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Välkommen till  
Nurmijärvi

Här kan du välja din boendemiljö: i en tätort nära tjänster eller i en naturnära 
landsbygdsmiljö.

Det finns gott om fritidsmöjligheter: kulturtillställningar och andra evenemang, 
också för turister, natur och motion så gott som utanför din dörr. Utbudet komplet-
teras av huvudstadsregionens tjänster.

Du får njuta av mångsidig service som beaktar din livssituation: från barnomsor-
gen till den grundläggande och fortsatta utbildningen och senare till den goda om-
sorgen som erbjuds de äldre.

Ditt företag har ett logistiskt sett ideellt läge i Nurmijärvi: på kort avstånd från 
hamnarna och flygplatsen samt vid goda landsvägsförbindelser både i riktning öst–
väst och i riktning norr–söder men ändå utanför trafikstockningar.

Välj din arbetsplats och arbetsresa: utöver den egna kommunen har du de andra 
kommunerna i Helsingfors- och huvudstadsregionen och de närliggande kommu-
nerna i norr alldeles som granne.

Allt detta erbjuder Nurmijärvi, en kommun som är tillräckligt stor för att kunna er-
bjuda de tjänster och den infrastruktur som det moderna livet kräver samt för att 
kontinuerligt växa och utvecklas men som ändå är tillräckligt liten för att kunna er-
bjuda plats för boende med konkurrenskraftiga kostnader. En kommun som ligger 
”i mitten av allt”.

Kommunen har fått sitt namn efter sjön Nurmijärvi som en gång låg i mitten av 
socknen. Sjön torrlades och omvandlades till odlingsmark delvis redan på 1920-talet 
och slutgiltigt i början av 1950-talet. Nurmijärvi förvaltningssocken blev till år 1775. 
Redan 1605 hade Nurmijärvi blivit en självständig församling. Hyvinge skilde sig 
från modersocknen och blev en självständig kommun år 1917.
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Ring III 12 min
Hyvinge 20 min 

Helsingfors 30 min

Tavastehus 40 min
Tammerfors 1 h 20 min

Hangö 2 h 10 min
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Allmän information
•  areal 367 km2
•  mer än 40 000 invånare 
•  varav 25 procent under    
  15 år

De största tätorterna, 
andelen av invånarna
• Klövskog 40 %
• Kirkonkylä 20 %
• Rajamäki 18 %

Tiderna har uppskattats till nummer 
tre vägen passerar byn.



Tre fjärdedelar av invånarna i Nurmijär-
vi bor i tätorter. Det allmänna intrycket 
av kommunen är lugnt, naturnära och 
småhusdominerat med särpräglade by-
centra. 

Mellan bostadsområdena finns kilo-
meter efter kilometer med öppna land-
skap som präglas av åkrar och slingrande 
små åar samt skogar och bergiga åsar.

Undersökningarna visar att kom-
muninvånarna uppskattar det trygga li-
vet i Nurmijärvi.

Intern tillväxt och nykomlingar

Nurmijärvi har varit en inflyttnings-
kommun i flera decennier. Både bo-
stads- och tomtpriserna är förmånligare 
än i huvudstadsregionen och livsstilen 
är lugnare. Därför är Nurmijärvi också 
mycket populärt bland barnfamiljer. Cir-
ka en fjärdedel av befolkningen är yngre 
än 15 år. En viktig orsak till befolkning-
sökningen är även de höga födelsetalen 
i kommunen.

I Nurmijärvi kan du bo i en tätort  
nära tjänster eller i landsbygdsmiljö  
mitt i naturen.  

Plats för boende,  
säkerhet i vardagen
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Centralt beläget i Nyland

I Nurmijärvi är det nära till allt. På en dryg halv 
timme tar man sig med bil till Helsingfors eller 
åt det motsatta hållet till Tavastehus. Så gott 
som hela Nyland ligger inom en radie på drygt 
50 kilometer från kommunen. Bor man i Nur-
mijärvi behöver man inte genast flytta efter  
arbete.

Kollektivtrafik som alternativ

Nurmijärvi-biljetten är ett förmånligare alter-
nativ för arbetsresor än seriebiljetter. Biljetten 
berättigar till lägre regionbiljettpriser inom 
SAD:s område. Kivenkyyti-servicelinjen kom-
pletterar den interna trafiken i kommunen.
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De minsta Nurmijärviborna får hälso-
vårdstjänster av hälsovårdare och läkare 
samt specialarbetare vid rådgivningsby-
råerna.

Inom barnomsorgen erbjuds dag-
hems- och familjedagvård, förskoleun-
dervisning enligt lagen om grundläggan-
de utbildning samt öppna barnomsorgs-
tjänster. Familjerna har möjlighet att i 
stället för den kommunala dagvården 
välja privat dagvård eller att stanna hem-
ma med barnet. 

Hemvården stöds med hemvårds-
stöd och kommuntillägg till hemvårds-
stödet och den privata vården med stöd 
för privat vård och dess kommunt-
illägg.

Skolan börjar

Nurmijärvi har ett omfattande skolnät 
för grundläggande utbildning. Eleverna 
i årskurserna 1–9 får högklassig grund-
läggande utbildning i 24 olika skolor. 
Vårt skolnätverk omfattar också en 
svenskspråkig skola och en skola för cen-
traliserad specialundervisning. 

Undervisnings- och fostringsarbetet 
bygger på kommun- och skolspecifika lä-
roplaner där målet är att elevernas per-
sonlighet, sociala kompetens och samar-
betskompetens utvecklas positivt och att 
de får goda förutsättningar för fortsatta 
studier. 

Från grundskola till student

Efter grundskolan kan eleverna fortsätta 
sina studier vid något av de tre gymnas-
ierna som ligger i Rajamäki, Kirkonkylä 
och Klövskog. I Klövskog finns även ett 
vuxengymnasium.

Möjligheter till fortsatta studier

Yrkesutbildning erbjuds vid yrkesinstitu-
tet Nurmijärven ammattiopisto som in-
går i samkommunen för yrkesutbildning 
i Mellersta Nyland (Keuda) och Työteho-
seuras yrkesutbildningscenter för vuxna 
i Rajamäki. Humanistiska yrkeshögsko-
lans (HUMAK) utbildningsenhet i an-
slutning till Kiljavan opisto erbjuder möj-
ligheter till eftergymnasial utbildning.

Nurmijärvi erbjuder sina invånare  
i olika åldrar mångsidig service.

Närhet och service
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Studier och kurser som  
fritidsaktiviteter

Fritidsmöjligheterna är mångsidiga i Nurmijär-
vi. Vid medborgarinstitutet har du möjlighet att 
studera till exempel språk, konstämnen, hant-
verk, musik, datateknik eller idrott och motion. 
Musik- och dansinstitutet och bildkonstskolan 
erbjuder mångsidig undervisning i olika konst-
arter. 

Stöd för de ungas uppväxt

De kommunala ungdomstjänsterna ordnar ak-
tiviteter i ungdomslokaler och lägercentrumet 
under kompetenta ungdomsarbetares ledning. 
Ungdomsarbete utförs också inom ungdomsor-
ganisationer. Dessutom är ungdomstjänsternas 
personal med i olika projekt som stöder de unga.  

Hälsa och omsorg 

 Nurmijärviborna behöver inte vara oroliga för 
sin hälsa. Hälsocentralen i Nurmijärvi erbjuder 
grundläggande hälsovårdstjänster i huvudtätor-
terna Kirkonkylä, Klövskog och Rajamäki. Om-
sorgstjänsterna för äldre dygnet runt har kon-
centrerats till Kirkonkylä.

För äldre Nurmijärvibor finns vid behov 
servicehus och privata vårdhem. För de äldre 
som bor hemma erbjuds kortvarig vård och ak-
tivitetsverksamhet i hemlik miljö under dagtid.



Företagsbeståndet är mångsidigt och det 
finns gott om alternativa arbetsplatser. 
Företagen har goda verksamhetsförut-
sättningar och det finns plats även för 
utrymmeskrävande verksamhet.

Framgångsrika företag

Det finns cirka 3 000 företag i kommu-
nen och antalet arbetsplatser uppgår till 
drygt 11 000. Den största sysselsättaren 
är servicebranscherna.

Den största arbetsgivaren är kom-
munen med cirka 2 500 anställda i om-
fattande och varierande uppgifter.

Den största bland de övriga arbetsgi-
varna är Altias fabriker i Rajamäki där 
man tillverkar och förpackar alkohol-
drycker. Altia har sina rötter i Nurmijärvi: 
för redan över hundra år sedan växte det 
fram en by kring fabriken i Rajamäki. I 
Rajamäki finns även Teknos pulverfärgfa-
brik som är den största i Norden i sitt slag. 

När det gäller serviceföretag inom 
den privata sektorn finns de flesta ar-
betsplatserna inom transportbranschen 
i bolagen Kiitosimeon och Korsisaari 
samt inom utbildningsbranschen vid Ty-

ötehoseuras vuxenutbildningscentrum. 
Också handeln och byggandet är viktiga 
sysselsättare.

Företagarvänligt klimat

Arbetsplatsutvecklingen visar en positiv 
trend i Nurmijärvi. Klimatet är företags-
vänligt och kommunen erbjuder goda fö-
retagstjänster för både verksamma före-
tag och företag som etablerar sig i Nur-
mijärvi. Det finns kompetent arbetskraft 
både i den egna kommunen och i närlig-
gande områden.

Alldeles intill huvudlederna ligger 
talrika företagsområden. Det viktigaste 
av dessa är företagsområdet Ilvesvuori 
vid motorvägen Helsingfors–Tammer-
fors som efter utbyggnaden kommer att 
omfatta cirka 150 hektar.

Såsom prisnivån för boendet är ock-
så prisnivån för företagandet lägre i Nur-
mijärvi än i huvudstadsregionen.

Logistiskt sett idealt läge

Tack vare sitt centrala läge är Nurmijärvi 
nära marknaden och idealt beläget med 

I Nurmijärvi trivs både  
arbetsgivare och arbetstagare.

Arbete och  
företagsverksamhet
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tanke på transporter. Landsvägstranspor-
ter kan åka i väg utan rusningar så gott 
som direkt från företagets port. Nordsjö 
hamn ligger cirka en halv timme från fö-
retagsområdet Ilvesvuori och till Helsing-
fors-Vanda flygplats kommer man på un-
der en halv timme. Godsströmmarna fly-
ter smidigt och snabbt både in och ut och 
tack vare de korta avstånden även miljö-
vänligt.

Nära till marknaden

Det är lätt att nå hela Nyland och dess en 
och en halv miljon invånare från Nurmi-
järvi och det finns även flera andra eko-
nomiska områden med köpkraft inom en 
radie på cirka hundra kilometer. Redan i 
den egna kommunen erbjuder det om-
fattande befolkningsunderlaget utmärk-
ta möjligheter till ett omfattande tjänst-
eutbud.
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Det finns bokstavligen utrymme för fri-
tidsaktiviteter i Nurmijärvi. Det finns cir-
ka 150 motions- och idrottsplatser i 
kommunen samt öppet landskap för mo-
tion och vandring.

Friluftsleder och  
skummande forsar

Det finns talrika friluftsområden och -le-
der i Nurmijärvi. I Kiljavannummi-om-
rådet kan man motionera ute i naturen 
året runt. På Sääksjärvi badstrand i Kil-
java finns utöver en fin sandstrand även 
motionstjänster och ett café för badare. 
Vintertid finns det ett skidspårsnätverk 
i området. Även skidcentret Tornikeskus 
i Klövskog lockar entusiaster av vinter-
grenar. På sommaren erövras platsen av 
down hill cyklister.

”De sju brödernas vandringsled” kor-
sar hela kommunen från Aleksis Kivis 
landskap i Palojoki via Kiljava till Sveitsi 
i Hyvinge.

De ståtligaste forsarna i Nurmijärvi 
är Myllykoski och Nukarinkoski i Vanda 
å. Forsarna är omtyckta bland fiskare och 
paddlare.

Golf och ridning

Motionsmöjligheterna omfattar även 
golf och ridning. Det finns flera ridskolor 
i Nurmijärvi. 

Möjligheter till inomhusmotion er-
bjuds bland annat i bowlinghallen, ishal-
len och simhallen. 

Kultur i nationalförfattarens 
hemtrakter

Nurmijärvi är känd som den finländska 
nationalförfattaren Aleksis Kivis födel-
seort. Aleksis Kivi föddes i byn Palojoki 
den 10 oktober 1834. I dag är hans födel-
sehem ett museum. 

Alldeles intill Aleksis Kivis födelse-
hem i Palojoki ligger museiområdet 
Taaborinvuori där utställningarna i de 
små hantverkarstugorna ger en bild av 
vardagen vid övergången mellan 1800- 
och 1900-talet. 

Taaborinvuori är ett naturskönt ut-
flyktsmål som man också kan besöka ut-
anför museets öppettider. På sommaren 
ordnas där olika kulturevenemang. Som-
maren på Taaborinvuori innebär teater, 

Fritidsmöjligheterna är  
mångsidiga i Nurmijärvi.

Fritid, natur och kultur
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musik, bildkonst och Taaborin toimintaviikot 
som är ett eget evenemang för de minsta i famil-
jen. Under det äldsta sommarevenemanget i Fin-
land som ordnas av amatörer och genomförs 
med gemensamma krafter, Kivi-juhlat i Taabo-
rinvuori, har man uppfört Aleksis Kivis skåde-
spel sedan 1953.

I byn Nukari finns ett nostalgiskt skolmu-
seum dit man har samlat föremål från flera sko-
lor i Nurmijärvi. Museet finns i lokalerna för en 
folkskola som Matilda Adlercreutz grundade år 
1873.  

Bibliotek och bildkonst

Det finns tre bibliotek i Nurmijärvi. Huvudbib-
lioteket finns i Kirkonkylä och närbiblioteken i 
Klövskog och Rajamäki. Därutöver betjänas 
kommuninvånarna av biblioteksbussen Sepet-
eus. I Aleksis Kivi-rummet på biblioteket förva-
ras en samling med material om nationalförfat-
taren. 

Bildkonst finns utställd på Galleria Ville på 
huvudbiblioteket där kulturtjänsterna årligen 
ordnar flera konstutställningar. 
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NURMIJÄRVI KOMMUN
PB 37 (Keskustie 2 B) FI-01901 Nurmijärvi

Telefon: (09) 250 021
E-post: kunta@nurmijarvi.fi

www.nurmijarvi.fi 
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