
N urmijärvi päätaajamien ja 
elinvoimaisten kylien koko- 
naisuutena on erinomainen 

kunta kehittää ihmisen kokoista 
asumista. Kokonaisuuden näkemi-
sellä saadaan parhaiten esiin Nur-
mijärven potentiaali ja voima olla 
hieno kotipaikka kaikille nurmijär- 
veläisille.

Kirkonkylää, Klaukkalaa ja Rajamä- 
keä tulee kehittää niiden erityis-
piirteitä ja viihtyisyyttä vahvistaen. 
Päätaajamissa tulee olla väljyyttä 
ja tilaa hengittää – kunkin löytää 
läheltä oma lähiliikuntapaikkansa 
tai viihtyisä perhepuistonsa. Hyvällä 
kaavoituksella turvataan ympäris-
tön viihtyisyys.

Klaukkalan valmistunut kehätie 
avaa monia maankäytöllisiä mah-
dollisuuksia niin asumiselle kuin 
työpaikkarakentamiselle. Kulkemi-
sen nopeutuminen lisää Perttulan, 
Valkijärven, Nummenpään, Röykän 
ja Kiljavan kiinnostavuutta.

Kylät ovat Nurmijärven vahvuutta: 
kaikkia erilaisia ja historialtaan 
rikkaita. Kylissä luonto on erityisesti 
iholla, mutta niissä on myös kehi-
tyspotentiaalia yritystoiminnan ja 
kylän tapahtumakulttuurin luomi-
sessa.  Monissa kylissä nyt vajaa-
käytöllä oleviin kouluihin voidaan 
ottaa uusia oppilaita sallimalla 
alueille uusia rakennuspaikkoja. 
Kuntataloudenkin kannalta tällä 
on myönteistä vaikutusta.

Nurmijärven jokaisesta kylästä 
etäisyys Helsingin kauppatorille 
on enimmillään tunnin ajomatka. 
Luonto on aivan kotiportailla.  
Mutta miten on: osaatko sinä suk-
kuloida taajamien ja kylien välillä 
ja ottaa siten parhaat palat Nurmi-
järvestä?

Kunta kuntalaisiaan  
varten
Mikä sinulle on elämänvaiheessasi 
nyt tärkeintä: viihtyisä perhepuisto 
tai lähiliikuntapaikka vai pääsy 
hammashuoltoon?

Kunnan palveluita on kehitettävä 
kokonaisuutena ja palvelut tuotet-
tava kustannustehokkaasti. Kukaan 
ei saa vaatia yli kohtuuden, koska  
kokonaisuus ratkaisee ja rahat  

ovat aina tiukassa. Lähipalvelut  
on saatava läheltä ja muut pal- 
velut sijoitetaan kokonaisuuden 
kannalta järkevästi. Rajamäen 
uimahalli tai Kissankellon terapia- 
allas ei ole kenellekään kohtuutto-
man kaukana. Muutoin Nurmijärvi 
ei toimi kustannusten kannalta 
viisaasti.

Haluamme kuntalaiset mukaan 
kunnan kehittämiseen hyödyn-
täen kuntalaisten monipuolista 
osaamista. Monipuolinen viestintä 
kunnan nykyisistä palveluista on 
hyvä lähtökohta kehittämiselle. 

Vakaa talous turvaa  
kuntalaisten palvelut
Taloudelliset resurssit antavat reu-
naehdot palvelujen kehittämiselle. 
Nurmijärvellä on samat haasteet 
kuin muillakin Suomen kunnilla: 
palveluiden tuottamiskustannuk-
set ja investoinnit ylittävät kunnan 
tulot ja taloudellisen kantokyvyn.

Sote-uudistuksen toteutuminen 
muuttaa merkittävästi kunnan 

toimintaa: kuntaan jäävät koulu-
tuksesta ja varhaiskasvatuksesta 
vastaaminen, nuorisotyö, liikunta-
toimi, kulttuuritoimi ja kuntainfras-
ta huolehtiminen sekä elinvoiman 
kaikkinainen kehittäminen. Nyt 
Nurmijärven rahoittama, mutta 
Keski-Uudenmaan Sote-kunta- 
yhtymän tuottama sosiaali- ja 
terveyspalvelut siirtyvät vuoden 
2023 alusta Keski-Uudenmaan 
itsehallintoalueen eli maakunnan 
tehtäväksi. Suomen Keskusta kan-
nattaa muutoksen hyväksymistä 
eduskunnassa.

Muutoksen myötä kunnan nykyi- 
sistä tuloista suurin osa siirtyy sote- 
palvelujen tuottajalle. Kunnan  
taloutta on suunniteltava merkit-
tävän muutoksen pohjalta. Kun-
nalla tulee jatkossakin olla tiivis 
yhteys sote-palvelujen tuottajaan 
kuntalaistarpeista kertomalla.

Uuden valtuuston aloittaessa 
toimintansa on huolehdittava 
valtuutettujen ja lautakunnan 
jäsenten riittävästä talouskou-

lutuksesta. Kunnan tulot kertyvät 
asukkaiden ja yritysten verotu-
loista, kunnan keräämistä palve-
lumaksuista, valtionosuuksista ja 
maanmyyntituloista. 

Katse tulevaisuuteen
Nurmijärven sijainti Suomen suu- 
rimpien markkinoiden äärellä 
haastaa, mutta samalla myös 
tukee kunnan elinvoimaa. Yrityk-
sille on luotava toimiva ja joustava 
toimintaympäristö menestyvään 
liiketoimintaan.  Se tuo työpaikkoja 
ja verotuloja.

Korona-aikana olemme nähneet, 
että kaunis maisema tuo arkeen 
hyvinvointia. Liikunnan harrasta-
mismahdollisuudet ovat erinomai-
set. Erilaiset liikuntajärjestöt vas-
taavat pääosan liikuntapalvelujen  
tuottamisesta. Nurmijärven opis-
tot – musiikkiopisto, tanssiopisto 
ja kansalaisopisto – rikastuttavat 
elämää. 

Mitä on nurmijärveläinen  
yhteisöllisyys? 
Maaseutukylissä sitä on kylän  
tapahtumien järjestäminen ja esi-
merkiksi Leader-kehittämishank-
keiden toteuttaminen. Taajamissa 
se on naapurista välittämistä,  
nuorison tukemista ja turvallisuus-
kulttuurin edistämistä. Paikallisten 
liikkeiden suosiminen asioinnissa 
lisää elinvoimaa ja elävöittää taa-
jamia– samat liikkeet ovat usein 
järjestöjen ja sitä kautta lasten 
harrastustoiminnan tukijoita. 

Nurmijärvellä on edessään mainio 
tulevaisuus, kun vain uskomme sii-
hen itse ja teemme viisaita ratkai-
suja.  Kuntamme on hyvä kaikille 
kuntalaisille, kunhan teemme 
mahdollisuuksista totta.

Kotikulmilla
Hyvän elämisen ja  

mahdollisuuksien Nurmijärvi

Kuntavaalit Nurmijärvellä 2021
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Kysyntää vastaavaa asumista ja rakentamista  
Nurmijärvellä – kasvua taajamiin ja kyliin

Nurmijärven sijainti velvoittaa turvaamaan rakentamisen mahdolli- 
 suudet niin taajamissa kuin kylissä, jotta kysyntään voidaan vastata.

Helpotamme rakentamista haja-asutusalueille. Se on kuntatalouden  
 tehokas parantamiskeino.

Kaavoituksella mahdollistamme monipuolisen tontti- ja asunto- 
 tuotannon. Siirrämme painopistettä jatkossa pientalorakentamiseen. 

Haluamme mahdollistaa kesäasuntojen muuttamisen  
 ympärivuotisiksi asunnoiksi.

Tulopohjan kehittämis- 
ohjelma – 2030 velkaantuminen  
kurissa ja kuntatalous tasapainossa

Lisäämällä tulopohjaa systemaattisesti mahdol- 
 listetaan tulevaisuudessa kunnan laadukkaat  
 palvelut kuntalaisille. 

Tarkoitamme tulopohjan lisäämisellä laajempaa ja monipuolisempaa  
 joukkoa kuntalaisia ja yrityksiä, jotka maksavat veronsa kunnalle:  
 enemmän verotuloja korottamatta veroprosenttia.

Kunnan kaavoittamista tulee jatkossa tehdä kuntatalouden näkö- 
 kulmasta. 

Yhteisöverokertymän kasvu ja työpaikkojen lisääminen on merkittävä  
 keino lisätä verotuloja.

Kehätien hyödyntäminen tulee aloittaa välittömästi työpaikka- ja  
 asuntorakentamisessa.

Nurmijärvi, Suomen tehokkain kunta vuonna 2030  
– kehittämistä positiivisin keinoin

Keskustalaisille kestävä talous on työkalu tuottaa hyvinvointia ja  
 laadukkaita palveluita.

Tehokkuudella tarkoitamme laadukkaiden ja hyvin saavutettavien  
 palveluiden tuottamista kustannustehokkaasti ja ilman turhia viivy- 
 tyksiä. Kunnan oman tuotannon ohella hyödynnetään kolmatta  
 sektoria sekä ostopalveluita silloin, kun se on strategian toteuttamisen  
 ja tehokkuuden kannalta tarpeen. 

Toiminnan tehokkuutta lähdetään kehittämään tavoitteellisesti  
 jatkuvana toimintamallina yhdessä virkamiesjohdon  
 kanssa, avoimesti henkilöstöä arvostaen ja  
 kuntalaisille raportoiden.

Kunnan tilojen käyttöä tulee tehostaa kunnan 
 toimialojen välillä, kolmannen sektorin sekä  
 kuntalaisten loma-ajan, viikonloppujen  
 ja iltojen käyttöä tulee helpottaa.

Yrittäjänä Nurmijärvellä – yksi parhaista  
kunnista yrittäjille

Edellytämme, että kunta laatii yhdessä yrittäjien kanssa toimenpiteet,  
 joilla saavutetaan kuntabarometrin kaikissa kategorioissa hyvä tai  
 erittäin hyvä taso.

Edistämme kattavaa yritystonttien tarjontaa erityisesti huomioiden  
 eteläisen Nurmijärven kysyntä. Niiden hintataso tulee pitää kilpailuky- 
 kyisenä ja yritysalueiden tonttitehokkuutta lisätään tarvittaessa mah- 
 dollistamaan olemassa olevien yrityksien kasvu sijaintia vaihtamatta.

Haluamme asettaa mitattavat tavoitteet virkamiesjohdolle yritys- 
 tonttien vuosittaiselle myynnille sekä yrityksien tuomille työpaikoille.

Vaadimme pienempiä hankintakokonaisuuksia ja osatarjousten  
    hyväksymistä niin, että paikalliset, pienemmätkin, toimijat voivat  
      tarjota palvelujaan kunnalle. Uudella hankintalinjauksella pyrimme  
              pitkäjänteiseen ja johdonmukaiseen toimintamalliin. 
   Viranomaispalvelut yrittäjille tulee saada yhdeltä luukulta ja  
                 kaikki yhdellä kertaa.

Nurmijärven Keskustan kuntavaaliohjelma 2021
Hyvinvoiva nurmijärveläinen – turha nuukailu pois

Kunnan tärkein tehtävä on luoda edellytykset kuntalaisten hyvin- 
 voinnille. Nurmijärvi ottaa kolmannen sektorin mukaan hyvinvointi- 
 palveluiden tuottamiseen pitkäjänteisellä yhteistyöllä.

Tavoitteemme on harrastus jokaiselle nurmijärveläiselle lapselle ja  
 nuorelle. 

Haluamme turvalliset taajamat kaikenikäisille kaikkina vuorokauden  
 aikoina. Panostamme taajamien turvallisuuteen, erityisesti Klaukkala  
 tarvitsee nopeita toimia. 

Haluamme kuntalaiset mukaan kunnan kehittä- 
 miseen hyödyntäen kuntalaisten monipuolista  
 osaamista. Vahvistamme osallistavaa  
 budjetointia, nuorisovaltuuston sekä  
 vammais- ja vanhusneuvostojen rooleja.

Parannamme palveluiden  
 tunnettavuutta, jotta  
 kuntalaiset löytävät ne.

Nurmijärven laadukkaat sivistys- ja varhaiskasvatus- 
palvelut – palveluverkko palvelemaan lapsia

Lasten turvallinen kasvaminen ohjaa keskustalaista päätöksentekoa,  
 laadusta emme halua tinkiä. Emme tue pienten lasten koulujen  
 keskittämistä. Haluamme varmistaa, että pienten lasten koulunkäynti  
 on mahdollista lähikoulussa jatkossakin.

Pidämme päiväkodit järkevänkokoisina yksikköinä lasten kannalta.  
 Edistämme päiväkotien pihojen muuttamista osin metsäpohjaisiksi.

Varhaiskasvatus- ja sivistyspalvelut ovat jatkossa kunnan merkittä- 
 vin tehtävä. Näiden turvaamiseksi haemme tehokkuutta kaikessa  
 muussa kunnan toiminnassa.

          Kotihoidontuen Nurmijärvi-lisästä olemme ylpeitä ja pidämme 
  siitä kiinni. Perheiden tulee valintansa mukaan voida hoitaa  
  pieniä lapsiaan kotihoidontuen turvin.

 Kirjastopalvelut ovat sivistyksen yksi kulmakivistä.  
  Kirjastoihin tulee osoittaa resurssit, jotta niitä voidaan  
  kehittää yhtäläisenä palveluna kaikille.

Ympäristö ja liikkuminen  
– maaseutukunnan  
kilpailuvaltit käyttöön

Korostamme taajamien suunnittelussa  
 virkistys- ja viheralueita. Moni-ilmeiset  
 leikkipuistot tuovat luksusta perheiden arkeen.

Jotta kukaan ei kaadu, haluamme parhaat toimintatavat käyttöön  
 erityisesti ydinkeskustojen liukkauden torjuntaan ja esteiden poistoon.  

Edellytämme, että kunnan ruokapalveluissa lähiruoka näkyy ja  
 maistuu.

Yksityistieverkosto on Nurmijärvellä tärkeä osa tieverkostoa. Tavoit- 
 teemme on pitää yksityistiet hyvässä kunnossa kunnan riittävän avus- 
 tuksen turvin.

Kehitämme joukkoliikennettä  vastaamaan kuntalaisten tarpeita  
 kunnan sisäisessä ja ulkoisessa liikenteessä.

Sosiaali- ja terveyspalvelut, Keusote – tehokkuutta  
palveluita karsimatta

Edellytämme kunnalta aktiivista omistajaohjausta Keusoten suhteen.  
 Nurmijärven edustajilla pitää olla selkeät tavoitteet Keusoten pää- 
 töksenteossa.

Teemme aktiivista yhteistyötä muiden Keusoten osakaskuntien  
 kanssa. 

Vaadimme, että soten peruspalvelut pysyvät lähellä kuntalaisia ja  
 helposti saavutettavissa.

Teemme työtä matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalve- 
 luiden saatavuuden parantamiseksi.

Kunnan ja Keusoten kaikessa palvelutoiminnassa tulee huomioida  
 ikäihmisten määrän kasvu ja turvata kotihoidon ja eritasoisen  
 palveluasumisen saatavuus ja niiden yksilöllisiä tarpeita vastaava  
 sisältö.


