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UUDISTUVA NURMES –
ASKELEEN EDELLÄ

Hyvä mökkipostin lukija. Minulla
on Teille kiinnostavia uutisia.
Nurmeksen kaupungin uusi
strategia vuosille 2022-2025 on
valmistunut. Strategiamme nimi
on ”Uudistuva Nurmes – askeleen
edellä”. Mitä mielenkiintoista strategiamme sisältää?
Olemme tunnustaneet sen tosiasian, että elämme jatkuvassa
muutoksessa. Siksi meidän tulee uudistua ja kehittää omaa
toimintaa jatkuvasti. Näin olemme
askeleen
edellä
yleistä
kehitystä. Suunnan pitäminen
jatkuvassa muutoksessa vaatii
myös läpileikkaavia toimintatapoja koko valtuustokaudelle. Meillä
ne ovat Avoin Nurmes, Turvallinen
Nurmes ja Ympäristövastuullinen
Nurmes.
Asukasmarkkinointi
korostuu
strategiamme toimenpiteissä: kerran vuodessa teemme vähintään

Osallistu kesän tapahtumiin
Jos mökillä olo tuntuu välillä pitkästyttävältä, osallistu Nurmeksen
tapahtumiin. Kesä on niitä täynnä,
niin kylillä kuin taajamassa.
Kesätorit:
13.6.-1.8. maanantaisin kauppatorilla
18.7.
Nurmeksen kaupungin
kesätori
8.-29.7. perjantaisin Porokylän
torilla
13.-27.7. keskiviikkoisin Puukoululla
Valtimolla
13.8.
Elomarkkinat Kauppatorilla
Tapahtumat 2022
17.-18.6. Idän villafestarit
2.-10.7. Nurmeksen kesämusiikki
4.-10.7. Valtimon kesäpäivät
8.-9.7. Valtimon kesäpäivärock
5.-7.8. Rompepäivät
13.8.Vanhan kauppalan avoimet ovet
13.-14.8, Suojärven Pruazniekka
19.-20.8. Drive-In & Rock
Lisää tapahtumia Pohjois-Karjalan
tapahtumakalenterissa:
tapahtumat.pohjois-karjala.fi
www.nurmes.fi
www.bomba.fi
www.vanhakauppala.fi

Museot ovat myös mielenkiintoisia tutustumiskohteita
Museot Valtimolla:
* Omatoimimuseo, Kuntalaisten
Talolla
* Makasiinimuseo, Keskuskatu 60
* Koulumuseo ja Marttamuseo,
Jukolankuja 10
* Murtovaaran talomuseo,
Murtovaarantie 260 A
Museot Nurmeksessa:
* Ikolan museo, Kotiniementie 2
* Kötsin museo, Kötsintie 2,
Nurmes-talon alakerta

Tutustu Vanhaan kauppalaan
Nurmeksen Vanhassa Kauppalassa
sijaitsee Suomen parhaiten säilynyt
puutaloalue, Puu-Nurmes. Harjulta
avautuu upeat näkymät Nurmesjärvelle ja Pieliselle.
Myös sinä voit ihastua maisemiin ja
tutustua alueeseen kävellen, jotta
näkisit sen palosolat, koivujen reunustamat kadut ja idyllisen kaupunkimaiseman parhaimmillaan.
Puu-Nurmeksessa kävelyllä voi
tutustua alueen talojen historiaan
osoitteessa emuseo.fi/nvk
www.vanhakauppala.fi

yhden ison kampanjan. Olemme myös jo ottaneet käyttöön
sähköisen uutiskirjeen. Nyt on
markkinoinnille hyvä aika, koska
Nurmeksessa on paljon auki työpaikkoja.
Strategiamme korostaa myös
osallisuutta ja avoimuutta. Otamme nuoret ja eri ikäryhmät
päätöksentekoon mukaan. Tämä
tehdään Nurmes ja Valtimo yhdessä osallistavilla työtavoilla ja myös
digitaalisesti. Strategiamme toimenpiteiksi on siten kirjattu mm.
digiohjelman sekä viestintäohjelman laatiminen.
Turvallisuus on myös korostunut nykypäivänä. Haluamme olla
henkisesti ja fyysisesti turvallinen
elinympäristö, josta perheitä tuetaan. Näinä päivinä valmistuva
uusi hyvinvointisuunnitelmamme
on tässä työssä yksi tärkeä työkalu.

Ympäristövastuullisuus
puolestaan
tarkoittaa
sitä,
että
otamme toiminnassamme huomioon vaikutukset ilmastoon,
ympäristöterveyteen ja luonnon
monimuotoisuuteen. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että
saavutamme asettamamme hiilipäästötavoitteet
määräajassa.
Olemme myös tunnistaneet lähiluonnon tärkeänä hyvinvoinnin
lähteenä. Retkeily- ja ulkoilureitit
ovat nyt erittäin arvostettuja kuntapalveluita.
Toivon, että viihdytte Nurmeksessa. Me työskentelemme
tuon tavoitteen eteen joka päivä.
Elinvoimainen ja kehitysmyönteinen Nurmes on asukkaitaan
varten!
Asko Saatsi,
kaupunginjohtaja

Ilmoittaudu
vapaaehtoispankkiin
Haluaisitko silloin tällöin auttaa
tapahtumien ja palvelujen järjestämisessä? Haluaisit auttaa mutta
et välttämättä halua liittyä yhdistyksiin? Onko sinulla osaamista,
jota voisit tarjota muiden hyödyksi
ja iloksi? Olisiko mukava tutustua
paikallisiin toimijoihin? Vapaaehtoispankki on juuri Sinulle! Tiimityöllä
saamme virkeää toimintaa ja iloisia
tapahtumia omalle paikkakunnallemme.
Ilmoittaudu mukaan vapaaehtoispankkiin niin saat tiedon, kun
Nurmeksen alueen yhdistykset ja
toimijat tarvitsevat apukäsiä. Tieto
tapahtumasta tulee sinulle tekstiviestillä, sisältäen tarkemmat tiedot
talkootyöstä yhteystietoineen.
Tietojasi ei luovuteta yhdistyksille/
tapahtuman järjestäjille vaan päätät
itse pystytkö ja haluatko osallistua
tarjottuun työhön. Vapaaehtoispankkiin voit ilmoittautua ilman sitoumuksia, eikä liittyminen edellytä
jäsenyyttä missään yhdistyksessä.
Voit myös poistua vapaaehtoispankista ihan milloin vain, ilmoittamalla

siitä yhteisökoordinaattorille
p. 04010 45723. Vapaaehtoispankki
on tarkoitettu yli 16-vuotiaille.
Ilmoittaudu tästä linkistä

Vapaaehtoispankki
yhdistyksille
Vapaaehtoispankki toimii yhdistyksille niin, että lähetätte selkeän
kuvauksen järjestettävästä tapahtumasta/toiminnasta, johon tarvitsette
apukäsiä. Mitä pikimmin ilmoittaa,
sitä parempi. Ilmoituksen tulee sisältää ainakin nämä tärkeimmät asiat:
* Aika ja paikka
* Mihin aikaan tarvitsette apua ja
mihin tehtävään
* Kuka antaa lisätietoja
(puhelinnumero ja/tai
sähköpostiosoite)
Lähetä tiedot tapahtumasta ja avun
tarpeesta yhteisökoordinaattorille
osoitteeseen
anu.huusko(at)nurmes.fi tai
p. 04010 45723
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72 h kotivaraan ja mahdollisiin häiriötilanteisiin voi varautua myös mökillä.

Muistitko tilata
mökille nuohoojan?

Moni ei ehkä tule ajatelleeksi, että perinteiset grillihiilet, makkarapaketit,
kompostin kuivike ja kyypakkaus ovat osa mökkivaraa, jonka ajattelu
juontaa juurensa viranomaisten ja yhdistyksien suosittelemasta 72 h
kotien varautumisesta.

Pelastuslaitoksilta
on poistunut velvoite
huolehtia nuohouspalvelujen järjestämisestä alueellaan. Nuohousyrittäjät tarjoavat
palvelujaan vapaasti
koko maassa ilman
maantieteellisiä rajoituksia. Rakennuksen
omistaja ja haltija voi
tilata nuohouspalvelun haluamaltaan nuohousyritykseltä.

72 h kotivaran mukaan kansalaisen tulisi selviytyä lyhyen aikaa
omavaraisesti niissä tilanteissa,
jos saatavilla ei ole esimerkiksi
sähköä, vettä tai mahdollisuutta
täydentää ruokavarastoja. Kauppaan ei kuitenkaan ole syytä lähteä peräkärryjen kanssa, sillä
kotivarassa ei ole kyse hamstraamisesta tai hätävarasta. Periaatteena on, että mökkikaappeihin
hankitaan normaalissa käytössä
kuluvia mieluisia tuotteita, hyödykkeitä ja kuivamuonaa, joilla
mökkiseurue pärjäisi mahdollisissa häiriötilanteissa vähintään kolme päivää.
Lisäksi mökille lähtijän kannattaa varata tarpeeksi mukaan henkilökohtaisia lääkkeitä, hygieniatarvikkeita,
käteistä rahaa ja tankki täyteen polttoainetta. Sähköautoilijoille on tarjolla mm. erilaisia aurinkokeräin ja akkuvarasto ratkaisuja. Lähes jokaiselta
mökiltä löytyy myös paristokäyttöinen radio, taskulamppuja, paristoja,
kynttilöitä, tulitikkuja, mutta muistathan myös lemmikkien omat muonat.
Jutun lopussa olevista linkeistä löydät
tarkemmat viranomaisen laatimat
suositukset kotivarasta.
Kesäaikaan mökkikansan yleisin lomarauhaan kohdistuva uhka taitavat
olla hyttyset ja mökki onkin otollinen
paikka harjoitella hyttystentorjuntakeinoja ja testata tähän tarkoitukseen tarjolla olevia välineitä. Samalla

on hyvä tarkastaa, että mökin paloturvallisuus on ajan tasalla. Palohälyttimiä tulisi olla riittävästi ja niiden
varoitusääni kantaa sisätiloissa kaikkiin oleskelutiloihin. Häkävaroitin
ei ole pakollinen varuste, mutta varoittaa äänisignaalin avulla mahdollisesta häkämyrkytyksen vaarasta.
Käsisammutin ja sammutuspeitto
on hyvä siirtää näkyvälle paikalle ja
tutustua niiden käyttöohjeisiin. Monikäyttöisenä mökkisammuttimena
toimii myös helposti täytettävä sankoruisku; se on pitkäaikainen ja lähes
huoltovapaa ja lisäksi se sopii kesän
vesileikkeihin ja puutarhanhoitoon.

lapsia yksin rannalle.

Vesistöjen läheisyydessä kesään kuuluu uinti ja veneily sekä erilaiset vesiharrastukset. Talvella on syytä palautella mieleen jääturvallisuusetiketti ja
kesällä tarkastaa uimarannan kunto,
jotta myös juhannussaunasta veteen
hyppääminen on turvallista. Päivitä
tarvittaessa veneen varustelu ja varaa riittävästi pelastusliivejä. Älä jätä

Mahdollisissa laajemmissa häiriötilanteissa saat lisätietoja seuraamalla
viranomaistiedotusta. Voit käydä jo
etukäteen tutustumassa mökkikuntasi kotisivuihin nurmes.fi

Varaudu myös mahdollisiin tapaturmiin. Tutustu ja lataa puhelimeen
112 sovellus hätätilanteiden varalle ja
pidä näkyvällä paikalla mökin osoitetietoja esim. pienellä lapulla eteisen
peilissä. Pidä puhelin hyvin ladattuna
ja kuljeta mukana vara-akkua tai täyteen ladattua matkalaturia. Puhelinverkot toimivat sähkökatkojen aikana
akkuvoimalla vain muutaman tunnin.
Selvitä, miten mökkikunnassa on tarjolla terveyspalveluja. Varustele mökki ensiaputarvikkeilla, johon sisältyy
ainakin paineside ja kantoliina.

Nurmeksen kaupunki toivottaa turvallista mökkikautta ja aurinkoisia
lomasäitä!

Lisätietoa
* Sähkökatkokartta (sahkokatkokartta.fi)
* 72 tuntia Arjen turvatunti (sproppimateriaalit.fi)
* Kotivara
* Pelastustoimi
* Mokkielaman-turvallisuustarkistus-2022.pdf (amazonaws.com)
Lähteet: SPEK Etusivu - SPEK
SPR Arjen turvatunti Arjen turvatunti (sproppimateriaalit.fi)
Pelastustoimi Etusivu
Pelastustoimi

Bomba.fi - Nurmeksen
matkailupalvelut saman
katon alla
Löydät tiedon Nurmeksen matkailupalveluista, luontokohteista ja käyntikohteista kätevästi osoitteessa bomba.fi.
Haluatko parhaimmat vinkit ja tarjoukset lomallesi suoraan sähköpostiin?
Tilaa Bomba.fi uutiskirje tästä linkistä

säädetty vähimmäisnuohousväleistä
niin, että vakituiseen asumiseen käytetyissä rakennuksissa nuohous tulee
tehdä vähintään kerran vuodessa ja
vapaa-ajan rakennuksissa kuten kesämökeillä vähintään kolmen vuoden
välein. Nuohousvälien sääntelyssä jako vakituisen ja vapaa-ajan asumisen
välillä ei enää tarkoita rakentamisen
sääntelyyn
liittyvää
rakennuksen
käyttötarkoitusta, vaan asumisen ja
tulisijojen käytön määrää. Muissa
rakennuksissa kuten talousrakennuksissa tulisijojen nuohous perustuu
todelliseen nuohoustarpeeseen. Käyttämätöntä tulisijaa ja savuhormia ei
tarvitse nuohota.

Tulisijojen ja savuhormien säännöllinen nuohous on osa rakennuksen
paloturvallisuutta.
Rakennuksen
omistajalla ja haltijalla on pelastuslain
mukaan velvollisuus huolehtia tulisijojen ja savuhormien säännöllisestä
nuohouksesta sekä ne pitää tulisijat ja
savuhormit sellaisessa kunnossa, että
niitä voidaan käyttää turvallisesti.

Nuohousväli - milloin
nuohotaan?
Lähtökohtana on, että nuohous on
tehtävä riittävän usein ottaen huomioon tulisijan käyttöaste, rakenne ja
käytetty polttoaine. Asumiseen käytetyissä rakennuksissa on kuitenkin

Nuohoojien yhteystiedot
Nurmeksen alueella:
Jari Piirainen, puh. 0400 304 731
Kaarlo Okkonen, puh. 0500 790 931

Hannu Pääkkönen, puh. 0500 172 874
Marko Hyvönen, puh. 0500 923 599

Nurmeksen
uutiskirje
Haluatko saada tuoreimmat
kuulumiset Nurmeksen kaupungilta suoraan sähköpostiisi?
Uutiskirje on vaivaton tapa seurata
mitä kaupungilla tapahtuu, sillä sinne
toimitetaan sisältöä kaupungin hallinnosta, hyvinvointipalvelujen puolelta
sekä kaupunkirakennepuolelta.
Pysyt siis koko ajan ajanhermolla siitä, mitä tapahtumia on tulossa, mitä
hankkeita on meneillään ja millaisia
suunnitelmia kaupungilla on asukkaiden viihtyvyyden parantamiseksi.
Uutiskirje ilmestyy neljä kertaa vuodessa ja keräämme sinulta sähköpostiosoitteesi. Lisää oma sähköpostiosoitteesi tähän
Uutiskirjeen tilauksen voi päättää koska tahansa jokaisen kirjeen lopussa
olevasta linkistä.
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Uudistunut Nurmes-talo kutsuu viihtymään
Nurmes-talossa on alkanut ensimmäinen aukiolokesä moneen vuoteen!
Talo suljettiin peruskorjausta varten kesällä 2019, mutta nyt olemme
valmiita vastaanottamaan kesävieraat uusituissa tiloissa.
Hannikaisen salissa soi heinäkuun ensimmäisellä viikolla Nurmeksen Kesämusiikki. Katso
ohjelma nurmessummermusic.fi ja heittäydy
sävelten vietäväksi!
Täysin uudistettu Kötsin museo Nurmes-talon alakerrassa on avoinna ma–pe klo 10–16
ja sinne on vapaa pääsy. Kötsin museossa
voit tutustua Nurmeksen historiaan ja ehkä

myös tulevaisuuteen, sillä museon näyttely
Liikuttava maisema on Aalto-yliopiston maisema-arkkitehtuurin opiskelijoiden näkemys
Nurmeksen vanhan kauppalan ja Valtimon
pitäjän maisemien tarjoamista mahdollisuuksista. Näyttely on koottu Aalto-yliopiston ja
Nurmeksen kaupungin yhdessä järjestämän
maisemalähtöisen alueiden kehittämisen
kurssin harjoitustöistä.

Nurmes-talon galleria Tykoa on kehuttu maakunnan hienoimmaksi näyttelytilaksi. Upean maiseman äärellä on kesäkuussa esillä Henna Nuutisen taidekeramiikkaa ja heinä-elokuussa Tarja Malisen veistoksia. Galleriaan on vapaa
pääsy ja se on avoinna ma–pe klo 10–19.
Sadepäivänä perheen pienimmät kannattaa tuoda Nurmeksen kirjaston lastenosastolle.

Bongaa Ilona!
Nurmeksen upouusi kirjastoauto Ilona liikkuu taajamissa ja kylillä läpi kesän. Iloisen värisen
kirjastoauton saattaa löytää vaikka kesätorilta!
Myös Valtimon lähikirjasto palvelee Kuntalaisten Talossa koko kesän ajan.
Omatoimiaika on viikon jokaisena päivänä klo 7–21 ja henkilökunta on paikalla seuraavasti:
ma klo 11–18
ti klo 11–16
ke klo 11–16
to 11–18
pe 11–16

Nurmeksen kaupunginkirjastossa voit istahtaa upean järvimaiseman
ääreen. Kirjasto on avoinna ma–pe klo 9–19, henkilökunta paikalla
alkaen klo 10.
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Yritysneuvontapalvelut
yrityksen eri käänteisiin

Jäähilekontti
Nurmeksen
satamassa
Kontti sijaitseeNurmeksen venesatamassa,
jossa se on vapaasti käytettävissä alla lueteltuja
käyttömaksuja vastaan. Kontin jäähileen tuottokapasiteetti on noin 400 kg/ vrk.
Maksut maksetaan BLC:n Rollock -sovelluksen
avulla, jonka voit ladata esim. Play-kaupasta.

Jäähilekontin käyttömaksut

Mietitkö yrityksellesi uutta suuntaa,
toimitilaa, uusia tuotteita tai asiakkaita? Askarruttavatko kestävän
liiketoiminnan ja vastuullisuuden
vaatimukset tai digitalisaatio liiketoiminnassasi? Onko osaavan
työvoiman hakeminen ajankohtaista?
Olisiko aika myydä oma yritys uudelle
yrittäjälle? Kerro meille, millaiseen
tilanteeseen haluaisit yritysasiantuntijamme kanssa pureutua. Autamme
mielellämme.
Meiltä saat yritysneuvontapalvelut
kaikkiin tilanteisiin yrityksen elinkaaren varrella. Vastaamme Nurmeksen

alueen yritysneuvonnasta, kehittämistoiminnasta ja osaavan työvoiman
saannin edistämisestä. Tarjoamme
alueen yrittäjille sekä tänne sijoittumista suunnitteleville asiantuntevat
yrityksen sijoittumis, perustamis,
kehittämis, rekrytointi- ja omistajanvaihdosneuvontapalvelut.
Palvelemme joustavasti, sovittuna
ajankohtana; yrityksesi toimipisteessä, PIKES-toimistolla Kauppatori 1,
Nurmes tai etänä. Palvelumme on
maksutonta, luottamuksellista ja
tarkoitettu kaikille nurmeslaisille tai
Nurmekseen sijoittuville yrityksille.

* Ammattikäyttö 150 €/ kausi
* Virkistyskalastajat 50 €/ kausi
* Pidennetty viikkomaksu (9 vrk) 15 €/ 9 vrk
* Viikonloppumaksu (3vrk) 10 €/ 3vrk

Hinnat sisältävät voimassa olevan arvonlisäveron.
Jäähileaseman toimintakausi on 2.5. - 30.9.
KONTIN ALUE EI OLE TARKOITETTU
KALOJEN PERKUUSEEN

Nurmeksen museo mahdollistaa
palstaviljelmällä omavaraisuutta
kestävä kehitys ovat tulleet tärkeiksi yhä
useammille.
Ikolan alueella on vuokrattavissa 15 aarin kokoista palstaa luonnonmukaiseen
viljelyyn. Palstoista ei veloiteta vuokraa
tänä ensimmäisenä kokeilukesänä.
Innokkaita

viljelijöitä

on

liittynyt

mukaan nopeasti: yli puolet palstoista on varattu jo toukokuun alussa

Haluatko Nurmeksen elinkeinoelämän uutisia sähköpostiisi?
Tilaan PIKES-uutiset tästä linkistä

ennen kevätkyntöä.
Palstaviljelmä luo Nurmekseen uudenlaista yhteisöllistä tilaa. Se mahdollistaa

Lue lisää palveluistamme ja ota yhteyttä yritysasiantuntijoihimme.
https://www.pikes.fi/yritysneuvontapalvelut/

yksilöllisen luomuruoantuotannon, lisää
Nurmeksen museon Ikolan ulkomuseon

suhtautui asiaan suopeasti, ja niinpä

omavaraisuutta ja pienentää ruokalas-

peltoalueet ovat olleet kesäisin lampai-

palstaviljelyprojekti käynnistyi nopeas-

kua. Lisäksi palstaviljelmillä saa liikuntaa

den laidunalueina.

ti, onhan viljelyä luonnollista harrastaa

ja raitista ilmaa, tutustuu uusiin ihmisiin

vanhan Ikolan maatilan mailla.

ja viljelytapoihin. Viljelypalstoista muuta-

Tänä kesänä toinen peltolohko jätetään pois laidunkäytöstä, joten museon

Palstaviljelyä

on

kokeiltu

ma on varattu Ikolan vieressä sijaitsevan

vuosikymmen

Rekulan päiväkodin ryhmille käytännön

väki on joutunut pohtimaan pellolleen

seoalueella

uutta käyttötarkoitusta. Alueelle suun-

sitten, mutta tuolloin se ei vielä he-

niteltiin

rättänyt suurta kiinnostusta. Ajat ovat

ensin

hyönteisystävällistä

muutama

mu-

kukkaniittyä, mutta sitten museolaisille

kuitenkin

esitettiin idea palstaviljelmästä.

saatossa museolle tärkeät asiat, ku-

Alueen

varsinainen

meksen

haltija,

Nur-

kaupunkirakennepalvelut,

ten

muuttuneet,

omavaraisuuden

ja

vuosien

edistäminen,

perinteisten työtapojen säilyttäminen ja

ruoantuotantoon tutustumista varten.
Runsasta
voite

on

satoa

tärkeämpi

ta-

yhdessä

tekemisen

ilo!

Museonjohtaja,
Meri-Anna Rossander

Mökkiläisinfo
Elinvoimapalvelut
Kirkkokatu 14, 75500 NURMES
Vaihde 040 104 5000
kirjaamo@nurmes.fi
Avoinna ma-pe 9-15
sähköposti: etunimi.sukunimi@nurmes.fi
Asiakaspalvelupisteet:
Kaupungintalo/kirjaamo
Kirkkokatu 14, 75500 NURMES
p. 04010 45007
Kuntalaisten Talo
Kunnantie 1, 75700 Valtimo
p. 04010 41001
Hallintopalvelut
Kaupunginjohtaja
Asko Saatsi p. 040 104 5001
Hallintojohtaja
p. 040 104 5002
Talousjohtaja
Salla Ovaskainen p. 040 104 1302
Konsernijohtaja
Kyösti Korhonen p. 040 104 1002
Johdon sihteeri
Paula Karjalainen p. 040 104 5003

Työllistäminen
Sirke Katajala p. 050 305 1892
Päivi Väyrynen p. 040 104 1105
Kaupunkirakennepalvelut
Tekninen johtaja
Pasi Parkkinen p.040 104 5750

Toimistoinsinööri
Hanna-Riikka Ruokolainen p.040 104 5709
Rakennuttaminen
Rakennuttajapäällikkö
Ari Jaaranen p. 040 104 5707

Kaupunkirakennepäällikkö
Olli Kakkinen, p. 040 104 5752

Kiinteistöhuolto
Kiinteistömestari
Sami Kuvaja p. 040 104 1304

Kuntatekniikan mestari
Mika Tuhkanen p. 040 104 5711

Puhtauspalveluesimies
Eila Nevalainen p. 040 104 5710

Va. maankäyttösuunnittelija
Juha Romppanen p. 040 104 5716

Venepaikat ja kassa
Toimistosihteeri
Niina Huovinen p. 040 104 5704

Toimistoinsinööri
Kaisa Komsa-Partanen p.040 104 5713
Rakennusvalvonta
Rakennustarkastaja
Tapio Rokkonen p. 040 104 5720
Toimistosihteeri
Tuija Pölönen p. 040 104 5709
Ympäristölupa- ja jätevesiasiat
Ympäristöinsinööri
Ismo Ryynänen p. 040 104 5721

Torit
Tori-isännöitsijä
Tmi Virpi Siivola p. 050 320 6146
Jätehuolto
www.jatekukko.fi
Nurmeksen lajitteluasema
Kuhmontie 55, 75500 NURMES
Nurmes ( avoinna ma klo 12-18 ja
to klo 10-18)

Valtimon kiertävä lajitteluasema
S-market, Keskuskatu 43,
75700 VALTIMO
Hyvinvointipalvelut
Kötsintie 2, 75500 NURMES
Hyvinvointijohtaja
Petri Moilanen p. 040 104 5101
Tulosaluepäällikkö, kulttuuri
Marjo Säkkinen p. 040 104 5150
Ma. yhteisökoordinaattori
Anu Huusko, p. 040 104 5723
Kirjasto
Kötsintie 2
p. 040 104 5108 / Tiedonhaku
p. 050 460 7350 / Lainojen uusinta
Valtimon lähikirjasto
Kunnantie 1, 75700 VALTIMO
p. 040 104 1131
Museo
Museonjohtaja
Meri-Anna Rossander p. 040 105 5152
Museoamanuenssi
Laura Hotulainen p. 040 104 5151

Vuokra-asunnot
Kiinteistö Oy Nurmeksen vuokratalot
Teollisuustie 1 ,75530 Nurmes
p. 010 439 9040
nurmeksenvuokratalot(at)nurmes.fi
Yritysneuvonta
Pikes Oy
Kauppatori 1, 2.krs
p. 0400 905 829
Nurmeksen yrityspalvelu Oy
Toimitilapäällikkö
Jere Korhonen p. 050 911 0177
Nurmeksen Vesi Oy
Kauppatori 3, 2 krs
Vesilaskutus
Heli Tolvanen p. 050 471 3619
Palotarkastus
Pohjois-Karjalan pelastuslaitos
Nurmes ja Valtimo:
Palomestari
Markku Holopainen, p. 013 330 9130
Nuohoojat:
Jari Piirainen p. 0400 304 731
Kaarlo Okkonen p. 0500 790 931
Hannu Pääkkönen p. 0500 172 874
Marko Hyvönen p. 0500 923 599

