Karisukki. Artisteja säestää 
Quattro-orkesteri.

Su 28.8. klo 15
Lailan tähtihetket
Liput: www.lippu.fi 
tai Viihdeohjelmat 
puh. 040 740 6354
Järj. Viihdeohjelmat

NURMIJÄRVI  17  
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Uusi maksuton tapahtumasarja alkaa Sääksin rannalla  
Kesän lopuksi ulkoilmaelokuvanäytös

Tänä kesänä Sääksin hiekkarannal-
la päästään nauttimaan sekä elävästä 
musiikista että kotimaisesta elokuva-
elämyksestä. Tapahtumasarjaan kuu-
luvia esityksiä järjestetään joka toinen 
keskiviikko.

Kesän tapahtumakauden avaa 29.6. 
Harri Myllyoja yhtyeineen. Klaukkala-
lainen Myllyoja on monipuolinen muu-
sikko ja ”Monikko goes Jazz” -tapahtu-
man luoja, joka keikkailee paljon sekä 
soolona että trionsa kanssa. Lempeäs-
sä kesäillassa kuullaan mukaansatem-
paavan jazzin ohella pop ja rock -kap-
paleista tehtyjä versioita sovitettuina 
pianotriolle.

Jazzia ja nuoria timantteja
Heinäkuussa järven rannalla konser-
toi kaikkiaan kolme eri artistia. Young 
Diamond -pienlevy-yhtiön lauluntekijät 
Karri Lehtonen ja Satu Lii esittävät tuo-
tantoaan 13.7. 

"Sääksiin saapuvat voivat odottaa väli-
töntä, koskettavaa ja iloista folk-iltaa, 
joka sopii uimarannan tunnelmaan 
kuin nenä päähän. Välillä mennään 
herkän maalailun kautta kunnon haita-
rirokkiin", Lehtonen kuvailee.

Sääksin keikka on osa Lehtosen soolo-
levyn julkaisukiertuetta, joten ohjel-
mistossa on runsaasti kappaleita uu-
delta albumilta. Karaokebaarissa yksin 
-levy pitää sisällään monenlaisia tari-
noita, joissa rakastetaan, erotaan, koe-
taan suuria tunteita, selviydytään elä-
mästä pelaamalla 8-bittistä Nintendoa, 
ja ryöstetään pankki. Lehtosen sanoin 
pitkään työn alla ollut levy on syönyt 
sisäänsä todella paljon elämää, sillä sen 
vanhin kappale löytyy jopa 12 vuoden 
takaa.

Lisää tunnelmointia kesäiltaan tuo jazz-
kitaristi ja säveltäjä Mathias Sandbergin 
johtama trio, joka esiintyy Sääksissä 27.7. 
Sandbergin tuotannossa sielukas jazz yh-
distyy vahvoihin melodioihin ja rytmil-
lisesti leikkisään improvisaatioon, joten 
tyylilajin ystäville on luvassa kiinnostava 
kattaus musiikillisia näytteitä.

Lattareista valkokankaalle
Elokuussa kuulijoita ilahduttaa Agencia 
Latina -yhdistyksen musiikki-ilta, jossa 
soivat urbaanit latinalaisamerikkalaiset 
sävelet niin artistien kuin DJ-musiikin 
välityksellä. 

Sääksin kesätapahtumat kruunaa 24.8. 
järjestettävä ulkoilmaelokuvanäytös. 
Elokuun pimenevässä illassa katsoja 
pääsee istahtamaan viilenevälle ranta-
hiekalle ja katsomaan uutta kotimais-
ta elokuvaa isolta valkokankaalta. Esi-
tettävä elokuva ilmoitetaan lähempänä 
näytöksen ajankohtaa.

  29.6 klo 18  Jazzkonsertti Harri Myllyo- 
      ja band
  13.7 klo 18  Young Diamond -laulunteki- 
      jöiden konsertti: Karri Lehto- 
      nen ja Satu Lii
  27.7 klo 19 Jazzkonsertti Mathias Sand- 
     berg trio
  10.8 klo 18 Agencia Latinan musiikki-ilta
  24.8 klo 21 Ulkoilmaelokuvanäytös

  Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut

Karri Lehtonen

Satu Lii 
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Kivi-kunnat Nurmijärvi ja Tuusu-
la viettävät Minä elän! – 150 vuotta 
Aleksis Kiven kuolemasta -merkki-
vuotta mielen hyvinvoinnin tee-
malla. Merkkivuoden tavoitteena 
on tuoda esille taiteen, kulttuurin ja 
tieteen merkitystä hyvän elämän ja 
toimintakyvyn vahvistamisen läh-
teenä, tarjota ohjelman ja tapahtu-
mien kautta rakennusaineita mielen 
hyvinvoinnille, nostaa keskusteluun 
ajankohtaisia hyvinvointiin vaikut-
tavia asioita ja raikastaa käsityksiä 
Kiven kirjailijahahmosta. Pande-
mia-ajan haasteet ovat koskettaneet 
jokaista ihmistä, joten merkkivuo-
si on hyvä mahdollisuus kiinnittää 
erityishuomiota oman jaksamisensa 
edistämiseen. 

Nurmijärvellä merkkivuosi päättyy 
syksyllä Monikossa tapahtuviin tilai-
suuksiin, joissa mielen asioita käsitel-
lään eri suunnilta. Sitä ennen kesän 
ja syksyn aikana on tarjolla monen-
laista ohjelmaa, josta lisätietoja löy-
tyy kunnan tapahtumakalenterista 
sekä merkkivuoden omalta sivulta.

Kirjastoissa jaettavasta mielen hyvin-
voinnin kuntokortista saat vinkkejä 
Minä elän! -merkkivuoden tapahtu-
mista ja ohjelmasta sekä arkipäivän 
teoista, joilla voit ylläpitää hyvin-
vointiasi.  Korttiin voit myös täyden-
tää niitä asioita, jotka edistävät juuri 
sinun hyvinvointiasi. Korttiin voi ke-
rätä rasteja tekemistään teoista. Ke-
räämällä viisi rastia ja palauttamal-
la kortin vuoden loppuun mennessä 
kirjastoon, voit myös osallistua ar-
vontaan. Kaikkien osallistujien kes-
ken arvontaan kaksi Museokorttia 
tai hyvinvointivalmennusta.

Mielen hyvinvoinnin kuntokortin 
löydät esimerkiksi Nurmijärven ja 
Tuusulan pääkirjastoilta sekä Joke-
lan, Kellokosken, Klaukkalan ja Ra-
jamäen kirjastoilta.

Nurmijärven ja Tuusulan kuntien yh-
teistyönä toteuttama Minä elän! -vael-
lus tarjoaa rentoa yhdessäoloa patikoin-
nin ja kulttuuriohjelman merkeissä. 

Osallistujia odotetaan molemmista 
kunnista, ja verkossa on alkanut kam-
panja, jossa kuka tahansa voi haas-
taa yksittäisiä henkilöitä tai vaikkapa 
kokonaisia harrastusporukoita mu-
kaan vaellukselle #MinäElänVaellus 
-tunnisteella.

Vaikka Palojoelta Rantatien maisemiin 
suuntautuvaan vaellukseen on vielä ai-
kaa, on moni jo ottanut vastaan osal-
listumishaasteen. Toisensa vaelluksel-
le ovat haastaneet myös Nurmijärven 
kunnanjohtaja Outi Mäkelä ja Tuusu-
lan pormestari Kalle Ikkelä. 
 
"Kannustan kaikkia tarttumaan haas-
teeseen ja lähtemään mukaan vaelluk-
selle. Liike on lääke sekä keholle että 
mielelle", Outi Mäkelä sanoo. 

Mäkelän ja Ikkelän lisäksi vaelluksella 
tullaan näkemään muitakin tunnettuja 
paikallisia toimijoita. 

Syntymäkodilta kuolinmökille
Vaellus on luonteeltaan mietiske-
levä kävely, jonka aikana osallistu-
jat voivat kuunnella omalta älylait-
teeltaan Finlandia-palkitun kirjailija 
Juha Hurmeen tekemän podcastin. 
Minä elän -teemaan liittyvä podcast 
on tehty tilaustyönä ja se julkaistaan 
vaelluspäivänä. 

Vaellusreitti kulkee Kiven syntymäko-
din ohi kohti Tuusulassa sijaitsevaa kuo-
linmökkiä. Puolimatkassa voi pysähtyä 
Nahkelan koululla, jossa vaeltajille on 
tarjolla virvokkeita ja ohjelmaa. Loppu-
matkasta vaeltajia viihdyttää Fillaripia-
nisti Aarno Paakkari ja kuolinmökillä 
esiintyy Henna-Maija Vannemaa Quar-
tet. Vaelluksen päätteeksi on mahdollis-
ta käydä kahvilla vaikkapa kuolinmökin 
vieressä sijaitsevassa Lottamuseossa. 

Matkaa karttuu noin 13 kilometriä, joten 
pidempiin kävelylenkkeihin tottumatto-
mien on hyvä aloittaa harjoittelu vaellus-
ta varten jo kesäkuukausien aikana. 

Vaellus on mahdollista tehdä myös lyhy-
empänä versiona Nahkelan koululta, jol-
loin matkaa kertyy 8 kilometriä. Taabo-
rinvuorelle kulkuneuvonsa jättäneille on 
tarjolla paluukyyti bussilla Tuusulasta, 
joten molempiin suuntiin matkaa ei tar-
vitse taittaa jalan.

Nurmijärvellä ja Tuusulassa vietetään 
Minä elän! -merkkivuotta, jonka teema-
na mielen hyvinvointi. Haastamme jo-
kaisen rakentamaan omaa hyvinvointi-
aan taiteen, kulttuurin ja tiedon avulla. 
Merkkivuotta vietetään, koska kansallis-
kirjailija Aleksis Kiven kuolemasta tulee 
kuluneeksi 150 vuotta. 

Kunnanjohtaja ja pormestari mukana 
Minä elän! -vaelluksella
Haasta ystävät, työkaverit ja harrastusporukat kävelemään 

Hanki oma mielen 
hyvinvoinnin 
kuntokortti 

Osallistu merkkivuoteen sosiaalisessa 
              mediassa tunnisteilla:
             #MinäElänVaellus 
             #MinäElän
             #mielenhyvinvointi
             #AleksisKivi
             #Tuusula
             #Nurmijärvi

  Lisätietoja: 
              nurmijarvi.fi/minaelan

                 tuusula.fi/minaelan     
 

Satu Lii 
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TAABORINVUOREN KESÄ

23.-25.5. klo 9-13.30 
Taaborin toimintapäivät 
Kevätretkikohde 4-8 -vuotiaille. 
Liput 9,5 € /lapsi.  
www.nurmijarvi.fi/museo
Järj. Nurmijärven museo

Taaborinvuoren tapahtuma-alue 
Koulunkulmantie 34, Palojoki 

Ti 7.6. klo 19 
Klassikkojen uudet tulkinnat 
–seminaari 
Vieraina ovat klassikkojen tuulet-
tajina valtakunnallisesti tunne-
tut teatteriohjaajat Atro Kahiluoto, 
Samuli Reunanen ja Elina Kilk-
ku. Seminaarin juontaa Aleksis Ki-
ven Seuran puheenjohtaja Sakari 
Katajamäki. 
Vapaa pääsy 
www.kivijuhlat.fi
Järj. Nurmijärven Kivi-juhlat ry 

8.-9.6. klo 18
Teatteri Pikku Kivi esittää:  
Hölmöläiset Taaborinvuorella
Hölmölässä eletään onnellista ar-
kea, kunnes eräänä päivänä tapah-
tuu jotain, mikä suistaa koko kylän 
raiteiltaan.  Osaako Matti auttaa ja 
palaako Hölmölä entiselleen?
Liput 5/10 € portilta 
www.kivijuhlat.fi
Järj. Nurmijärven Kivi-juhlat ry/Teatteri 
Pikku Kivi

Ke 15.6. klo 19 
Allsång på Tabor 
Ruotsinkielinen yhteislauluilta Taa-
borilla, laulattajana Thomas Lundin. 
Liput 10 € + toimitusmaksu (alk. 1 € 
www.lippu.fi) 
www.svenskaforeningeninurmijar-
vi.fi
Järj. Svenska föreningen i Nurmijärvi r.f. 

30.6.-3.7. ja 16.-24.8.
Nummisuutarit  
– Niin muuttuu maailma 
Esitykset 30.6. klo 19 / 2.-3.7. klo 15 
16.–18.8. klo 19 / 20.–21.8. klo 15 / 
23.–24.8. klo 19
Railakas tulkinta Aleksis Kiven 
klassikkonäytelmästä. Eskon sijaan 
Nummisuutarin Eeva lähtee katast-
rofaaliselle, mutta silti koomiselle 
kosiomatkalleen aisaparinaan Min-
na Vilkastus. Ohjaus Elina Kilkku, 
musiikki Jarmo Romppanen. 
Liput 20/26/28 € + toimitusmaksu 
(alk. 1 € www.lippu.fi)  
www.kivijuhlat.fi
Järj. Nurmijärven Kivi-juhlat ry 

14.-29.7. 
Taaborinvuoren kesäteatteri: 
Keisarin uudet vaatteet  
Esitykset 14.-15.7. klo 18 / 16.7. klo 
14 / 20.-23.7. klo 18 / 23.-24.7. klo 14 
/ 26.-29.7. klo 18 / 30.7.7. klo 14 
Iloisesta ja itsekkäästä keisarista 
kertova klassikkosatu. Ihastuttava 
tarina käsittelee rohkeuden ja rehel-
lisyyden voimaa. Uskallatko sinä 
olla oma itsesi? Pääroolissa Sanna 
Stellan, ohjaus ja käsikirjoitus (H. C. 
Andersenin klassikkosadun pohjal-
ta) Anu Niemi 
Liput 16-26 € + toimitusmaksu (alk. 
1 € www.lippu.fi)  
www.taaborinkesateatteri.fi
Järj. Taavi Vartia Tuotannot 
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Su 28.8. klo 15 
Lailan tähtihetket 
musiikkinäytelmä 
Koskettava ilottelu Lailan tähtihet-
kiä -laulunäytelmä tarjoilee näkö-
alapaikan aikansa rakastetuimman 
ja lahjakkaimman naislaulajan Laila 
Kinnusen elämän hienoimpiin het-
kiin niin estradilla kuin arjessakin. 
Rooleissa Milana Misic, Teijo Lind-
ström, Kalle Jussila sekä Katja Kari-
sukki. Säestys Quattro-orkesteri, oh-
jaaja Tuomo Salmela ja käsikirjoitus 
Katja Karisukki. 
Liput 28/30,50/32,49 € + toimitus-
maksu (alk. 1 € www.lippu.fi)  
www.viihdeohjelmat.fi
Järj. Viihdeohjelmat

La 6.8. klo 15 
Taaborinvuoren metsäklubi: 
ABREU 
Koko perheen konsertissa kuullaan 
pop-artistin suurimpia hittejä.  
Liput 35 € + toimitusmaksu (alk. 1 € 
www.lippu.fi) 
www.nurmijarvi.fi/kulttuuri
Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut 

Pe 5.8. klo 19 
Taaborinvuoren metsäklubi: 
Neon 2 
Yhtyeen ysärinostalgiaa huokuva 
30-vuotiskiertue.  
Liput 28 € + toimitusmaksu (alk. 1 € 
www.lippu.fi) 
www.nurmijarvi.fi/kulttuuri
Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut

www.nurmijarvi.fi/taaborinvuori

Taaborinvuori

Idyllisessä Palojoen kylässä sijaitse-
va Taaborinvuoren tapahtuma-alue 
on samaan aikaan luonnonlähei-
nen ja historiallinen ympäristö, jo-
ka tarjoaa upeat puitteet erilaisille 
tapahtumille.

Museoalueen ohella Taaborinvuo-
ri tunnetaan ulkoilmateatteristaan, 
jonka näyttämöllä on esitetty lukui-
sia näytelmiä ja muita esityksiä jo 
yli 65 vuoden ajan. Tänäkin kesänä 
ohjelmistossa nähdään monipuoli-
nen valikoima teatteria, musiikkia ja 
muita kulttuuritapahtumia.

Tapahtuma-alue toimi aikoinaan 
Aleksis Kiven lapsuuden leikkien 
näyttämönä. Tarinan mukaan juuri 
kansalliskirjailijamme nimesi mä-
en Taaborinvuoreksi Raamatussa 
mainitun paikan mukaan. Nyky-
ään museona toimiva Aleksis Kiven 
koti sijaitsee edelleen aivan mäen 
kupeessa.

Katsomo on osittain katettu. Tapah-
tumien aikana Taaborinvuorelle on 
sisäänpääsy vain tapahtumalipun 
lunastaneilla.

Osoite
Parkkipaikka
Koulunkulmantie 34, 01940 
Palojoki 

Inva-kuljetukset
Palojoentie 272, 01940 Palojoki 
Invakuljetus voi ajaa mäelle pe-
lastustien kautta, mutta auto pitää 
parkkeerata parkkipaikalle.
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TAABORINVUOREN KESÄ

23.-25.5. klo 9-13.30 
Taaborin toimintapäivät 
Kevätretkikohde 4-8 -vuotiaille. 
Liput 9,5 € /lapsi.  
www.nurmijarvi.fi/museo
Järj. Nurmijärven museo

Taaborinvuoren tapahtuma-alue 
Koulunkulmantie 34, Palojoki 

Ti 7.6. klo 19 
Klassikkojen uudet tulkinnat 
–seminaari 
Vieraina ovat klassikkojen tuulet-
tajina valtakunnallisesti tunne-
tut teatteriohjaajat Atro Kahiluoto, 
Samuli Reunanen ja Elina Kilk-
ku. Seminaarin juontaa Aleksis Ki-
ven Seuran puheenjohtaja Sakari 
Katajamäki. 
Vapaa pääsy 
www.kivijuhlat.fi
Järj. Nurmijärven Kivi-juhlat ry 

8.-9.6. klo 18
Teatteri Pikku Kivi esittää:  
Hölmöläiset Taaborinvuorella
Hölmölässä eletään onnellista ar-
kea, kunnes eräänä päivänä tapah-
tuu jotain, mikä suistaa koko kylän 
raiteiltaan.  Osaako Matti auttaa ja 
palaako Hölmölä entiselleen?
Liput 5/10 € portilta 
www.kivijuhlat.fi
Järj. Nurmijärven Kivi-juhlat ry/Teatteri 
Pikku Kivi

Ke 15.6. klo 19 
Allsång på Tabor 
Ruotsinkielinen yhteislauluilta Taa-
borilla, laulattajana Thomas Lundin. 
Liput 10 € + toimitusmaksu (alk. 1 € 
www.lippu.fi) 
www.svenskaforeningeninurmijar-
vi.fi
Järj. Svenska föreningen i Nurmijärvi r.f. 

30.6.-3.7. ja 16.-24.8.
Nummisuutarit  
– Niin muuttuu maailma 
Esitykset 30.6. klo 19 / 2.-3.7. klo 15 
16.–18.8. klo 19 / 20.–21.8. klo 15 / 
23.–24.8. klo 19
Railakas tulkinta Aleksis Kiven 
klassikkonäytelmästä. Eskon sijaan 
Nummisuutarin Eeva lähtee katast-
rofaaliselle, mutta silti koomiselle 
kosiomatkalleen aisaparinaan Min-
na Vilkastus. Ohjaus Elina Kilkku, 
musiikki Jarmo Romppanen. 
Liput 20/26/28 € + toimitusmaksu 
(alk. 1 € www.lippu.fi)  
www.kivijuhlat.fi
Järj. Nurmijärven Kivi-juhlat ry 

14.-29.7. 
Taaborinvuoren kesäteatteri: 
Keisarin uudet vaatteet  
Esitykset 14.-15.7. klo 18 / 16.7. klo 
14 / 20.-23.7. klo 18 / 23.-24.7. klo 14 
/ 26.-29.7. klo 18 / 30.7.7. klo 14 
Iloisesta ja itsekkäästä keisarista 
kertova klassikkosatu. Ihastuttava 
tarina käsittelee rohkeuden ja rehel-
lisyyden voimaa. Uskallatko sinä 
olla oma itsesi? Pääroolissa Sanna 
Stellan, ohjaus ja käsikirjoitus (H. C. 
Andersenin klassikkosadun pohjal-
ta) Anu Niemi 
Liput 16-26 € + toimitusmaksu (alk. 
1 € www.lippu.fi)  
www.taaborinkesateatteri.fi
Järj. Taavi Vartia Tuotannot 

2  NURMIJÄRVI

TEEMA

Su 28.8. klo 15 
Lailan tähtihetket 
musiikkinäytelmä 
Koskettava ilottelu Lailan tähtihet-
kiä -laulunäytelmä tarjoilee näkö-
alapaikan aikansa rakastetuimman 
ja lahjakkaimman naislaulajan Laila 
Kinnusen elämän hienoimpiin het-
kiin niin estradilla kuin arjessakin. 
Rooleissa Milana Misic, Teijo Lind-
ström, Kalle Jussila sekä Katja Kari-
sukki. Säestys Quattro-orkesteri, oh-
jaaja Tuomo Salmela ja käsikirjoitus 
Katja Karisukki. 
Liput 28/30,50/32,49 € + toimitus-
maksu (alk. 1 € www.lippu.fi)  
www.viihdeohjelmat.fi
Järj. Viihdeohjelmat

La 6.8. klo 15 
Taaborinvuoren metsäklubi: 
ABREU 
Koko perheen konsertissa kuullaan 
pop-artistin suurimpia hittejä.  
Liput 35 € + toimitusmaksu (alk. 1 € 
www.lippu.fi) 
www.nurmijarvi.fi/kulttuuri
Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut 

Pe 5.8. klo 19 
Taaborinvuoren metsäklubi: 
Neon 2 
Yhtyeen ysärinostalgiaa huokuva 
30-vuotiskiertue.  
Liput 28 € + toimitusmaksu (alk. 1 € 
www.lippu.fi) 
www.nurmijarvi.fi/kulttuuri
Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut

www.nurmijarvi.fi/taaborinvuori

Taaborinvuori

Idyllisessä Palojoen kylässä sijaitse-
va Taaborinvuoren tapahtuma-alue 
on samaan aikaan luonnonlähei-
nen ja historiallinen ympäristö, jo-
ka tarjoaa upeat puitteet erilaisille 
tapahtumille.

Museoalueen ohella Taaborinvuo-
ri tunnetaan ulkoilmateatteristaan, 
jonka näyttämöllä on esitetty lukui-
sia näytelmiä ja muita esityksiä jo 
yli 65 vuoden ajan. Tänäkin kesänä 
ohjelmistossa nähdään monipuoli-
nen valikoima teatteria, musiikkia ja 
muita kulttuuritapahtumia.

Tapahtuma-alue toimi aikoinaan 
Aleksis Kiven lapsuuden leikkien 
näyttämönä. Tarinan mukaan juuri 
kansalliskirjailijamme nimesi mä-
en Taaborinvuoreksi Raamatussa 
mainitun paikan mukaan. Nyky-
ään museona toimiva Aleksis Kiven 
koti sijaitsee edelleen aivan mäen 
kupeessa.

Katsomo on osittain katettu. Tapah-
tumien aikana Taaborinvuorelle on 
sisäänpääsy vain tapahtumalipun 
lunastaneilla.

Osoite
Parkkipaikka
Koulunkulmantie 34, 01940 
Palojoki 

Inva-kuljetukset
Palojoentie 272, 01940 Palojoki 
Invakuljetus voi ajaa mäelle pe-
lastustien kautta, mutta auto pitää 
parkkeerata parkkipaikalle.
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KIRJASTO

Kiinnostaisiko puhua poliitikoille?
 
Nurmijärven kirjastoissa on meneil-
lään Puhu poliitikolle -demokratiahan-
ke, jonka tavoitteena on luoda kirjas-
toista demokraattisen päätöksenteon 
ja osallisuuden kohtauspaikkoja.  Näin 
kuntalaiset pääsevät osallistumaan 
aktiivisemmin arkeensa vaikuttavaan 
päätöksentekoon. 
 
Ensimmäinen Politiikan aamukahvit 
-tapahtuma järjestettiin Rajamäen kir-
jastossa 23. maaliskuuta. Paikalla oli 23 
ihmistä.

"Tapahtumaan tuli enemmän väkeä 
kuin uskalsimme odottaa, joten tapah-
tuman alussa järjestimme lisää istuma-
paikkoja yleisölle. Myöskin tarjottavat 
pääsivät loppumaan kesken tilaisuu-
den.  Ensi kerralla osaamme varautua 
paremmin ja toivottavasti saamme taas 
pöydän äärelle yhtä aktiivisia keskuste-

Puhu poliitikolle Nurmijärven kirjastoissa
lijoita kuin nyt oli. Rajamäen tilaisuus 
keräsi hyvin eri-ikäisiä kuntalaisia", de-
mokratiahankkeen koordinaattori Noo-
ra Tammilehto kertoo. 

"Eri keskustelunaiheita oli runsaasti. 
Keskusteluissa oli esimerkiksi huolta 
ilmastonmuutoksesta, paikallisista so-
siaali- ja terveyspalveluista ja siitä, riit-
tävätkö kunnan varat jatkossa laaduk-
kaisiin palveluihin." 

Tammilehdon mukaan osallistu-
jat olivat tyytyväisiä, että vihdoinkin 
on neutraali paikka, jossa keskustelu-
ja voi järjestää. Osa osallistujista poh-
ti sitä, voisiko tapahtumaa mainostaa 
laajemmin, jotta tieto tällaisesta uu-
desta tapahtumasta tavoittaisi kaikki 
kuntalaiset. 

Seuraava tapahtuma on Klaukkalan 
kirjastossa torstaina 28. huhtikuuta kel-
lo 18. Silloin järjestetään paneeli, jon-

Teksti: Kirsikka Kiviniemi

ka otsikko on Voivatko nuoret huonos-
ti Klaukkalassa?  Mukana on nuoria, 
nuorisopalvelujen työntekijä, poliisi ja 
politiikkoja.
 
Pääkirjastossa järjestetään vielä touko-
kuussa Politiikan aamukahvit.

Ilmassa on kuplivaa karnevaalitunnel-
maa, kun Aleksis Kiven patsaan laki-
tusta päästään vihdoin kahden etäva-
pun jälkeen seuraamaan paikan päällä 
Nurmijärven kirkonkylässä. 

Huumoria ja kylpyvaahtoa Aleksis Kiven patsaalla
Koomikko Heikki Vilja viihdyttää yleisöä vappushowllaan

Tapahtuma alkaa jo kello 15 päivällä, 
joten paikalle voi tulla koko perheen 
voimin perheen pienimpiä unohtamat-
ta nauttimaan simasta ja keväisestä 
tunnelmasta.

Siman lisäksi tarjolla on elävää musiik-
kia ja hersyvää komediaa. Vapputun-
nelmaa nostattaa juontajana toimiva 
koomikko Heikki Vilja. Ahkerasti keik-
kalavoja kiertelevä Vilja on televisio-
katsojille tuttu muun muassa Nelosen 
Stand Up! -ohjelman isännän roolista 
sekä Ylen Naurun tasapaino -ohjelmas-
ta. Tämä keski-ikää lähestyvä perheen-
isä puhuu mielellään itselleen tärkeistä 
asioista – kuten itsestään – ja mielipitei-
tä hänellä riittää aiheesta kuin aiheesta.
Aleksis Kiven patsas saa perusteelli-
sen kevätpesun Nurmijärven Keskus 
VPK:n ja opiskelijajoukon toimesta. 
Tänä vuonna valkolakin seremonialli-
sesti saippuavaahdolla kuuratun Kiven 

päähän asettaa Nurmijärven lukion 
opiskelijakunta.

Tervehdi kevättä tanssien
Perinteiseen tapaan lakituksen oh-
jelmassa on myös keväistä musiikkia. 
Cantica-kuoro aloittaa ohjelman kah-
della lauluesityksellä ja tapahtuman lo-
puksi yleisöä viihdyttää Nurmijärven 
puhallinorkesteri.

Orkesterin säestyksellä sopii laittaa 
vaikka jalalla koreasti, sillä Aleksis Ki-
ven patsaan ympärillä on myös tilaa 
tanssia.

La 30.4. klo 15–16 
Aleksis Kiven patsaan lakitus 
Aleksis Kiven patsaan aukio, 
Punamullantie 1/Keskustie 2b, 
Nurmijärvi 
Järj. Nurmijärven kunta 

Rajamäen Politiikan aamukahveilla nousi esil-
le esimerkiksi huoli ilmastonmuutoksesta, pai-
kallisista sosiaali- ja terveyspalveluista ja siitä, 
riittävätkö kunnan varat jatkossa laadukkaisiin 
palveluihin.
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Kuva:  Cata Portin

to 19.11. klo 19  Erin 

To 12.5. klo 19 Ellinoora, Monikkosali, Klaukkala

Muutokset lehdessä ilmoitettuihin tapahtumiin ovat mahdollisia.

Kuva: Paula Kesäläinen
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TAPAHTUMAKALENTERI

Pe 6.5. klo 18
Nurmijärven musiikkiopiston 
oppilaskonsertti
Vapaa pääsy.
Maestoso-sali, Kuntotie 7, 
Klaukkala 
Järj. Nurmijärven musiikkiopisto

Pe 6.5. klo 18  
Luontokohteet tutuiksi 
Kirjailija Pepe Forsberg kertoo kir-
joistaan ja lähiluontokohteista. 
Pääkirjaston väistötila, 
Mahlamäentie 1, Nurmijärvi 

La 7.5. klo 9–17
Evoc MTB 2022
Maastopyöräilytapahtuma
Rajamäen uimahalli, 
Kuntolanpolku 1
Järj. Team EVOC Finland

La 7.5. klo 12  
Kitarahetki kirjastossa 
Nurmijärven Musiikkiopiston 
kitaransoiton oppilaat esiintyvät 
Kari Weseliuksen johdolla. 
Klaukkalan kirjasto, 
Kuonomäentie 2 

La 7.5. klo 16
Nurmijärven musiikkiopiston 
kuorojen kevätkonsertti 
Vapaa pääsy 
Monikkosali, Kuntotie 7, 
Klaukkala 
Järj. Nurmijärven Musiikkiopisto 

5
22

La 30.4. klo 15–16 
Aleksis Kiven patsaan lakitus 
Nurmijärven kirkonkylän perin-
teinen vappuaaton tapahtuma. 
Tapahtuman juontaa ja yleisöä 
viihdyttää stand up -koomikko 
Heikki Vilja. Vapaa pääsy.
Aleksis Kiven patsaan aukio, 
Punamullantie 1/Keskustie 2b, 
Nurmijärvi 
Järj. Nurmijärven kunta 

Su 1.5. klo 11–16
Klaukkalan vappu
Klaukkalan kirkko, Ylitilantie 6
Järj. Nurmijärven seurakunta

Ti 3.5. klo 15 
K-60: Suosikkisävelmiä 
Baddingistä Olavi Virtaan 
Elvistä unohtamatta. 
Musiikkihetken tarjoilee 
Esa Aapro kitaroineen. 
Tapahtumaan pääsee maksutto-
malla pääsylipulla, joita jaossa 
Rajamäen kirjastossa 19.4. lähtien. 
Rajamäen kirjaston yläkerta, 
Kiljavantie 1 

Ti 3.5. klo 18  
Novellikoukku 
Tervetuloa neulomaan omaa 
neuletta tai hyväntekeväisyysneu-
leita Hyvinkään sairaalan vasta-
syntyneille vauvoille ja samalla 
kuuntelemaan novelleja. 
Sponsorina on Sähköasennus 
Suorela. 
Klaukkalan kirjasto, 
Kuonomäentie 2 

Ke 4.5. klo 18
PopCornin ja Bändikoulun 
konsertti
Monikkosali, Kuntotie 7, 
Klaukkala 
Järj. Jukolan musiikkikoulu 

To 5.5. klo 19 
Razorblade Pave Maijanen 
-konsertti 
Liput 5 € ovelta 
Monikkosali, Kuntotie 7, 
Klaukkala 
Järj. Jukolan musiikkikoulu 

Ti 10.5. klo 13 
K-60: Raija Pelli, toimittaja 
ja kirjailija  
Elämänkatsomusta etsimässä: 
Henkisen hyvinvoinnin tukipi-
larit ja valopilkut  
Punatorppa, Punamullantie 9  
Järj. Pääkirjasto

Su 8.5. klo 15
Kyläkoulun konsertit: 
Äidit Wienissä 
Terhi Paldanius, viulu ja 
Tiina Karakorpi, piano.
Liput 10 € ovelta.
Nummenpään kylätalo, 
Leppälammentie 69, Nurmijärvi
Järj. Festikaali
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Ke 11.5. klo 18 
Pääkirjaston elokuvakerho 
Tule katsomaan elokuva ja kuule-
maan siitä myös alustus. 
Punatorpan kerhohuone, 
Punamullantie 9, Nurmijärvi
Järj. Pääkirjasto 

To 12.5. klo 10
Politiikan aamukahvit 
Pääkirjaston väistötila, 
Mahlamäentie 1, Nurmijärvi   

To 12.5. 
Kirjastoauto Oivan aamureitillä 
mukana Taikuri Jari
Kirjastoauto Oiva

To 12.5. klo 17–18 
Lukukoira 
Iltaan mahtuu neljä lukijaa, 
varaukset Rajamäen kirjastosta. 
Rajamäen kirjasto, Kiljavantie 1 

To 12.5. klo 18–20 
Striimattu Aleksis Kivi aiheinen 
battle Kiven Kovaa! 
Tapahtuma järjestetään 
Tuusulassa. 
Klaukkalan kirjaston henkilökun-
taa mukana kommentoimassa.
Järj. Klaukkalan kirjasto 

To 12.5. klo 19
Ellinoora
Liput 35 € + toimitusmaksu 
(alk. 1 € www.lippu.fi)
Monikkosali, Kuntotie 7, 
Klaukkala
Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut

La 14.5 klo 10–13.30
Soiva talo
Tervetuloa tutustumaan eri 
soittimiin musiikkiopiston tiloihin 
ja kuuntelemaan muskarilaisten 
konsertteja Monikkosaliin klo 10 
ja 11.30. Vapaa pääsy
Monikkosali, Kuntotie 7, 
Klaukkala
Järj. Nurmijärven musiikkiopisto

Ke 11.5. klo 18 
Kirjailijavieras Janne Ora
Kertoo uusimmasta kirjastaan 
Amsterdam Blackout. 
Tapahtuma striimataan ja se 
on katsottavissa kahden vii-
kon ajan Nurmijärven kirjaston 
Youtube-kanavalla.  
Klaukkalan kirjasto, 
Kuonomäentie 2

Helen Linden 

Su 15.5. klo 15
Kyläkoulun konsertit: 
Soivia kuvia
Helen Lindén, sello ja 
Tiina Karakorpi, piano. 
Liput 10 € ovelta
Nummenpään kylätalo, 
Leppälammentie 69, 
Nurmijärvi
Järj. Festikaali

Su 15.5. klo 16
Musiikkikoulu Tiluliin 
Ötökkäjuhlat
Liput 5/10 €, 
info.tilulii@gmail.com
Monikkosali, Kuntotie 7, 
Klaukkala
Järj. Musiikkikoulu Tilulii

Ma 16.5. klo 12.30–13.30 
Kuulolähipalvelu 
Ari ja Pirjo Haapanen/
Keski-Uudenmaan Kuulo ry. 
Rajamäen kirjasto, Kiljavantie 1 

Ma 16.5. klo 17 
Pääkirjaston lukupiiri 
Pirkko Saisio: Passio 
Ahjolan parvi, Ahjolantie 
Järj. Nurmijärven kirjasto ja 
Kalevalaiset naiset

Ke 18.5. klo 17.30  
Lasten Kino
Elokuvaesitys lapsille.  
Maksuttomia lippuja jaossa 
noin 2 viikkoa ennen tilaisuutta. 
Klaukkalan kirjaston alakerran 
Tello-sali, Kuonomäentie 2

Ke 18.5. klo 17.30
Hippo-kisat
Lasten yleisurheilukilpailu
Klaukkalan urheilukenttä, 
Kisatie 9, Klaukkala
Järj. OP Uusimaa ja Nurmijärven 
Yleisurheilu

Ke 18.5. klo 18
Club for Five: Virret 2022
Liput 29,50 € + toimitusmaksu 
(alk. 1 € www.lippu.fi)
Nurmijärven kirkko, 
Aleksis Kiven tie 5

5
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Ke 18.5. klo 19
Nurmijärven musiikkiopiston 
oppilaskonsertti
Vapaa pääsy.
Maestoso-sali, Kuntotie 7, 
Klaukkala
Järj. Nurmijärven musiikkiopisto

Ke 18.5.-La 21.5. 
Minä elän, olen ja tanssin!
Nurmijärven tanssiopiston kevät-
näytökset. Näytökset arkena klo 
19 ja lauantaina klo 13 ja 18 
Liput 14,50/11 € + toimitusmaksu 
(alk. 1 € www.lippu.fi)
Monikkosali, Kuntotie 7, 
Klaukkala 
Järj. Nurmijärven tanssiopisto 

To 19.5. klo 17 
Maksutonta asianajajan neuvoa 
Juha Linninen. 
Maksuttomia jonotuslappuja jae-
taan asiakaspalvelussa kello 15 al-
kaen. Asiointi asianajajan kanssa 
on 20 minuuttia per asiakas. 
Klaukkalan kirjasto, 
Kuonomäentie 2.         

To 19.5. klo 18  
Aikuisten lautapeli-ilta 
Klaukkalan kirjasto, 
Kuonomäentie 2. 

Ma 23.5. klo 19
La Primavera 
Nurmijärven musiikkiopiston 
kevätkonsertti
Vapaa pääsy. 
Monikkosali, Kuntotie 7, 
Klaukkala 
Järj. Nurmijärven Musiikkiopisto 

Ma 30.5. klo 18 
Kirjallisuuspiiri 
Vetäjinä vuorokuukausin Seija 
Mauro ja Anna-Kaisa Laakso. Kir-
jana Chi Zijianin Puolikuu. 
Klaukkalan kirjasto, 
Kuonomäentie 2.

Su 19.6. klo 14–16
Luonnonkukkien päivä  
Vapaa pääsy
Aleksis Kiven kodin pihapiiri, 
Palojoentie 271, Palojoki 
Järj. Nurmijärven museo 
ja Nurmijärven Luonto ry.

Su 29.5. klo 15
Kyläkoulun konsertit: 
Kuolema tanssii
Emil Holmström ja 
Tiina Karakorpi, piano
Liput 10 € ovelta
Nummenpään kylätalo, 
Leppälammentie 69, Nurmijärvi
Järj. Festikaali

   6
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Ke 29.6. klo 18
Sääksissä tapahtuu: 
Jazzkonsertti Harri 
Myllyoja band
Vapaa pääsy.
Sääksin rantakahvilan terassi, 
Sääksjärventie 30, Nurmijärvi
Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut

Su 3.7. klo 15 
Kyläkoulun konsertit: Yösoitto 
Tiina Karakorpi, piano 
Liput 10 € ovelta 
Nummenpään kylätalo, 
Leppälammentie 69 
Järj. Festikaali 

   7
22
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Ke 13.7. klo 18
Sääksissä tapahtuu: Young dia-
monds lauluntekijöiden konsert-
ti: Karri Lehtonen ja Satu Lii
Vapaa pääsy
Sääksin rantakahvilan terassi, 
Sääksjärventie 30, Nurmijärvi
Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut

Ke 27.7. klo 19
Sääksissä tapahtuu: Jazzkonsert-
ti Mathias Sandberg trio
Vapaa pääsy
Sääksin rantakahvilan terassi, 
Sääksjärventie 30, Nurmijärvi
Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut

Ke 10.8. klo 18
Sääksissä tapahtuu: 
Agencia latinan musiikki-ilta
Vapaa pääsy
Sääksin rantakahvilan terassi, 
Sääksjärventie 30, Nurmijärvi
Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut

Pe 12.–14.8.
Yleisurheilun nuorten 
SM-kilpailut
Klaukkalan urheilukentällä
Kuntotie 3, Klaukkala
Järj. Nurmijärven yleisurheilu

Ke 24.8. klo 21
Sääksissä tapahtuu: 
Ulkoilmaelokuvanäytös
Vapaa pääsy.
Sääksin uimaranta 
Sääksjärventie 30, Nurmijärvi
Järj. Nurmijärven kulttuuripalvelut

La 27.8.
Rajamäen kyläpäivä
Ohjelmallinen koko perheen 
markkinatapahtuma Rajamäen 
keskustan alueella. 
Vapaa pääsy. 
Kuntopolku 1, Rajamäki
Järj. Rajamäen kylätiimi
 ja Rajamäen kyläyhdistys

Galleria Toivo
Klaukkalan kirjasto, 
Kuonomäentie 2

2.5-30.6.                               
Tuula Ropposen “Tämä hetki” - valittu 2019 vuoden Nurmijärveläiseksi taiteilijaksi 

1.7.-31.8.                                
Ritva Juhelan taidetta

Klaukkalan kirjastosali: 
Kuonomäentie 2
2.5-30.6. 
Rauli Virtasen Tytöt kriiseissä -valokuvanäyttely  

Museot
Tehdas- ja alkoholimuseo Rajamäen Ryyppi 
Avoinna kansainvälisenä museopäivänä 18.5. klo 12–18. 
1.6.–14.8. ke–su klo 12–18. Suljettu juhannuksena 24.–26.6. 
Tilauksesta ryhmille myös 1.4.–27.5. ja 16.–31.8. 
Pääsymaksut 7 €/5 €/Museokortti, alle 18 v. vapaa pääsy. 
Vapaa pääsy perjantaisin klo 16–18. 
Patruunantie 17, Rajamäki

Taaborinvuoren museot 
Avoinna 1.–31.7. ti-su 11–18. Vapaa pääsy.
Koulunkulmantie 34, Palojoki 

Aleksis Kiven koti
Avoinna 18.5. klo 11–18 
1.6.–31.8. ti–su klo 11–18 
Suljettu 24.–26.6. 
Pääsymaksut 4 €/2 €/Museokortti, alle 18 v. vapaa pääsy. 
Vapaa pääsy perjantaisin klo 16–18. 
Palojoentie 271, Palojoki

Näyttelyt
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Tehdas- ja alkoholimuseo 
Rajamäen Ryyppi
Patruunantie 17
avoinna Kansainvälisenä museopäivänä 
18.5. klo 12–18.
1.6.–14.8. ke–su klo 12–18.
Suljettu 24.–26.6.
Tilauksesta ryhmille myös 1.4.-27.5. 
ja 16.–31.8.
Pääsymaksut 7 €/5 €/Museokortti, 
alle 18-v. vapaa pääsy.
Vapaa pääsy perjantaisin klo 16–18.

Aleksis Kiven koti
Palojoentie 271
Kansainvälisenä museopäivänä 18.5. 
avoinna klo 11-18
1.6.–31.8. ti–su klo 11–18
Suljettu 24.–26.6.
Pääsymaksut 4 €/2 €/Museokortti, 
alle 18-v. vapaa pääsy.
Vapaa pääsy perjantaisin klo 16-18.

Taaborinvuoren museot
Koulunkulmantie 34
Avoinna 1.-31.7. ti-su 11-18
Vapaa pääsy.

Tehdas- ja
alkoholimuseo

RYYPPI
ALEKSIS
KIVEN

KOTI

Museoiden aukioloajat

Taaborinvuoren museot avataan jälleen 
heinäkuussa ja silloin alkaa leikki! Yksi 
museorakennuksista on nyt Lastentu-
pa Tarina, jonka suunnittelussa on aja-
teltu ennen kaikkea perheen pienimpiä 
museovieraita. Tuvassa historiaan pää-
see tutustumaan toiminnallisesti, sillä 
kaikkeen saa koskea ja kaikilla esineillä 
voi vapaasti leikkiä.

Lastentupa Tarina kuljettaa kävijät 
1920-30-lukujen maaseudun elämään 

Lastentupa Tarinassa historia avautuu leikkien

Havainnekuva Lastentupa Tarinasta, Intro Design.

ja arkeen. Entisaikojen tunnelmaan 
voi virittäytyä vaikkapa pukeutumal-
la polvihousuihin, esiliinaan tai mui-
hin talonpoikaiselämään sopiviin 
roolivaatteisiin. 

Esineistö johdattaa vuosisadan alun 
lasten kotiaskareisiin ja leikkeihin. Tu-
vassa voi kokeilla esimerkiksi, kuin-
ka kahvipapujen jauhaminen sujui 
kahvimyllyllä.

Tupa itsessään on alun perin Mäntsä-
lässä sijainnut muonamiehen mökki, jo-
ka on monille Taaborinvuoren vieraili-
joille ennestään tuttu museorakennus. 
Nyt se on saanut sisustuksen ja esineis-
tön, jonka parissa riittää paljon puuhas-
teltavaa. Keppihevosten ja vanhanajan 
lelujen lisäksi tuvassa pääsee leikki-
mään nukketeatterilla ja keksimään ai-
van omia tarinoita.

Aleksis Kiven koti
Palojoentie 271, Palojoki
avoinna Kansainvälisenä museopäivänä 
18.5. klo 11–18.
1.6.–31.8. ti–su klo 11–18.
Suljettu 24.–26.6. Muina aikoina tilauk-
sesta ryhmille.
Pääsymaksut 4 €/2 €/Museokortti, 
alle 18-v. vapaa pääsy.
Vapaa pääsy perjantaisin klo 16–18.

Taaborinvuoren museot
Koulunkulmantie 43, Palojoki
Avoinna 1.-31.7. ti-su 11–18. Vapaa pääsy.
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MUSEO

NURMIJÄRVI 29

Nurmijärven museo järjestää keväällä 
ja kesällä Rajamäen arkkitehtuuriin 
ja sotahistoriaan perehdyttäviä opas-
tettuja kävelykierroksia. 

Kevään ja kesän aikana juhannusviik-
koa lukuun ottamatta kierroksia on tar-
jolla viikoittain. Keväällä kierrokset al-
kavat klo 12, kesäkaudella 1.6. lähtien 
klo 17.

Noin tunnin kestäville kävelykierroksil-
le voi osallistua 10 € hintaan. Kierrok-
sen varaaminen ja maksaminen tapah-
tuu verkossa Doerz-palvelussa:
www.doerz.com/nurmijarvi.

Teollisen arkkitehtuurin aarteita
Torstaisin järjestettävillä Rajamäen 
arkkitehtuuria -kävelykierroksilla tu-
tustutaan Rajamäen tehdasalueen ja 
sen ympärille kasvaneen kylän raken-
nusperintöön. Tehdasalueen suunnit-
teluun osallistui aikanaan joukko ni-
mekkäitä arkkitehtejä, kuten Magnus 
Schjerfbeck, Erkki Huttunen, Aarne 
Ervi, Antero Pernaja, Einari Teräsvirta 
sekä arkkitehtuuritoimisto Cronstedt, 
Schultz & Röneholm. Se onkin eräs 
maamme arvokkaimmista teollisista 
ympäristöistä. 

Rajamäen rautatieasema, kansakoulu, 
kirkko, tykkitornit, makasiinit ja teh-
dasrakennukset kertovat kukin omaa 
tarinaansa aikakausien ja rakennustyy-
lien muutoksesta, kansakunnan kasvus-
ta ja sen kriisiajoista. Kävelykierroksen 
aikana ei käydä rakennusten sisätiloissa.
 
Rajamäki sodassa
Perjantaisella kävelykierroksella pereh-
dytään sota-ajan toimintaan Rajamä-
ellä. Molotovin cocktaileja rintamalle, 
tikkuviinaa kansalle! -teemaisen kier-
roksen kuluessa nähdään alkuperäinen, 
talvisodan aikainen Molotovin cocktail 
Tehdas- ja alkoholimuseon kokoelmista. 
Kävelykierroksen aikana kuullaan teh-
taan ja kylän vaiheista toisen maail-
mansodan ankarina vuosina. Osallis-
tujat pääsevät muun muassa tarkaste-
lemaan 40 mm Bofors-ilmatorjuntaka-
nuunaa sekä vierailemaan Tykkitornin-
mäen ilmapuolustustornien juurella.

Kävelykierrokset johdattavat Rajamäen historiaan

Rajamäen kirkko kuuluu Suomen modernin kirkkoarkkitehtuurin merkkiteoksiin. Vuonna 1938 valmistuneen kir-
kon on piirtänyt Rajamäen tehtaiden 1930-luvun laajennusten suunnittelija, arkkitehti Erkki Huttunen. 

Talvisodan 1939–40 alkuvaiheessa kirkon kuusipuin naamioidussa tornissa oli ilmavalvonnan tähystysasema. 
Kirkko toimi sidontapaikkana, kouluna sekä majoitustilana. Naamioinnin tarkoituksena oli vaikeuttaa kirkon ja 
kylän havaitsemista pommituslentokoneista. 

Myöhemmin ilmavalvonta siirrettiin Pinninnummelle ennen sotaa rakennettuun ilmatorjuntakonekivääritorniin.  

Havainnekuva Lastentupa Tarinasta, Intro Design.
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MONIKKOSALIN SYKSY 2020

.

Kesko Oyj suunnittelee Ilvesvuoren alu-
eelle kaupanalan logistiikkakeskusta, 
joka palvelisi K-ryhmän päivittäistava-
rakaupan toimintaa tehokkaasti pitkäl-
lä aikavälillä. 

Nurmijärven kunnanhallitus päätti ko-
kouksessaan 28.3.2022 asettaa logistiik-
kakeskuksen asemakaavaehdotuksen 
(2-246) nähtäville.

Kaava oli aiemmin nähtävillä luon-
noksena syys-lokakuussa 2021. Kaa-
vaehdotusvaiheessa suunnittelualu-
een rajausta on tarkennettu aiemmasta. 
Kaava-aluetta on laajennettu erityises-
ti länteen ja etelään, jotta logistiikka-
keskuksen edellyttämille liikenteelli-
sille ratkaisuille voidaan tehdä riittävät 
tilavaraukset. 

Merkittävin muutos kaavaluonnokseen 
verrattuna on laajan maanalaisen ener-
giavaraston louhimisen mahdollistami-
nen. Energiavarasto parantaisi tämän 
Suomen ruokahuollolle huoltovarmuus-
kriittisen kohteen energiaomavaraisuut-
ta ja pienentäisi logistiikkakeskuksen 
toiminnasta aiheutuvia ilmastopäästöjä 
merkittävästi.

Luonnosvaiheessa saaduissa lausun-
noissa ja mielipiteissä otettiin kantaa 
erityisesti vesistö- ja ympäristövaiku-
tusten selvittämiseksi, turvallisen ja ter-
veellisen ympäristön varmistamiseksi, 

Kissanojan viheryhteyden laajentami-
seksi sekä maisemallisen vaikutuksen 
huomioimiseksi. Näitä kysymyksiä on 
ehdotuksessa huomioitu esimerkiksi 
muuttamalla kaavamerkintöjä ohjeelli-
sista sitoviksi, jotta kaava ohjaa riittä-
västi alueen ilmettä ja siirtämällä Kissa-
nojan ylittävän sillan paikkaa itään päin 
luontoarvojen turvaamiseksi. Lisäksi 
kaavamääräyksiä on tarkennettu muun 
muassa hule- ja pohjavesiin liittyen 
ympäristövaikutusten pienentämisek-
si. Ehdotuksessa on myös muodostet-
tu ajoyhteys alueelle Kuusimäen kautta. 
Yhteys parantaa liikenneverkon toimi-
vuutta vuoronvaihtotilanteissa.

Ilvesvuoren logistiikkakeskuksen 
kaavamuutosehdotus nähtäville

NURMIJÄRVI RAKENTUU

                  Kaavan selvityksiin ja 
     muihin materiaaleihin voi tutustua 
Nurmijärven kunnan sivuilla: 
 nurmijarvi.fi/kuntalaisen-palvelut/
maankaytto-ja-liikenne/kaavoitus/
ajankohtaiset-asemakaavat/
 2-246-ilvesvuori-pohjoinen-ii/

Havainnekuva logistiikkakeskuksesta loppulaajuudessa.

Näkymä logistiikkakeskuksen suuntaan Hämeenlinnantieltä.
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Tässä kaavoituskatsauksessa esitetään vireillä olevat ja lähiaikoina vireille tulevat kaavat. Näiden lisäksi voi käynnistyä myös 
muita kaavoitushankkeita. Kaavojen vireilletulosta tiedotetaan kaavakohtaisesti erikseen. Lisäksi esitetään arvio asumiseen 
varattujen tonttien riittävyydestä.

KAAVOITUSKATSAUS 2022 

Havainnekuva Vanha-Klaukan alueesta



Kaavoittaminen on maa-alueiden käy-
tön suunnittelua, joka perustuu maan-
käyttö- ja rakennuslakiin (MRL). 
Maankäytön suunnittelua tehdään eri 
tarkkuustasoilla siten, että ylemmän 
tason suunnitelmat ovat suurpiirtei-
sempiä ja ohjaavat tarkempia alemman 

Kuntalaiset ja muut osalliset voivat 
osallistua ja vaikuttaa ympäristönsä 
suunnitteluun ja kaavoitukseen kaa-
van vireilletulosta lähtien. Osallisil-
la tarkoitetaan kaavoitettavan alueen 
maanomistajia ja kaikkia niitä, joiden 
asumiseen, työntekoon tai muihin 
oloihin kaava saattaa huomattavasti 
vaikuttaa, sekä niitä viranomaisia ja 
yhteisöjä, joiden toimialaa suunnitte-
lussa käsitellään.
 
Kaavoitukseen ryhdyttäessä laaditaan 
erillinen osallistumis- ja arviointi-
suunnitelma (OAS). Siinä kerrotaan, 
miten osalliset saavat tietoa suunnit-
telun lähtökohdista ja miten he voivat 

Tonttivarannon seurannan mukaan 
lainvoimaisissa asemakaavoissa asumi-
seen varattua tonttivarantoa Nurmijär-
vellä on yhteensä noin 420 000 kerros-
neliömetriä (kem2), josta kerrostaloille 
noin 120 000 kem2, rivitaloille 
n. 55 000 kem2 ja omakotitaloille 
n. 245 000 kem2. Varanto mahdollistaa 
laskennallisesti noin 1800 kerrostalo-
asunnon, 750 rivitaloasunnon ja 
n. 700 omakotitalon rakentamisen. 

Voimassa olevan Helsingin seudun kun-
tien ja valtion maankäyttöä, asumista 
ja liikennettä koskevan MAL-sopimuk-
sen mukaan asuntotuotannon tulisi olla 
keskimäärin noin 440 asuntoa vuodes-
sa. Valmisteilla on yleis- ja asemakaava-
hankkeita sekä maanhankintatoimen-
piteitä, joilla tonttivarantoa pyritään 
lisäämään ja ylläpitämään kysyntää 
vastaavaksi.

Kaavojen laatiminen on kunnan tehtävä

tason suunnitelmia. Maakunnan liiton 
laatima maakuntakaava ohjaa kunnan 
yleiskaavojen laadintaa, ja yleiskaava 
puolestaan on ohjeena asemakaavoja 
laadittaessa. Asemakaavat valmistellaan 
asemakaavoitus- ja rakennuslautakun-
nalle ja yleiskaavat elinvoimalautakun-

Arvio asumiseen 
varattujen 
tonttien 
riittävyydestä 

Kuntalaisten osallistumismahdolli-
suudet maankäytön suunnitteluun 

osallistua kaavoituksen valmisteluun 
sekä kertoa mielipiteensä asias-
ta. Osallistumis- ja vuorovaikutus-
mahdollisuudet järjestetään kunkin 
kaavoitushankkeen merkittävyyden 
kannalta sopivalla tavalla. Kaavasta 
tiedotetaan kuuluttamalla lehdessä 
ja kunnan kotisivuilla sekä ilmoit-
tamalla maanomistajille kirjeitse tai 
vastaavalla tavalla. Usein pidetään 
myös esittelytilaisuuksia. Vireillä 
olevat kaavat ovat nähtävillä myös 
kunnan kotisivuilla:
nurmijarvi.fi/kaavoitus.

nalle. Pääsääntöisesti kunnanvaltuusto 
hyväksyy sekä yleis- että asemakaavat. 
Asemakaavoitus- ja rakennuslautakun-
ta voi myös hyväksyä muut kuin vaiku-
tuksiltaan merkittävät asemakaavat. 

Kaavahierarkia

KAAVOITUSKATSAUS 2022
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Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet koskevat koko Suomea. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet varmistavat val-
takunnallisesti merkittävien seikkojen huomioon ottamisen maakuntien ja kuntien kaavoituksessa sekä valtion viranomais-
ten toiminnassa. Ne käsittelevät seuraavia kokonaisuuksia: 

1. Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen
2. Tehokas liikennejärjestelmä
3. Terveellinen ja turvallinen elinympäristö
4. Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat
5. Uusiutumiskykyinen energiahuolto

Muut kaavoitusta ohjaavat suunnitelmat

Maakuntakaava on seudullinen maan-
käytön suunnitelma. Yleispiirteisenä 
ja laaja-alaisena maankäytön suunni-
telmana se välittää valtakunnalliset 
alueidenkäyttötavoitteet kuntakaavoi-
tukseen sekä sovittaa yhteen kuntien 
maankäyttötarpeet ja valtakunnalliset 
intressit. Nurmijärven kunnan alueel-
la maakuntakaavan laatimisesta vastaa 
Uudenmaan liitto. Uudenmaan liiton 
alueella on voimassa useita maakunta-
kaavoja, jotka käsittelevät eri teemoja.

Kokonaismaakuntakaava, 
Uusimaa-kaava 2050
Uusimaa-kaava kattaa koko Uuden-
maan maakunnan alueen ja sen aika-
tähtäin on vuodessa 2050. Kaava koko-
aa yhteen kaikki maankäytön keskeiset 
teemat, jotka tulee ratkaista maakunta-
kaavalla. Maakuntakaavan koostuu kol-
mesta seutujen vaihemaakuntakaavasta. 
Seuduittain laadittavissa vaihekaavois-
sa käsitellään kunkin seudun tärkeik-
si nostamat maakuntatason aiheet. 
Nurmijärveä koskee Helsingin seudun 
vaihemaakuntakaava. Uusimaa-kaava 
2050 on hyväksytty maakuntavaltuus-
tossa elokuussa 2020. Uusimaa-kaava 
2050 -kokonaisuus on voimassa lukuun 
ottamatta Helsingin hallinto-oikeuden 
syyskuussa 2021 kumoamia osia. Hel-
singin hallinto-oikeuden päätöksestä on 
saatu valituslupa Korkeimpaan hallin-
to-oikeuteen. Kaavakokonaisuus saa 
lainvoiman vasta Korkeimman hallinto-
oikeuden päätöksen myötä.

Maakuntakaava ohjaa kunnan kaavoitusta

Lisätietoja maakuntakaavoitukses-
ta Uudenmaan liiton verkkosivuilta: 
www.uudenmaanliitto.fi

Voimassa olevien maakuntakaavojen yhdistelmä
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Nurmijärven kuntastrategia on hyväk-
sytty valtuustossa maaliskuussa 2022. 
Strategia laaditaan valtuustokausittain 
n. kymmeneksi vuodeksi eteenpäin ja se 
ohjaa kuntakokonaisuuden toimintaa.  

Sekä yleis- että asemakaavoja varten 
tehdään maankäyttö- ja rakennuslain 
edellyttämiä selvityksiä ja vaikutusarvi-

Kuntastrategia  

Kaavoja varten laaditaan selvityksiä ja arvioidaan kaavojen 
vaikutuksia 

Nurmijärvi osallistuu Helsingin seudun 
14 kunnan maankäytön, liikenteen ja 
asumisen yhteistyöhön muiden KUU-
MA-kuntien, Helsingin, Espoon, Van-
taan ja Kauniaisten kanssa. 

Helsingin seudulle on laadittu 
MAL2019-suunnitelma, jossa on sovi-
tettu yhteen alue- ja yhdyskuntaraken-
teen sekä liikennejärjestelmän kehittä-
misperiaatteet ja ratkaisut. MAL2019 
-suunnitelma on hyväksytty syksyllä 
2019. MAL2023 -suunnitelman laati-
minen on aloitettu ja puiteohjelma sen 

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen 
suunnittelun MAL-yhteistyö 

laatimiseksi on hyväksytty vuoden-
vaihteessa 2020/2021. MAL2023 suun-
nitelman visio ja tavoitteet on hyväk-
sytty HSL:n hallituksessa HSYK:ssä ja 
KUUMA-johtokunnassa.

Helsingin seudun kuntien ja valtion vä-
lillä on sopimus koskien maankäyttöä, 
asumista ja liikennettä. Sopimus seu-
dun asunto- ja tonttitarjonnan lisäämi-
seksi on voimassa vuoden 2023 loppuun 
saakka toimenpiteiden osalta, mutta 
tavoitteiden osalta vuoteen 2031. Sopi-
muksessa on asuntotuotannon lisäksi 

sovittu seudun ja asuntotuotannon ke-
hittämisen tarvitsemista liikennehank-
keista. Sopimus perustuu MAL2019 
-suunnitelmaan.

Kunnan kannalta merkittävä Klauk-
kalan kehätien rakentaminen perus-
tui MAL-sopimukseen kaudella 2016 
–2019. 

Lisätietoja MAL-yhteistyöstä: 
            www.hsl.fi/mal

Kuntastrategiaa toteutetaan vuosit-
tain talousarvion yhteydessä päätettä-
villä tavoitteilla. 

Lue strategiasta lisää sivulta 4.

Kuntastrategia: 
www.nurmijarvi.fi/strategia

Isosuon pitkospuut.

ointeja, jotka koskevat mm. liikennettä, 
luonto- ja ympäristöasioita ja melua.
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YLEISKAAVOITUS

Voimassa ja vireillä olevat yleiskaavat

KAAVOITUSKATSAUS 2022



Taajamien 
osayleiskaavat

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

YLEISKAAVOITUKSEN 
YHTEYSTIEDOT

Ympäristötoimiala / Yleiskaavoitus
Keskustie 2B, 
01900 Nurmijärvi
puh. 09 250 021

www.nurmijarvi.fi/yleiskaavoitus

Kaavoituksen asiakaspalvelu
puh. 040 317 2350, 040 317 2394

Yleiskaava-asiat 
elinvoimalautakunnassa

NN 
tekninen johtaja
elinvoimalautakunnan esittelijä 
puh. 040 317 2300

Yleiskaavoituksen henkilökunta

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

Jäppinen Sakari, 
yleiskaavasuunnittelija
puh. 040 317 2380

Liski Juho, 
yleiskaavasuunnittelija
puh. 040 317 4921

Ovaska Lauri, 
yleiskaavasuunnittelija
puh. 040 317 2370

Pihala Anita, 
yleiskaavapäällikkö
puh. 040 317 2045

NN
kaavavalmistelija
(suunnittelutarveratkaisut) 
puh.  040 317 2528

Sähköpostiosoitteet ovat:
etunimi.sukunimi(at)nurmijarvi.fi

Palojoen osayleiskaava
Kaava laaditaan oikeusvaikutteisena 
sisältäen rakentamisen mitoituksen. 
Osayleiskaava ohjaa alueen rakenta-
mista koskevia suunnittelutarveratkai-
suja ja muuta maankäyttöä. Osayleis-
kaavaluonnos on ollut nähtävillä 
maaliskuussa 2017. Osayleiskaavaeh-
dotus valmistellaan elinvoimalauta-
kunnan käsittelyyn vuodenvaihteessa 
2022/2023.

Kirkonkylän osayleiskaava
Kirkonkylän osayleiskaava ohjaa Kir-
konkylän asemakaavoitusta ja kunnan 
maanhankintaa taajaman kehittämi-
seksi. Osayleiskaavan laadintaa palve-
levana selvityksenä on teetetty mm. 
Kirkonkylän ja Rajamäen liikenneverk-
koselvityksen päivitys ja luontoselvitys. 
Kirkonkylän osayleiskaava on kuulutet-
tu vireille tulleeksi vuoden 2016 kevääl-
lä. Kirkonkylän osayleiskaavaluonnos 
oli nähtävillä valmisteluvaiheen kuu-
lemista varten keväällä 2019. Kaavaeh-
dotus on ollut nähtävillä alkusyksys-
tä 2021. Kaavaehdotus tulee uudelleen 
nähtäville loppukeväästä 2022. Tavoit-
teena on hyväksyä osayleiskaava vuo-
den 2022 aikana.

Maaseutualueiden 
osayleiskaavat

Maaseutualueiden osayleiskaavat oh-
jaavat rakentamista ja maankäyttöä 
alueilla, joille ei tulla laatimaan ase-
makaavoja. Mitoittavien osayleiskaa-
vojen rakentamismahdollisuuksien 
arviointiin vaikuttavat tilan sijainti 
yhdyskuntarakenteessa, tilan pinta-
ala sekä alueelta tehty ympäristö- ja 
maisemaselvitys.

KAAVOITUSKATSAUS 2022
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ASEMAKAAVOITUS

Asemakaavoitus kehittää Nurmijär-
ven taajamia ja luo edellytyksiä hy-
välle elinympäristölle. Asemakaaval-
la ohjataan asumisen, viheralueiden, 
työpaikkojen ja liikenteen sijoittumis-
ta taajamissa. Kunnanvaltuusto hy-
väksyy vaikutuksiltaan merkittävät 
asemakaavat. Vaikutuksiltaan ei-mer-
kittävät tai vähäiset asemakaavamuu-
tokset hyväksyy asemakaavoitus- ja 
rakennuslautakunta.

Alla listattujen kaavahankkeiden li-
säksi myös muita hankkeita voidaan 
toteuttaa harkitusti. Esimerkkinä mai-
nittakoon Klaukkalan ja Kirkonkylän 
pienet täydennysrakentamishankkeet. 
Näistä hankkeista tiedotetaan osallisil-
le erikseen.

Kaavahankkeiden toteuttaminen saat-
taa edellyttää maanhankintaa tai kun-
nan maapoliittisen ohjelman mukaisesti 

maankäyttösopimusta, mikäli alueella 
on yksityistä maanomistusta.

Kaavan tiedoissa ilmoitettu aikataulu 
on suuntaa antava. Alla olevassa kaa-
viossa on esitetty asemakaavaprosessi 
vaiheineen.

KAAVOITUSKATSAUS 2022

Kaavoitusprosessi pähkinänkuoressa

Aloitus
Kaava tulee vireille, eli kaavoitus aloitetaan. Aluksi 
tarkastellaan lähtökohtia ja asetetaan kaavalle 
tavoitteet. Niiden pohjalta laaditaan osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma (OAS).

Suunnittelun tueksi laaditaan selvityksiä ja arvioidaan 
vaikutuksia. Kaikki kiinnostuneet voivat  kommentoida 
kaavan luonnosta tässä vaiheessa sen ollessa nähtävillä. 
Tällä pyritään saamaan suunnittelun tueksi mielipiteitä ja 
parannusehdotuksia.

Seuraavaksi laaditaan luonnoksen sekä siitä 
esitettyjen kommenttien ja parannusehdotusten 
pohjalta kaavaehdotus. Ehdotus on luonnoksen 
tapaan julkisesti nähtävillä ja siitä on mahdollista 
jättää muistutus.

Kaavat hyväksytään lopuksi joko kunnanvaltuustossa 
(vaikutuksiltaan merkittävät asemakaavat) tai 
asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnassa.

Luonnos

Ehdotus

Hyväksyminen

1
2

3
4

Mielipiteet OAS:sta

Muistutukset 
kaava-

ehdotuksesta

Mielipiteet kaava-
luonnoksesta

Valitus-
mahdollisuus 
päätöksestä

Hyväksymiskäsittelyssä olleet asemakaavat ja asemakaavamuutokset, 
jotka ovat tulleet voimaan

3-348 Viirinlaakso I, Klaukkala
Asemakaavan muutoksella mahdollis-
tettiin solmitun tontinluovutussopi-
muksen mukainen liikerakentaminen 
Viirinlaakson alueella.

3-341 Sorvitie, Klaukkala
Taajama-alueen tiivistäminen ja täy-
dennysrakentaminen. Alue on osoitettu 
asuinkäyttöön. Kaavan yhteydessä on 
tehty maankäyttösopimus, koska alue 
on yksityisessä omistuksessa. 

Hyväksytyt kaavat, joista on 
valitettu

3-340 Luhtajoentie-Havumäentie, 
Klaukkala
Kaavalla kehitetään Klaukkalan lii-
kenneyhteyksiä Klaukkalan kehätien 
suuntaan. Kaavahankkeella yhdistetään 
Luhtajoentien eritasoliittymä Mänty-
saloon nykyiseen Havumäentiehen. 
Kaava on hyväksytty toukokuussa 2021.
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Ajankohtaiset asemakaavat ja asemakaavamuutokset

KIRKONKYLÄ

2-198 Vanhan sähkölaitoksen ympäris-
tö, ehdotusvaihe
Kirkonkylän keskustaa täydennetään 
asuinrakentamisella. Alueelle sijoittuu 
asumisen lisäksi toimitiloja ja palvelui-
ta. Asemakaavamuutoksessa tutkitaan 
myös rakennussuojelun toteuttamista.

2-204 Heinoja II, valmisteluvaihe 
Heinojan II:n kaavahanke täydentää 
Heinoja I -kaava-aluetta pientalovaltai-
sella asuinalueella. Alue sijaitsee Hei-
noja I -alueen eteläpuolella Raalantien 
varressa. Kaavan yhteydessä tehdään 
maanomistajien kanssa maankäyttöso-
pimukset, koska alue on pääosin yksi-
tyisessä omistuksessa. Valmisteluvai-
he on tarkoitus saada nähtäville kesällä 
2022.

2-243 Rantapuisto, hyväksymisvaihe
Asemakaavan muutoksella tutkitaan 
kunnan omistuksessa olevan toteutta-
mattoman ja rakentamattoman viher-
alueen osoittamista erillispientalora-
kentamiseen, ns. minitontteina.

2-245 Pratikankuja 11, ehdotusvaihe
Asemakaavan muutoksella tutki-
taan kunnan omistuksessa olevan 
asuinliikerakennusten korttelialu-
een osoittamista keskustaluonteiseen 
asuinrakentamiseen.

2-246 Ilvesvuori pohjoinen II, 
hyväksymisvaihe
Ilvesvuori pohjoisen asemakaava-
muutos laaditaan, jotta kiinteistön 
luovutuksesta tehdyn esisopimuk-
sen mukainen logistiikkahanke voi-
daan toteuttaa Ilvesvuori pohjoisen 
asemakaava-alueelle.

2-247 Korttelin 2021 tontti 2 (NYK), 
valmisteluvaihe
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on 
mahdollistaa lukion sijoittuminen alu-
eelle ja samalla muodostaa omat kiin-
teistöt nykyisen tontin alueella oleville 
rakennuksille, joille ei ole tarvetta kun-
nan palvelutuotannon kannalta.

2-XXX Heinoja III, aloitusvaihe
Alueen kehittäminen asumiseen ja sen 
edellyttämän ajoyhteyden avaaminen 
Raalantieltä Rajamäentielle.

KAAVOITUSKATSAUS 2022

Ajankohtaiset asemakaavat ja asemakaavamuu-
tokset on merkitty vihreällä ja lähivuosina edis-
tettävät asemakaavatyöt keltaisella.
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KLAUKKALA

3-326 Viirinlaakso II, ehdotusvaihe
Kaavahanke sijoittuu Viirinlaakson 
alueen viereen uuden matkakeskuk-
sen läheisyyteen täydentäen rakenteil-
la olevaa uutta keskustaa. Viirinlaak-
son alueelle suunnitellaan asumista ja 
kaupallisia palveluita. Kaavalla mah-
dollistetaan katuyhteys Viirinlaaksosta 
Klaukkalan kehätielle.

3-297 Kyijynpuisto, ehdotusvaihe
Suunnittelualue sijaitsee Klaukkalan 
keskustassa rajoittuen koillisessa Klauk-
kalantiehen, lounaassa Isoseppälän- ja 
luoteessa Syrjälän- ja Pikku-Viirintien 
katualueisiin. Asemakaavan muutos 
koskee osaa asemakaavan mukaisesta 
puistoalueesta, Kyijynpuistosta. Alu-
eelle suunnitellaan keskustaluonteista 
kerrostaloasumista.  

3-346 Jokimetsä, valmisteluvaihe
Asemakaavan muutoksella laajenne-
taan Klaukkalan Haikalan pientalo-
aluetta pohjoiseen Jokimetsän alueel-
le. Alue on tällä hetkellä asemakaavan 
maatalousaluetta (M), Klaukkalan 
osayleiskaavassa alue on osoitettu AP-
alueeksi. Alueelle kaavaillaan alustavas-
ti pientalorakentamista.

3-347 Metsäkyläntie, ehdotusvaihe
Asemakaavan muutoksella tutkitaan 
olemassa olevien toimitilatonttien ra-
kennusoikeuden nostamista alueella 
toimivien yritysten toimintaedellytys-
ten parantamiseksi. Kaavan yhteydes-
sä tehdään maankäyttösopimus, koska 
alue on yksityisessä omistuksessa. 

3-350 Urheilupuiston koulu (UPK), 
valmisteluvaihe
Alueen asemakaavan muutoksella selvi-
tetään Klaukkalan Urheilupuiston kou-
lun uudisrakennuksen rakentamisen 
edellyttämät aluevaraukset, sen liitty-
minen katuverkkoon ja yhdyskuntatek-
niseen huoltoon, uuden urheilukentän 
sijoittamista suunnittelualueen pohjois-
osaan sekä vanhan poistuvan koulun 
alueen tulevaa käyttötarkoitusta.

3-XXX Sudentullin työpaikka-alue, 
tulossa vireille
Suunnitellaan työpaikka-alue Klauk-
kalan kehätien läheisyyteen. Alue on 
Klaukkalan osayleiskaavassa osoitettu 
työpaikka-alueeksi.

Hyväksymiskäsittelyssä olleet asemakaavat ja asemakaavamuutokset on merkitty tummanvihreällä, 
ajankohtaiset asemakaavat ja asemakaavamuutokset vihreällä ja lähivuosina edistettävät asemakaa-
vatyöt keltaisella.
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RAJAMÄKI

LEPSÄMÄ

6-025 Lintumetsän koulu, 
valmisteluvaihe
Asemakaavamuutos tehdään Lintu-
metsän koulu- ja päiväkotirakennuksia 
varten.

RÖYKKÄ

4-049 Lopentien itäpuoli, 
valmisteluvaihe
Tutkitaan työpaikka-alueiden muutta-
mista asuin- ja liikekäyttöön.

Ajankohtaiset asemakaavat ja asemakaavamuu-
tokset on merkitty vihreällä ja lähivuosina edis-
tettävät asemakaavatyöt keltaisella.
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Asemakaavan laatimisoikeus kuuluu 
maankäyttö- ja rakennuslain mukaan 
kunnalle. Ensisijaisesti uudet asema-
kaavat laaditaan kunnan omistamalle 
maalle.

Kaavamuutoksia voidaan laatia myös 
yksityisten omistamille alueille. Kaa-
vanlaatimissopimuksella sovitaan kaa-
van laatimisesta aiheutuvien kustan-
nusten korvaamisesta maanomistajan 
kanssa.

KIRKONKYLÄ

Lääketehtaan alue
Keskustan täydennysrakentaminen. 
Aluetta suunnitellaan asuinkäyttöön.

Krannilan kolmio
Kaavalla tiivistetään Kirkonkylän kes-
keisen alueen taajamarakennetta. Alue 
tulee pääosin asuinkäyttöön.

Lukkari
Asemakaavan muutoksen tavoitteena 
on mahdollistaa asuminen Sompiontien 
varrella.

Kirkonkylän täydennysrakentaminen
Selvitetään täydennysrakentamiskoh-
teita, joilla voidaan tehostaa Kirkonky-
län keskustan maankäyttöä erityisesti 
hyvin sijaitsevilla, kestävillä kulkumuo-
doilla saavutettavilla alueilla.

KLAUKKALA

Tornimäentie
Kaavatyön tavoitteena on monipuolis-
taa Klaukkalan liikenneverkkoa ja luo-
da edellytyksiä alueen kehittymiselle 
nauhataajamasta verkostotaajamaksi.

Lähivuosina edistettävät asemakaavat ja 
asemakaavamuutokset

Kaavan laatimisesta perittävät kustannukset 
ja maankäyttösopimukset

Mikäli asemakaavalla tai asemakaa-
van muutoksella maa-alueen tai ton-
tin rakennusoikeus nousee, laaditaan 
kaavan laatimisen yhteydessä maan-
käyttösopimus valtuuston hyväksymän 
maapoliittisen ohjelman periaatteiden 
mukaisesti. 

Kunnan ja maanomistajan kesken teh-
tävällä maankäyttösopimuksella sovi-
taan kaavan toteuttamisen kustannuk-
siin osallistumisesta.

Lahnuksentien C-2 ja AKR-1 alueet
Laajennetaan Klaukkalan keskustan ja 
sen vaikutusaluetta palvelevien keskus-
tatoimintojen aluetta sekä kerrostalo-
valtaista aluetta Lahnuksentien varteen. 
Alue on Klaukkalan osayleiskaavassa 
osoitettu keskustatoimintojen alueeksi 
ja kerrostalovaltaiseksi alueeksi.

Klaukkalantie, osa 2
Kaavalla mahdollistetaan Klaukkalan-
tien joukkoliikenteen sekä taajamaku-
van kehittäminen Kirkkotien liittymäs-
tä Vantaan rajalle.

Klaukkalan täydennysrakentaminen
Klaukkalan keskustan rakentamatto-
mien alueiden täydennysrakentaminen, 
erityisesti hyvin sijaitsevilla, kestävillä 
kulkumuodoilla saavutettavilla alueilla. 

HERUNEN

Herunen, etelä- ja pohjoisosa
Tarkistetaan Herusen etelä- ja pohjois-
osien asemakaavoja.

ASEMAKAAVOITUKSEN 
YHTEYSTIEDOT 

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

Kaavoituksen asiakaspalvelu
puh. 040 317 2394

Asemakaava-asiat asemakaavoi-
tus- ja rakennuslautakunnassa

NN
tekninen johtaja, asemakaavoitus- 
ja rakennuslautakunnan esittelijä
puh. 040 317 2300

Asemakaavoituksen henkilökunta

Toivola Crista (2.5.2022 alkaen)
asemakaavapäällikkö
puh. 040 317 4994

Kanniainen Juha
kaavasuunnittelija
puh. 040 317 2364

NN
kaavavalmistelija
puh. 040 317 2365

Johansson Tarja (2.5.2022 alkaen)
asemakaavasuunnittelija
puh. 040 317 4660

NN 
asemakaavasuunnittelija
puh. 040 317 2374

Vento Essi
kaavoitusarkkitehti
puh. 040 317 2375

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi

Kylänpää

KAAVOITUSKATSAUS 2022



Mitä katujen ja teiden kunnossapidossa on 
meneillään ja tulossa lähiaikoina?

YMPÄRISTÖ

42 NURMIJÄRVI 

Katujen ja teiden hiekanpoisto saadaan 
päätökseen toukokuussa. 

Katujen hiekanpoistoa ovat tehneet eri 
alueilla eri toimijat. Klaukkalan ja Lep-
sämän alue kuuluu ns. alueurakkaan, ja 
tekijänä on Alltime Oy. Muiden aluei-
den hiekanpoistoa ovat hoitaneet pui-
tesopimusurakoitsijat ja kunta omalla 
kalustollaan.

Päällystystyöt alkavat toukokuussa
Katujen ja teiden päällystystyöt al-
kavat toukokuun aikana. Päällystys-
töitä tehdään muun muassa Klauk-
kalassa, Kirkonkylällä, Rajamäellä ja 
Karhunkorvessa. 

Tärkeimpänä kriteerinä päällystyskoh-
teita päätettäessä on ollut edellisten 
vuosien katuhankkeiden loppuunsaat-

taminen sekä kunnossapitoon liittyvät 
seikat.

Ajoratojen ja kevyenliikenteen väylien 
päällystämiseen on tälle vuodelle varat-
tu määrärahoja 600 000 euroa. Päällys-
tystyöt toteutetaan kunnan ja Asfalt-
tikallio Oy:n välisen puitesopimuksen 
mukaisesti.

Päällystystyöt haittaavat jonkin verran 
liikennettä sekä lähiympäristön toimi-
joita ja asukkaita. Haittoina ovat liiken-
teen hidastumisen lisäksi melu, kun 
alueelle ajetaan mursketta ja soraa, jyr-
sitään vanhaa päällystettä ja laitetaan 
uutta. Päällystystyöt pyritään toteutta-
maan ja ajoittamaan niin, että niistä ai-
heutuu mahdollisimman vähän haittaa.

Tienvarsien niittotyöt
Tienvarsien niitot aloitetaan tämänhet-
kisen suunnitelman mukaan kesäkuun 
puolivälissä, ja ne jatkuvat aina elokuun 
loppuun. Kunta tekee omalla kalustol-
laan tienvarsien niittoja Kirkonkyläl-
lä, Rajamäellä, Röykässä ja Herusissa. 
Alueurakoitsija hoitaa niitot urakka-
sopimusalueellaan Klaukkalassa ja 
Lepsämässä.  

Työkoneet aiheuttavat hetkittäistä me-
lu- ja pölyhaittaa. Työkoneet työsken-
televät liikenteen seassa, minkä takia 
muiden liikkujien on hyvä ottaa ne huo-
mioon, jotta vaaratilanteita ei synny.
Ympäristön viihtyisyyden parantami-
seksi tehdään niittotöiden lisäksi suun-
niteltuja puu- ja pensasistutuksia se-
kä nurmialueita kasvien kasvukauden 
ajan. 

Lepsämään rakennetaan uusi koulu, en-
tisen tuhopoltetun koulun tilalle. Uu-
si koulu on pinta-alaltaan 1150 brm2 
(bruttoala), ja kustannusarvio on noin 
kolme miljoonaa euroa. Maarakennus-
työt alkavat, kun oppilaat jäävät kesälo-
malle. Viimeistelytöitä päästään teke-
mään marraskuussa, ja koulu valmistuu 
suunnitelmien mukaan tammikuussa 
2023. Uusi koulurakennus tarjoaa nyky-
aikaisen oppimisympäristön – muun-
neltavine sisätiloineen ja tasokkaana 
talotekniikkana.

Suunnitelmista toteutukseen
Koulurakennuksen suunnittelussa on 
kuultu koulun käyttäjiä - niin opettajia, 
siivoojia kuin keittiöhenkilökuntaakin. 
Kun rakennuslupa on tullut lainvoimai-
seksi ja muiden viranomaisten edellyt-
tämät vaateet on huomioitu, niin työ-
maalla voidaan aloittaa rakennustyöt. 

Koulu tehdään tilaelementteinä eli kou-
lu rakennetaan hyvin pitkälle tehtaal-
la valmistetuista tilaelementeistä ja ra-
kennusosista, jotka asennetaan sitten 

paikan päällä paikoilleen. Kun tilaele-
mentit tehdään tehtaalla hyvässä sään-
suojassa, niin ei ole riskiä, että rakenteet 
pääsevät kastumaan.

Tilaelementtien tuotanto tehtaalla on 
suunniteltu alkavan toukokuussa, ja 
tilaelementtien asentaminen alkaa tä-
nä syksynä. Tilaelementtikoulu on 
myös siirrettävissä, mikäli siihen tulee 
tarvetta.

Koulun julkisivut ovat palamatonta 
kuitusementtilevyä, ja vesikatteena on 
konesaumapeltikate.

Revisio ID Muutos Muuttaja Lähetyssarjan päiväys

01 -
kesken

Keskeneräinen

Kaupunginosa/Kylä

LEPSÄMÄ
Kortteli/Tila

UUSPORTTI
Tontti/Rnro

5:5 / 5:18
Viranomaisten merkintöjä

Rakennuksen numero/Rakennustunnus

#Rakennus ID
Rakennustoimenpide

UUDISRAKENNUS
Piirustuslaji

PÄÄPIIRUSTUS
Juokseva nro

Rakennuskohde

NURMIJÄRVI LEPSÄMÄN KOULU
LEPSÄMÄNTIE 775
01830 NURMIJÄRVI

Piirustuksen sisältö

Julkisivu Väritetty
Mittakaava

1:100

Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero

JOUTNANTIE 73 25500 PERNIÖ
TEIJO-TALOT OY

044-721 7107

Työnumero

1-21-L77

Piirustuksen ID

AR 007 005
Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys

            24.2.2022

Suunnitteluala

AR
Tiedoston nimi

Nurmijärvi Lepsämän koulu käyttäjätPeter Westerlund RakArk    24.2.2022

005

 JULKISIVUMATERIAALIT    VÄRIT   VÄRINUMERO

1. VESIKATTO, PELTI    TIILENPUNAINEN  
2. JULKISIVUT, KUITUSEMENTTILEVY  KELTAINEN  S 525
3. RÄYSTÄÄT     VALKOINEN  VINHA TUULIKKI 2686
4. SOKKELI     HARMAA  
5. IKKUNAT     TUMMAN HARMAA RR23
6.  VESIPELLIT     TUMMAN HARMAA RR23
7. OVET      TUMMAN HARMAA RR23
8. KATTOTURVATUOTTEET    PUNAINEN  

     9. SADEVESIJÄRJESTELMÄ   PUNAINEN
    10.  PIELILAUDAT     TUMMAN HARNMAA RR23
    11. KATOKSEN RITELIKKÖ, PUUPILARIT JA -PALKKI PUNAINEN  RR27
    12.  JUKISIVUT, KUITUSEMENTTILEVY  HARMAA  S 101

Vinha Tuulikki 2686

Rakentamisessa huomioitu koulun 
käyttäjät
Maanrakennustyöt, joissa käytetään 
eniten raskaita koneita, pyritään teke-
mään koulun käyttäjien kesälomien ai-
kana valmiiksi. Näin rakennustyöstä 
aiheutuva häiriö koululaisille ja koulun 
henkilökunnalle on mahdollisimman 
vähäinen.

Syksyllä rakennustyön haittoja oppi-
laille ja henkilöstölle pyritään mi-
nimoimaan aitaamalla työmaa-alue 
ja kiinnittämällä erityishuomioita 
turvallisuuteen.

Lepsämän koulun rakennustyöt alkavat kesällä

Julkisivupiirustus Lepsämän koulusta.
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Nurmijärven kunnan yleisten alueiden 
kevätsiivoustalkoot järjestetään huh-
ti-toukokuussa, ja ne ovat osa kunnan 
Siistiksi-projektia. Siivoustalkoille so-
pivia alueita ovat yleiset viheralueet ku-
ten metsiköt, puistot ja tien pientareet. 
Talkoissa kerätään pois vain luontoon 
kuulumatonta roskaa, ei eloperäistä ai-
nesta kuten lehtiä tai risuja. 
  
Kunta tarjoaa talkoisiin osallistuville 
yhteisöille ilmaisen jätesäkkien kulje-
tuksen Kiertokapulan jäteasemalle, kun 
kuljetus tilataan 25.4.–20.5.2022 välise-
nä aikana Lassila & Tikanoja Oy:ltä. 
  

Kunnan vuosittain vuokraamat vilje-
lypalstat ovat poissa käytöstä viljelys-
kauden 2022. Kuluvan vuoden aikana 
viljelyspalstoja parannetaan ja samalla 
kehitetään aluetta yleisesti.  

Parannustöiden tavoitteena on, että tu-
levaisuudessa kunta pystyy tarjoamaan 
kuntalaisten käyttöön aiempaa laaduk-
kaammat vuokraviljelyspalstat, kuten 
mahdollistamaan eri kokoisten pals-
tojen viljelyn sekä vuosipaikkojen ja 
toistaiseksi voimassa olevien paikkojen 
vuokrauksen. 

Kansallista pyöräilyviikkoa vietetään 
tänä vuonna 6.–15.5. Nurmijärven kun-
ta järjestää koko pyöräilyviikon kes-
tävän Nurmijärvi tutuksi pyöräillen 
-kampanjan. Kampanjaan voi osallistua 
jakamalla kuvan sosiaalisessa mediassa 
aihetunnisteella #nurmijarvipyorailee 
omasta pyöräilyreitistä tai ympäri kun-
taa löytyviltä rasteilta. 
 
Kilometrikisaa käydään koko kesä 
Kilometrikisa on yritysten, työyhtei-
söjen, yhdistysten, seurojen tai minkä 
tahansa joukkueiden välinen leikki-
mielinen kilpailu. Kesän kilometrikisa 
käynnistyy 1.5. ja jatkuu 22.9. asti. Kun-
nan työntekijät osallistuvat kilpailuun 
omalla joukkueellaan ”Nurmijärven 
kunta”. Lisätietoa: kilometrikisa.fi.

          
      Talvikilometrikisa 
  tammi-helmikuussa 2022:
   Nurmijärveläiset säästivät 
      pyöräilemällä 329 l bensaa 
        ja CO2-päästöjä 822 kg. 

Muita pyöräilykuulumisia 
Pyöräilyä ja kävelyä Nurmijärvellä tu-
kevat kevyen liikenteen väylät ja jal-
kakäytävät, joita on yhteensä noin 100 
kilometriä. Lisää pyöräilymahdolli-
suuksia on luvassa, kun Klaukkalantien 
jalankulku- ja pyörätie välille Kirkko-
tie–Klaukkalan kehätie valmistuu ke-
säkuussa 2022. Lopentien jalankulku ja 
pyörätien rakentaminen puolestaan al-
kaa toukokuussa 2022.

Nurmijärvi on loistava pyöräilykunta
Nurmijärveltä löytyy omatoimiseen 
pyöräilyyn monipuolisia pyöräilyreitte-
jä niin taajamissa kuin rauhallisilla pik-
kuteillä maalaismaisemassa. 

Kunta kannustaa kaikkia nurmijärve-
läisiä pyöräilemään, ja tutustumaan 
kotikuntaansa fillarin selästä!

Lepsämän koulun rakennustyöt alkavat kesällä

Julkisivupiirustus Lepsämän koulusta.

Polkaise mukaan pyöräilyviikon 
6.–15.5. tapahtumiin

Kunnan viljelyspalstoille 
tulossa perusparannustöitä 

Osallistu 
kevätsiivoustalkoisiin! 

Pyöräilyviikon tapahtumat: 
www.nurmijarvi.fi/pyorailyviikko

Lisätietoja siivoustalkoiden 
järjestäjille 

nurmijarvi.fi/siistiksi

YMPÄRISTÖ
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Pidetään yhdessä pohjavesistä huolta
YMPÄRISTÖKESKUS

Nurmijärvellä niin vesijohtoverkoston 
piirissä kuin oman kaivon varassa ole-
vat taloudet käyttävät juomavetenään 
pohjavettä. Pohjavesiä on suojeltava, 
jotta meillä on käytössä hyvälaatuista 
juomavettä nyt ja tulevaisuudessa.

Pohjavettä on piilossa lähes kaikkialla 
jalkojemme alla olevassa maa- ja kal-
lioperässä. Sitä muodostuu sade- ja su-
lamisvesien imeytyessä maakerroksiin. 
Paikoin pohjavettä näkee maan pinnal-
la lähteinä, myös Sääksjärvi saa suurim-
man osan vedestään pohjavedestä. Run-
saimmin pohjavettä sisältävät alueet on 
luokiteltu pohjavesialueiksi. Nurmijär-
vellä on 12 luokiteltua pohjavesialuetta 
sijoittuneina eri puolille kuntaa.

Pohjavettä uhkaavat monet tekijät
Pohjaveden laadulle voivat muodostaa 
riskin etenkin öljysäiliöt, vaaralliset jät-
teet, kemikaalit, energiakaivot ja jäte-

vedenkäsittely. Riskiä voi aiheutua niin 
yksittäisen asuinkiinteistön kuin yritys-
ten toiminnasta. Jokainen voi kuitenkin 
omalla vastuullisella toiminnallaan tur-
vata pohjaveden hyvän laadun.

Pohjavesialueet ovat suurelta osin pin-
tamaalajeiltaan vettä läpäiseviä ja hyvin 
vettä johtavia, mikä tekee niistä herkäs-
ti likaantuvia. Se, jonka toiminnasta on 
aiheutunut maaperän tai pohjaveden 
pilaantumista, on velvollinen puhdista-
maan pilaantuneet alueet. Pilaantuneen 
pohjaveden puhdistaminen on vaikeaa, 
hidasta ja kallista.

Pohjaveden suojelussa keskeistä on 
ennakointi
Pohjavesi pysyy parhaiten puhtaana en-
nakoimalla. Maankäytön suunnittelulla 
pyritään nykyään sijoittamaan pohjave-
siä vaarantava toiminta pohjavesialuei-
den ulkopuolelle. 

Kaavoissa voidaan myös antaa määräyk-
siä pohjaveden suojelusta. Pohjavedelle 
aiheutuvaa riskiä voidaan lisäksi hallita 
ja minimoida erilaisten lupamenette-
lyjen ja määräysten kautta. Pohjavesi-
alueiden suojelusuunnitelmilla pyri-
tään varmistamaan puhtaan juoma- ja 
talousveden saantia vedenottamoilta ja 
kiinteistöjen talousvesikaivoista. Osalla 
vedenottamoista on suoja-alueet, joille 
on asetettu erilaisia määräyksiä koskien 
esimerkiksi öljysäiliöitä, jätevesien joh-
tamista, vaarallisten aineiden varastoin-
tia, maaleikkausten tekemistä ja teiden 
rakentamista. Suoja-aluemääräykset 
ovat oikeudellisesti sitovia ja ne tulee 
ottaa huomioon kaikessa suoja-alueilla 
tapahtuvassa toiminnassa.

Tarkkana siellä pohjavesialueella! -esi-
tesarja kertoo keinoista, joilla eri toimi-
jat voivat suojella pohjavettä. Sarjassa 
on esite kotitalouksille, kiinteistön läm-
mityksestä vastaaville, maataloustuot-
tajille, pienteollisuudelle ja maankäytön 
suunnittelijoille. Sääksjärvi saa suurimman osan vedestään pohjavedestä.

Runsaimmin pohjavettä sisältävät 
alueet on luokiteltu pohjavesialueiksi.
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ymparisto.fi/
pohjavedensuojelu/
esitteet 
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nurmijarvenliikuntapalvelut

Nurmijärven liikuntapalvelut

Seuraa meitä somessa!

Lasten ja perheiden liikunta 

Nurmijärven liikuntapalvelut järjestää 
kesäkuussa Sporttileirit 7–12-vuotiaille 
Maaniitun koululla (Heikkiläntie 27).

Sporttileirit 2022:
6.-10.6 & 13.-17.6.2022
Kello:
klo 9.00-15.00
Hinta: 
100 €/viikko
(sis. lounas, välipala & vakuutus, sisaru-
salennus 20 €)
Ilmoittautuminen: 
nurmijarvi.fi/liikunta
Lisätiedot:
toni.koskinen@nurmijarvi.fi
040 3172048

Ohjelma: Leireillä tutustuaan eri lii-
kuntalajeihin ja -muotoihin kokeilujen 
kautta. Leiriläiset jaetaan ikäryhmiin, 
jotka liikkuvat ja leikkivät ryhmänoh-
jaajien johdolla. 
Lajivalikoimaan kuuluu mm. frisbee-
golfia, maila- ja pallopelejä, voimistelua, 
sirkusta ja pihapelejä ja -leikkejä.
Tavoitteena on, että jokaiselle löytyy it-
selle mieluisa tapa liikkua.

Liikuntapalvelut vastaa kuntalaisille 
tarjottavien ohjaustuntien järjestämi-
sestä, urheiluseurojen avustamisesta, 
koulujen liikuntasalien harjoitusvuoro-
jen myöntämisestä sekä hallinnoinnista 
ja yleisestä kuntalaisten liikuntamah-
dollisuuksien kehittämisestä.

Aikuisten liikunta: 
Heli Lindh p. 0403174667
Ikäihmisten liikunta, soveltava 
liikunta (aikuiset): 
Petra Kela p. 0403172046

Liikuntapalvelut

Tekninen keskus vastaa Nurmijärven 
kunnan ulkoliikuntapaikkojen hoidosta 
ja vuorojen myöntämisestä

Liikunta-alueiden työnjohto:
Kalle Koski p. 040 317 4033 tai 
kalle.koski@nurmijarvi.fi

Mikäli tarvitset ohjausta tai neuvontaa, liikunta-asioissa sinua auttavat:

Lasten ja perheiden liikunta, 
soveltava liikunta (lapset ja nuoret):
Toni Koskinen p. 040317 2048
Liikunnanohjaaja:
Jonna Suonio p. 0403172047

Toimistosihteeri, salivuorot:
Jonna Kivi p. 0403174890
Hyvinvointipäällikkö:
Kaisa Laine p. 0403172050
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Aikuisten liikunta

Vesijumppa 
Maanantaisin 16.5.–13.6. 
klo 17:30–18 ja 18:15–18:45
Hinta: 15 €/kurssi
Ilmoittautuminen:
nurmijarvi.fi/liikunta

Porrastreenit 

Klaukkalan Tornimäessä
Tornimäentie 20, Klaukkala

Keskiviikkoisin 1.6.-15.6. klo 17–17.45
Keskiviikkoisin 22.6.-6.7. klo 17–17.45

Ilmoittautuminen: 
nurmijarvi.fi/liikunta
Hinta: 15 €/kurssi
Yhdelle kurssille otetaan 15 henkilöä.

Porrastreeniin sisältyy:
Alkulämmittely, treeniosuus ja 
venyttelyt

Maksuton kahvakuulatunti 
Rajamäen kirkon nurmialueella
Patruunantie 7, Rajamäki

Maanantaisin 30.5.–4.7. klo 18–18.45

Sateella kahvakuulatuntia ei pidetä. 
Mukaan tarvitaan oma kahvakuula, 
matto ja juomapullo. 

Ulkokuntosali circuit 

Kirkonkylän ulkokuntosalilaitteilla 
ja niiden ympäristössä 
Pinomäentie 12, Nurmijärvi

Tiistaisin 31.5.–5.7. klo 16.30–17.20

Kiertoharjoitteluna tehtävä tehokas ja 
monipuolinen treeni. Mukaan tarvit-
set juomapullon ja maton. 
Sateella treeniä ei pidetä. 

Maksuttomat puistojumpat 
Kirkonkylässä ja Klaukkalassa

Kirkonkylässä
tiistaisin 31.5.–5.7. klo 18–18.45
Maaniitun koulun nurmialue
Heikkiläntie 27

Klaukkalassa
keskiviikkoisin 1.6.–6.7. klo 18.30–19.15
Monikon takana
Kisatie 9 

Mukaan tarvitset oman maton ja juo-
mapullon. Sateella jumppaa ei pidetä.

Lisätietoja aikuisten liikunnasta: 
Aikuisten liikuntasuunnittelija 
Heli Lindh 
heli.lindh@nurmijarvi.fi, 
puh. 040 317 4667
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Ikäihmisten liikunta

Voimaa Vanhuuteen -hanke liikuttaa. 
“ Nurmijärvellä on paljon liikuntamah-
dollisuuksia ikäihmisille,” sanoo asiakas 
liikuntaneuvontakäynnillä ikäihmisten 
liikuntasuunnittelija Petra Kelalle. 

Monien ulkoilureittien ja ulkoliikun-
tapaikkojen lisäksi kunnasta löytyy 
ohjattua liikuntatarjontaa järjestäviä, 
useita eri tahoja kunnan liikuntapal-
veluista Nurmijärven Opistoon. Myös 
kunnassa toimivat yhdistykset sekä 
yksityinen sektori järjestävät erilaisia 
liikuntapalveluita. 

“Kevyenliikenteen väylien sulaessa ul-
kona liikkuminen helpottuu ja pienikin 
päivittäinen ulkoiluhetki tekee hyvää 
keholle sekä mielelle", toteaa Kela kun-
nan liikuntapalveluista. 

Petra Kela kannustaakin kaikkia 
ikäihmisiä lisäämään aktiivisuut-
ta arkeen ulkoilemalla sekä kokeile-
maan rohkeasti erilaisia tarjolla olevia 
liikuntamahdollisuuksia. 

Voimaa Vanhuuteen -hankkeen myötä 
on selvinnyt, että moni yhdistys järjes-
tää monipuolisesti erilaisia liikuntatuo-
kioita ja on ollut ilahduttavaa kuulla, 
että Nurmijärvellä todella on monipuo-
lisesti liikuntamahdollisuuksia ikäih-
misille”, Kela jatkaa. 

Meneillään olevan hankkeen puitteissa 
on järjestetty mukana oleville yhdistyk-
sille koulutusta mm. kuntotestaukseen 
ja tuolijumppaideointiin, ja toukokuus-
sa järjestetään ulkokuntolaite- sekä sau-
vakävelytekniikkakoulutuksia Kirkon-
kylässä ja Klaukkalassa. Koulutukset 
jatkuvat elokuussa voima- ja tasapaino-
harjoittelun sekä taukojumppaideoin-
nin parissa.  Ikäinstituutin ja Keusoten 
kanssa yhteistyössä toteutetun Alku-
kartoituksen ja liikuntaraadista saatu-
jen palautteiden myötä muodostuneet 
koulutussisällöt on tarkoitettu anta-
maan lisää tietoa ja tukea yhdistysten 
vapaaehtoisohjaajille.   

“Kannustetaan kaikki ikäihmiset liik-
kumaan”, liikuntasuunnittelija Ke-
la sanoo yhdessä Voimaa Vanhuuteen 

-hankkeen yhteistyökumppanien kans-
sa. Yhteistyökumppaneina ovat Nurmi-
järven kunta, kirjasto- ja kulttuuripalve-
lut , KeuSoten fysioterapia, 
Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto, 
Nurmijärven seurakunta, Etelä-Suomen 
Liikunta ja Urheilu ry (ESLU), Eläkelii-
ton Nurmijärven Yhdistys ry, Klauk-
kalan eläkeläiset ry, Klaukkalan Mar-
tat ry,  Nurmijärven Eläkkeensaajat ry, 
Nurmijärven Invalidit ry, Nurmijärven 
Kansalliset Seniorit ry, Nurmijärven 
Opisto, Nurmijärven Sydänyhdistys ry,  
Onnenkimpale ry  ja Uudenmaan 
Muistiluotsi.

Ulkokuntolaiteopastus
   
Maksuton, 
ei ennakkoilmoittautumista. 

ma 16.5.–13.6. klo 12–13 
Klaukkalan urheilupuisto 
(Kisatie 9, Klaukkala)

ti 17.5.–14.6. klo 10–11 
Krannilan urheilupuisto 
(Suojalantie 2, Nurmijärvi) 

Säävaraus. 

1. Tuusula 2. Timo Lavikainen 3. Nurmijärvi - paremman arjen ilmiö 4. Tammikuussa 2023 5. Erkki Huttunen 6. Taaborinvuoren 
museot -alueelle 7. Nummisuutarin Eeva 8. 70 vuotta 9. Neon 2, esiintyy Taaborilla 5.8. 10. Nurmijärven lukion oppilaskunta 
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TEEMA

Oikeat vastaukset löydät lehden artikkeleista sekä edellisen aukeaman alalaidasta.

1. Minkä kunnan kanssa Nurmijärvi viettää Minä elän! -merkkivuotta?
2. Kuka Putouksestakin tuttu näyttelijä on esiintynyt keväällä kunnan tohelona työntekijänä?
3. Nurmijärven kunta sai maaliskuussa uuden strategian. Mikä on uusi visio vuosille 2022–2030?
4. Milloin uuden Lepsämän koulun on tarkoitus valmistua? 
5. Kuka arkkitehti on suunnitellut Rajamäen kirkon? 
6. Mihin Nurmijärvellä avataan Lastentupa Tarina? 
7. Tänä kesänä Kivi-juhlilla ei nähdäkään Nummisuutarin Eskoa, vaan…?
8. Kuinka paljon Kivi-juhlat täyttää vuonna 2022? 
9. Minkä 90-luvun kotimaisen suosikkibändin hitti on Kemiaa?  
10. Kuka/ketkä lakittavat Aleksis Kiven patsaan vappuaattona?

Kyssärikymppi


