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Keväällä 2019 tehdyn karttapohjaisen kyselyn tuloksena tehty listaus kauniista
paikoista Nurmeksessa, sekä vastaajien kommentteja paikoista

RETKEILY
o Jurttivaara
Täältä näkyy kauas
o Haikontalo
o Toivontorni
o Ellunkallio
Ellulla on kauniit kalliot ja järvimaisema. Kaunis sekä kesällä, että talvella.
o Raesärkät
Kaunis puhdas luonto.
Raesärkät on niin nätti paikka.
o Koukkusaaren lintutorni
o Rönkön uimaranta

MAASEUDULLA JA TAAJAMAN ULKOPUOLELLA
o Viemenjärvi Salmenkylässä
Kaunis maalaismaisema peltoja, metsää ja järvi. Hyvät näkymät.
o Savikylä
Maalaismaisemaa
o Vastimojärventien varsi
o Ylikylä
Maisemaa ja ilmaa riittää.
Perinteistä maalaismaisemaa peltoineen.
Kaunista maalaismaisemaa, kunhan ei ole tiellä liikaa kakkaa.
o Pitkäkoski
Erityisen komeat koskimaisemat Pitkäkoskelle.
o Pyssyvaara
o Koudansalmi
o Uiton pudotuspaikka Kannaslahden rannassa
o Hammasvaara

HYVÄRILÄ
o Hyvärilän matkailu- ja leirikeskus.
o Hyvärilän isot nurmialueet.
o Kokkoniementien päässä oleva ranta.
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BOMBA
o Bomban ranta
o Bomban kylpylä ja satama-alue.
Kylpylärakennus on hieno myös ulkoapäin. Lisäksi kesällä ranta.
Bomban ja Sotkan alue ja ranta ovat kauniita ja Nurmesta parhaimmillaan Pielisen
maisemien ansiosta.
o Ritoniemen tsasouna ja sen ympäristö.

SATAMA
o
o
o
o

Hienot näkymät.
Kaunis tapahtumapaikka.
Ranta on hieno.
Paikka on kaunis sekä järveltä katsottaessa että rannalta. Hieno uimaranta, venevajat ja
veneet satamassa.
o Veden äärellä Nurmeksessa melkein missä vain on kaunista. Uimarannalle on helppo tulla ja
sieltä on kiva katsella järvelle.
o Nurmeksen keskustan satama- ja uimaranta-alue ja järvimaisema on kaunis (joskin kaipaisi
kunnostusta sekä rakennukset että laiturit ja myös istutukset). Mikonniemelle johtava
rantaväylä myös kiva.
RANTARAITTI
o
o
o
o
o
o

Kävelytie: laivaranta-Mikonniemi.
Upea lenkkeilyreitti. Koivut ja kaunis Pielinen.
Sataman alueelta Mikonsalmen sillalle välinen alue on upea.
Näkymät Pieliselle
Upeat järvimaisemat.
Kaunis pielinen näkyy hyvin. Enemmän voisi nurmeksen rannoilta puita vähentää että
kaunis pielinen näkyisi. Esim kun tullaan Nurmekseen niin abc n kohdalta voisi puita
harventaa.
o Rantaraitti on todella kaunis reitti kulkea.
o Kauniit näkymät Nurmesjärvelle

MIKONNIEMI
o
o
o
o

Puistomainen.
Mikonniemi Kaunista luontoa ja vanhoja puita.
Mikonniemi, siellä on järven rantaa sekä vanhaa puustoa ja kaunis polku metsikön halki.
Rauhallinen ranta entisen Mikonniemen urheilutalon takana.
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MIKONSALMENSILTA
o Mikonsalmen sillalta avautuu hienot järvimaisemat.
o Sillan kun koristelisi paremmin. Järvet näkyy hyvin!
o Mikonniemen silta tuli ihan ensimmäisenä mieleen! Ihana paikka etenkin kesäiltaisin, kun
aurinko maalaa Nurmesjärven ja Pielisen valollaan.
POROKYLÄ
o
o
o
o

Rekulanlampi
Teknisen viraston puisto
Seurakunnan puiston puusto
Vinkerlahden lintutorni

LAAMILA
o Laamilan uimaranta
o Laamilan järvimaisema

PITKÄMÄKI
o Pitkältämäeltä avautuva maisema keskustaan päin.
o Keskusta avautuu hienona maisemana saavuttaessa kaupunkiin. Paikalle voisi rakentaa
levähdysalueen ja laittaa Nurmeksen infotaulun.
o Pitkältämäeltä alaspäin ajellessa avautuva näkymä on Nurmeksen käyntikortti, kaunis
vuodenajasta riippumatta. Tietää aina tulleensa kotiin, kun näkymä Pieliselle ja keskustaan
avautuu mäkeä rullatessa.
o Merkityltä paikalta Nurmekseen päin ajettaessa avautuva näkymä tosi hieno kun näkyy
Pielinen, kirkko ja vanha kauppala.

NURMESTALO
o Näkymä kirjaston ikkunoista.
o Kirjastotalo. Hieno talo ja upeat näkymät järvelle.

KÖTSINMÄKI JA SANKARIHAUTAUSMAA
o Kötsinmäki/Kirkkoharju Klassinen suomalainen harjumaisema, järvinäkymä kahteen
suuntaan.
o Kaunis polku pyöröportteineen harjua pitkin ja sankarihautausmaan ympärillä vanhaa
sekametsää, jossa lehtomaisia piirteitä.
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PUUNURMES
o Hienot järvimaisemat molemmin puolin, kauniita puutaloja, vihreitä koivuja.
o Kaunista vanhaa puutaloaluetta.

MUUT
o
o
o
o

Lehtovaara
Kajasteen lava
Akkosalmen silta
Tiirikkala
Maalaismaisemaa

