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Nukarin kyläkysely ja vastaajien taustatiedot 
 

Nukarin kyläkysely toteutettiin osana Nurmijärven kylille tehtyä kyläkyselyä helmi-maaliskuun 2013 aikana. 

Kyselylomakkeita jaettiin kylässä talkoovoimin kaikkiin talouksiin. Kyselyyn oli mahdollista vastata joko sähköisesti tai 

palauttamalla vastauslomake johonkin saatekirjeessä mainituista jättöpaikoista. Vastauksia tuli yhteensä 77 kpl:tta, 

joista sähköisiä 65 kpl:tta ja paperisia 12 kpl:tta. Kyselyn tuloksia hyödynnetään Nukarin kyläsuunnitelman 

tekemisessä. 

Vastaajien taustatiedot on esitetty alla olevissa kaavioissa:  

Vastaajan sukupuoli (n=77). 

 
 

Vastaajan ikä (n=77). Keskiarvo 43,3 vuotta. 

 

Vastaajan asuinaika nykyisessä asuinpaikassa  (n=77). 
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Vastaajan taloudessa asuvat lapset (n= 44). 

Vastaajista 42,9 % ei maininnut, että heidän taloudessaan asuisi lapsia. Vastaajista 57,1 % mainitsi, että heidän 

taloudessaan asui 0-25-vuotiaita lapsia. Vastaajista, joiden taloudessa asui lapsia, 26 vastaajalla asui taloudessaan 0-6-

vuotiaita lapsia, 25 vastaajalla 7-12-vuotiaita lapsia, 11 vastaajalla 13-18-vuotiaita lapsia ja 2 vastaajalla 19-25-

vuotiaita lapsia.  

Nukarin nykytila 
 

Kylän yleisarvosana asteikolla 1-10 (1=huonoin, 10=paras) (n=76). Kylän keskiarvo 6,7. 

  

Kylän arvosanaa nostavista asioista eniten mainintoja saivat tie- ja liikenneturvallisuuteen liittyvät asiat. Kevyen 

liikenteen väylien rakentaminen, risteysten turvallisuuden parantaminen, parempi nopeuksien valvonta ja 

tievalaistuksen lisääminen mainittiin arvosanaa nostavina tekijöinä. Toiseksi eniten mainintoja saivat yhteisöllisyyden 

lisäämiseen, yhteishengen kehittämiseen ja yhteisen kokoontumistilan järjestämiseen liittyvät asiat. Päiväkotiin ja 

kouluun liittyvät parannukset nostaisivat myös vastaajien mielestä kylän arvosanaa. Moni toivoo myös parempia 

ulkoilu- ja harrastusmahdollisuuksia kylälle sekä ympäristön siistimistä. Kylän arvosanaa nostaisi lisäksi palveluiden 

saaminen kylälle, kuten kyläkauppa/kioskin perustaminen sekä julkisen liikenteen palvelujen paraneminen. 

Kylän arvosanaa laskisi vastaajien mielestä erityisesti koulun ja/tai päiväkodin toiminnan lakkaaminen. Myös 

kylätoimikunnan toiminnan loppuminen laskisi vastaajien mielestä kylän arvosanaa. Ylipäätään palveluiden 

heikkeneminen entisestään tai se, ettei asioihin tule muutoksia koettiin arvosanaa laskevina tekijöinä. 

Vastaajien mielestä parasta Nukarilla ovat siellä asuvat ihmiset ja kylän yhteisöllisyys erilaisine tapahtumineen. Luonto 

ja rauha, Vantaanjoen maisemat ja ulkoilumaastot, maaseutumaisuus, sijainti lähellä kaupunkeja ja muita keskuksia, 

toimiva koulu ja päiväkoti sekä asumisen väljyys olivat myös vastaajien mielestä kylän parhaita asioita. 

Ehdottomasti säilytettäviä maisemia, rakennuksia, paikkoja ja alueita vastaajien mielestä olivat etenkin Nukarin 

kosken ja Vantaanjoen jokilaakson maisemat ja ulkoilureitit. Useita mainintoja saivat myös koulumuseo, Kajastus, 

Nukarin Pirtti, Raalan kartano, Lohenoja, Lemmensilta ja nykyinen koulu. Kyläidyllin ja maalaismaiseman toivottiin 

säilyvän ennallaan. 
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Nukarin kehittäminen 
 

Kylän kehittämiskohteita eniten mainintoja saivat tie- ja liikenneturvallisuuteen liittyvät asiat, kuten kevyen liikenteen 

väylien rakentaminen ja risteysten turvallisuuden parantaminen. Runsaasti mainintoja saivat myös tilojen ja toiminnan 

järjestäminen lapsille ja nuorille ja kylän yhteisen kokoontumistilan järjestäminen. Myös palveluita ja joukkoliikennettä 

pitäisi vastaajien mielestä kehittää. Uuden päiväkodin rakentaminen ja iltapäiväkerhon järjestäminen koululaisille 

olivat myös nukarilaisten mielestä kehittämisen arvoisia asioita. Ympäristöä voitaisiin siistiä ja liikuntamahdollisuuksia 

parantaa. Yhteisten pelisääntöjen sopimista hevosharrastajien kanssa pidettiin myös yhtenä kehittämiskohteena.  

 

Kylän tärkeimmät kehittämiskohteet  (n=72) 

Infran (tiet, vesi- ja jätevesihuolto, energia-asiat) kehittäminen tai parantaminen 58 % vastanneista 

Harrastus- ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksien lisääminen tai kehittäminen 56% vastanneista 

Turvallisuuden parantaminen 42 % vastanneista 

Palveluiden lisääminen tai parantaminen 38 % vastanneista 

Maiseman ja ympäristön parantaminen 35 % vastanneista 

Kylän ja kunnan välisen vuoropuhelun lisääminen 25 % vastanneista 

Yhteisöllisyyden lisääminen 17 % vastanneista 

Elinkeinotoiminnan kehittäminen tai yrittäjyyden lisääminen 17 % vastanneista 

Kylän sisäisen tai ulkoisen viestinnän kehittäminen tai parantaminen 8 % vastanneista 

Muu, mikä:  Rakennuslupien saaminen myös keskustan ulkopuolelle. 

 

Parhaat keinot yhteisöllisyyden lisäämiseen kylässä (n=72) 

Järjestämällä kyläjuhlia tai –tapahtumia 58 % vastanneista 

Kehittämällä kylässä jo toimivien yhdistysten toimintaa 54 % vastanneista 

Yrittämällä saada uusia asukkaita mukaan kylän tapahtumiin tai toimintaan 53 % vastanneista 

Järjestämällä kyläläisille yhteinen kokoontumispaikka 44 % vastanneista 

Tutustumalla naapureihin 33 % vastanneista 

Kehittämällä tai lisäämällä toimintaa olemassaolevassa kokoontumispaikassa 21 % vastanneista 

Tallentamalla kylän perinne- ja/tai historiatietoa 11 % vastanneista 

 

Tärkeimmät infraan liittyvät kehittämiskohteet (n=73) 

Kevyen liikenteen väylän/väylien rakentaminen 88 % vastanneista 

Teiden kunnossapidon parantaminen 75 % vastanneista 

Tievalaistuksen parantaminen 64 % vastanneista 

Laajakaistayhteyden järjestäminen kylälle tai sen parantaminen 22 % vastanneista 

Kyläläisten järjestämän yhteisen jätevesihuoltojärjestelmän kehittäminen tai parantaminen 8 % vastanneista 

Kyläläisten järjestämän yhteisen vesihuoltojärjestelmän kehittäminen tai parantaminen 1 % vastanneista 

Muu, mikä: Pertuntien risteyksen turvallisuuden parantaminen. Koulun laajennus. Vesihuoltojärjestelmän siirtäminen 

kunnan hoitoon. Liikenneyhteydet Jokelaan. Kevyen liikenteen väylän rakentaminen. Kiertoliittymä Hämeentien ja 

Nukarintien risteykseen. 
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Tärkeimmät palveluihin liittyvät kehittämiskohteet (n= 69) 

Koululaisten iltapäiväkerhotoiminnan järjestäminen tai parantaminen 58 % vastanneista 

Julkisen liikenteen lisääminen tai parantaminen 57 % vastanneista 

Kauppa-auton tai kioskin palveluiden järjestäminen tai parantaminen 51 % vastanneista 

Päivähoitopalveluiden järjestäminen tai parantaminen 35 % vastanneista 

Kylän toimijoiden monipalvelupisteen järjestäminen 25 % vastanneista 

Koulun palveluiden parantaminen 23 % vastanneista 

Yksityisten siivous-, lumenluonti-, pihanhoito- yms. palveluiden lisääminen 16 % vastanneista 

Kulttuuripalveluiden järjestäminen tai parantaminen 4 % vastanneista 

Kirjastoauton palveluiden järjestäminen tai parantaminen 3 % vastanneista 

Matkailupalveluiden järjestäminen tai parantaminen 0 % vastanneista 

Muu, mikä: Yhteydet Nurmijärvelle. Eläkeläisten hoiva ja huolenpito ilmaiseksi. Julkinen liikenne Jokelaan.  Kunnon 

nuorisotila nuorille. Sampokyyti paremmaksi. 

 

Tärkeimmät harrastus- ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksien kehittämiskohteet (n=69) 

Nuorten vapaa-ajantoiminnan lisääminen tai kehittäminen 65 % vastanneista 

Kerhotoiminnan lisääminen tai kehittäminen (esim. eri ikäryhmien kerhot) 49 % vastanneista 

Liikuntaharrastusmahdollisuuksien lisääminen tai kehittäminen 45 % vastanneista 

Luonnossaliikkumismahdollisuuksien lisääminen tai kehittäminen 32 % vastanneista 

Leikkipaikkojen rakentaminen tai kehittäminen 32 % vastanneista 

Kurssitoiminnan lisääminen tai kehittäminen (esim. kansalaisopisto) 28 % vastanneista 

Koiriin tai hevosiin liittyvien harrastusmahdollisuuksien lisääminen tai kehittäminen 23 % vastanneista 

Muu, mikä: Kristallitanssit. Koiranomistajille koulutusta tai aidattu ulkoilutuspaikka. Selkeitä pelisääntöjä 

hevosharrastusten suhteen, missä liikutaan, miten, miten kohdataan, väistetään ym. Jokelaan vievää kevyen liikenteen 

väylää pitkin tavoittaisi helposti Jokelan harrastusmahdollisuudet. Autourheilu. Lähiliikuntapaikka kaikenikäisille. 

 

Tärkeimmät turvallisuuteen liittyvät kehittämiskohteet (n= 75) 

Liikenneturvallisuuden parantaminen 95 % vastanneista 

Yksinäisten tai vanhusten auttaminen 65 % vastanneista 

Häiriköinnin tai ilkivallan ehkäiseminen 37 % vastanneista 

Omaisuusrikosten ehkäiseminen 37 % vastanneista 

Ensiapu- ja/tai alkusammutuskoulutuksen järjestäminen 13 % vastanneista 

Luonnononnettomuuksiin varautuminen 8 % vastanneista 

Suuronnettomuuksiin tai muihin häiriötilanteisiin varautuminen 8 % vastanneista 

Muu, mikä: Kokoontumistila nuorisolle. Koulukyytiläisten odotus ison tien varressa. 

 

Tärkeimmät elinkeinoihin liittyvät kehittämiskohteet (n= 69) 

Lähituotteiden tai -palveluiden saatavuuden parantaminen (esim. lähiruoka) 75 % vastanneista 

Asukkaiden ja kylässä toimivien yritysten yhteisten tilaisuuksien tai tapahtumien järjestäminen 59 % vastanneista 

Palveluluettelon kokoaminen kylällä toimivista yrityksistä 36 % vastanneista 

Yrittäjyyden lisääminen 33 % vastanneista 

Etätyömahdollisuuksien lisääminen 29 % vastanneista 

Sivutyötulomahdollisuuksien lisääminen 28 % vastanneista 
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Tärkeimmät maisemaan ja ympäristöön liittyvät kehittämiskohteet (n=73) 

Jätehuollon tai kierrätyspisteiden kehittäminen tai lisääminen 75 % vastanneista 

Maisemien kunnostaminen esim. pusikoita raivaamalla 70 % vastanneista 

Ympäristön siistiminen 67 % vastanneista 

Melun vähentäminen 23 % vastanneista 

Muu, mikä: Sorarekkojen melu. Pahvinkeräys. Runkoviemärin kaivuujäljet korjattava. Rannan ulkoilupolun 

kunnostaminen. Turhan vouhottamisen lopettaminen. Joen rannan kulttuurireittien kunnostus ja uusien reittien 

rakentaminen. 

 

Tärkeimmät tiedottamiseen ja viestintään liittyvät kehittämiskohteet (n=70) 

Kylän ja kunnan välisen vuoropuhelun lisääminen 63 % vastanneista 

Verkkosivujen laatiminen kylälle tai olemassaolevien verkkosivujen kehittäminen 57 % vastanneista 

Kylien välisen vuoropuhelun lisääminen 39 % vastanneista 

Kylää koskevista asioista tiedottaminen muilla keinoin 36 % vastanneista 

Sosiaalisen median (esim. Facebook) hyödyntäminen tiedottamisessa 20 % vastanneista 

Muu, mikä: Ilmoitustaulujen uusiminen ja lisääminen. 

 

Muita kylän kehittämistarpeita ja -ideoita: 

- Kevyen liikenteen turvallisuuden parantaminen esim. kevyen liikenteen väyliä rakentamalla. 

- Rakennuspaikkojen osoittaminen kunnan mailta. 

- Jätteiden keruuspisteeseen enemmän jakeita. 

- Monitoimitila eri-ikäisten kyläläisten käyttöön. 

- Ratsastusreitistöt. 

- Lähiruokaa kylältä saataville. 

- Elintarvikekioski. 

- Sivukylien kehittäminen kuntakeskusten ohella. 

- Tiedottamisen parantaminen. 

- Tontteja/rakennuslupia. 

- Liikenneyhteyksien parantaminen Jokelaan. 

- Kaavan saaminen ajan tasalle. 

- Kunnallinen vesi- ja jätevesihuolto. 

- Neuvola takaisin. 

- Palvelutalo vanhuksille. 

- Naapurikylien kanssa yhteisiä suunnitelmia. 

- Koirankakkaroskiksia/roskakoreja tien varteen. 

- Ulkoilureitti Syvänojantieltä alas jokirantaan. 

- Kesäkahvilan perustaminen. 

- Koulukyytien järkeistäminen. 

- Kirjastoautolle lisää pysähtymispaikkoja. 

- Kylätapahtumia lisää. 

- Uusia ihmisiä mukaan yhdistysten toimintaan. 

- Leikkipuisto. 

- Urheilukentän kunnostus. Jääkiekkokaukalo, jää. 

- Kosken rantojen siistiminen. 

- Salmelanmäen hiekkakuoppien parempi maisemointi.  

- Yhteistyötä Suomiehen kylän kanssa. 

- Terveydenhoitopalvelupiste. 

- Hirviaita tielle 45. 

- Laajakaistayhteydet. 
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Kiinnostus valokuituverkkoon liittymiseen (n= 72) 

 
 

Milloin valokuituverkkoon liittymien olisi ajankohtaista (n=53) 

 
 

Uusien asukkaiden saaminen kylään  (n=72) 

 

Osallistuminen kylän kehittämiseen 
 

Halukkuus osallistua kylän kehittämiseen (n= 73) 

 
Vastaajilta kysyttiin, mitä he haluaisivat tai voisivat tehdä kylänsä hyväksi. Vastaajat kertoivat olevansa valmiita mm. 

osallistumaan talkoisiin (esim. ympäristön siistiminen), aktivoimaan ja tiedottamaan kyläläisiä ja kuntalaisia, vetämään 

erilaista lapsille ja nuorille suunnattua toimintaa (mm. kerhotoimintaa), järjestämään liikuntatuokioita sekä 

suunnittelemaan, toteuttamaan ja osallistumaan erilaisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin. Lisäksi vastaajista löytyi 

halukkaita osallistumaan mm. kylän turvallisuuden suunnitteluun ja mahdollisten ratsastusreittien suunnitteluun.  

Vastaajat olivat valmiita käyttämään mm. markkinointi-, mainonta- ja rakennusalan osaamista, erityisnuorisotyön 

osaamista, henkilöstön ja prosessien kehittämisen osaamista, kädentaitoja, tapahtumien järjestämistaitoja, aikaa, 

paikallistuntemusta, luonto- ja taideosaamista kylänsä hyväksi. 
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