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YLEISTIETOA KUNNASTA

Väestö 2020 (31.12.2020) 43 663
Väestömäärän kehitys (15–20) +4 %
Väestöennuste (20–40) +4 %
Työpaikat (2018) 12 708
Työpaikkamäärän kehitys (13–18) +5 %
Työpaikkaomavaraisuus (2018) 63 % / 34 %

Nurmijärven kunnan väestömäärä oli noin 43 700
henkeä vuonna 2020. Väkiluku on kasvanut vuodesta
2015 noin 1 800 hengellä (4 %), ja sen ennustetaan
edelleen kasvavan noin 1 900 hengellä (4 %) vuoteen
2040 mennessä.

Nurmijärvellä oli noin 12 700 työpaikkaa vuonna 2018.
Kunnan työpaikkamäärä on kasvanut 5 % vuosina
2013–2018. Palvelusektorin osuus kunnan työpaikois-
ta oli noin 69 %, jalostustoiminnan noin 26 % ja alku-
tuotannon noin 2 % vuonna 2018. Nurmijärven työ-
paikkaomavaraisuus oli 63 % vuonna 2018 (omassa
kunnassa työssäkäyvien osuus 34 %). Pääkaupunki-
seudulle pendelöi noin 53 % (noin 10 700 henkeä)
Nurmijärven työllisistä vuonna 2018.

Joukkoliikenteen viranomaistehtävistä alueella vastaa
Uudenmaan ELY-keskus.

LIIKENTEELLINEN SIJAINTI
Nurmijärvi sijaitsee Uudenmaan maakunnassa, Hel-
singin seutukunnassa, noin 35 km Helsingistä pohjoi-
seen. Kunta muodostuu kolmesta päätaajamasta:
kirkonkylästä, Klaukkalasta ja Rajamäestä. Nurmijärvi
on Helsingin seudun voimakkaimmin kasvavia kuntia.

Nurmijärven liikenneverkosta suuri osa on yleisiä teitä,
jokaisen päätaajaman ja kyläkeskuksen läpi kulkee
yleinen tie. Etelä-pohjoissuunnassa kunnan halki kul-
kee Hämeenlinnanväylä (vt 3, E 12). Kunnan luoteis-
ja pohjoisosassa kulkee vt 25 sekä koillis- ja itäosassa
Tuusulanväylä (kt 45).

HANKETARPEET

TLS 2021–2024 -suunnitelma
· Mt 1311 Nurmijärven risteyssilta U-1729,

peruskorjaus (valmis)
· Vt 3 Karhunkorven risteyssilta W U-1724,

peruskorjaus (valmis)
· Vt 3 Karhunkorven risteyssilta U-3724 E,

peruskorjaus (valmis)
· Mt 1321 Hevonojan silta U-5113,

peruskorjaus (valmis)
· Mt 1311 Kytöportaan silta U-5133,

peruskorjaus (valmis)
· Mt 1324 Klaukkala - Lahnus, jkp-tie
· Mt 132 jkp-tie välille Klaukkalan ohikulkutien ris-

teys, Aittakalliontie - mt 1322 Nummenpääntie

Väyläviraston käynnissä olevat hankkeet
· Mt 132 Klaukkalan ohikulkutie (ei kartalla) - liiken-

teenhallintajärjestelmä valtatiellä 3

MAL 2019 -suunnitelman liikenneinvestoinnit
vuoteen 2030 mennessä
Jatkuvat kehittämisohjelmat (ei kartalla)
· Liikenneinfran pienet parantamishankkeet (KUHA)
· Helsingin seudun pääväylien liikenteenhallinta
· Raskaan liikenteen palvelualueet
Tiehankkeet
· Keski-Uudenmaan logistiikan poikittaisyhteydet:

Järvenpää–kt 45 (ei kartalla)
· Keski-Uudenmaan logistiikan poikittaisyhteydet:

Kehä IV -yhteys (maantien 152 jatke) Kulomäen-
tieltä Klaukkalan ohikulkutien liittymään (suunnitte-
luvalmiuden edistäminen, ei kartalla)

Kunnan TLS-lausunto (2021–2024)
Kunta nostaa lausunnossaan esiin seuraavat hankkeet:
· Keski-Uudenmaan seudullinen poikittaisyhteys,

yhteys Järvenpää - kt 45 ja mt 1321 Raalantien
parantaminen (ei kartalla)

· Klaukkalantien kehittäminen Vantaan kaupungin
alueella olevalla osuudella (ei kartalla)

· Mt 1311 Siippoontie, uusi liittymä Ilvesvuori poh-
joisen alueelle, jl-pysäkit

· Valaistushankkeet (ei kartalla)
· Pyöräteiden parantamishankkeet, päällystys

(ei kartalla)
· Linja-autopysäkkien ja pysäkkikatosten laadun

parantaminen, pyöräpysäköinti (ei kartalla)
· Kadunpitopäätösten huomiointi väylien kehittä-

misinvestoinneissa (ei kartalla)
· Päätaajamien läpi menevien maanteiden siisteys ja

kunnossapito (ei kartalla)
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