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Vanhan sairaalan
tontille yhteisöpiha
Nurmeksen kaupunginvaltuusto hyväksyi viime vuoden marraskuussa vanhan sairaalan
tontin tonttimuutoksen, jonka
mukaan alueelle voidaan rakentaa asuin-, liike-, ja työtiloja sekä
julkisten palvelujen tiloja. Tontti on ollut tyhjillään yli 30 vuotta
kiistellyn vanhan sairaalan purkamisen jälkeen.
Tontille etsitään parhaillaan
toimijoita ja suunnitellaan tontin rakentamista. Kaavoituksen
lähtökohtana on ollut yhteisöpiha tyyppinen rakentaminen.
Eri toimijoiden kanssa luodaan
yhdessä innovatiivinen asumisen kokonaisuus, johon kaikki
valitut toimijat lupaavat sitoutua ja antaa oman panoksensa
kehittämistyöhön. Suunnittelu ja luvitus tapahtuisivat alku-

Nurmeksessa
rakennetaan ja tänne
kannattaa rakentaa
Asko Saatsi
kaupunginjohtaja
asko.saatsi@nurmes.fi

Suomessa eletään nyt aikoja, jossa korostuvat hyvä johtaminen, eteenpäin katsova
mieli ja vahva kokemus. Nurmeksesta
löytyvät
kaikki
nämä elementit. Meidän päätöksentekokykymme,
kehittämismyönteisyytemme
ja
vahva elinkeinopainotuksemme tekevät Nurmeksesta paikan, jonne kannattaa rakentaa
ja investoida. Nurmeksen keskeinen sijainti sekä kuntapalvelujen että valtion palvelujen
osalta on eräs rakentamisen
kannustin. Tulevaisuuden usko on myös keskeinen myönteisen kehityksen tae.
Ratkaiseva tekijä lähivuosien
kehityksessä on paikkakuntien
kyky luoda uutta ja ylläpitää hyvää ilmapiiriä. Vuosien 2001–
2011 välisenä aikana peräti
76 % Pielisen Karjalan nettotyöpaikkalisäyksestä kohdistui
Nurmekseen. Nurmeksen nykyinen työpaikkaomavaraisuus

on 105,2 %. Monialainen yritysjoukko on muuntautumiskykyinen ja sillä on laaja rajapinta ja
nopealiikkeisyys kuten isolla
kalaparvella. Tärkeää on myös
ottaa toimijat mukaan uusin
asioiden ideointiin, suunnitteluun ja toteutukseen. Osallisuus ja osallistuminen ovat

Tulevaisuuden
usko on myös
keskeinen
myönteisen
kehityksen tae.

ja mutkatonta kommunikaatiota oman kuntansa kanssa.
Nurmeksen kaupunki pystyy
tähän, koska hallintomme toimii avoimesti ja tehokkaasti.
Huomionarvoista on myös se,
että Yhteistyö toimii hyvin kaupungin keskushallinnon, teknisen viraston ja seudullisen
elinkeinoyhtiön eli PIKES Oy:n
välillä.
Nurmeksen kaupunki on
käyttänyt uusia työtapoja
näiden
rakennuskohteiden
suunnittelussa: Uuden teollisuusalueen osalta olemme
työstäneet yhdessä yritysten
ja kehittäjien kanssa alueen
luonnetta ja olemme pääty-

nykypäivänä yhteistyön minimivaatimuksia.
Ajankohtaisia rakennusalueita Nurmeksessa ovat tällä
hetkellä Känkkäälän uusi teollisuusalue (8 tonttia), Sairaalan
tontti (3-4 rakennuspaikkaa)
sekä Revonniemen lomatontit
(8 tonttia). Yritykset, yhteisöt ja
kuntalaiset arvostavat suoraa

neet vihreän energian teollisuusalueeseen.
Olemme
tehneet YVA-selostuksen uusista teollisuustoiminnoista.
Käytämme alueen visualisoinnissa 3d-mallinnusta ja animaatiota. Sairaalan tontin
osalta olemme mahdollisten
toimijoiden kanssa ideoineet tontin käyttöä, rakennusmassojen
sijoittelua,

yhteisöllisyyttä ja ulkonäköä.
Uusien lomatonttien osalta
olemme käyttäneet uutta, ideoivaa ja etsivää työtapaa. Yhteistyö luottamushenkilöiden
kanssa on ollut toimivaa ja tuloshakuista.
Kaikki nämä kolme kohdetta ovat saaneet alkunsa
4U-NURMES – strategiasta, joka valmistui 2013 keväällä.
Tämä strategia on konkreettinen ja se on tuonut lisäryhtiä Nurmeksen tulevaisuuden
suunnitteluun. Tervetuloa rakentamaan
Nurmekseen!

vuodesta 2016 ja rakentamaan
päästäisiin vuosina 2016 -2017.
Kaikkien rakennusten rakentaminen tapahtuisi yhtäaikaisesti. Rakentamisen tavoitteeksi
asetetaan paikallisen rakennusmateriaalin, puun käyttäminen
koko rakennuksessa, etenkin julkisivuissa.Tontille on tällä hetkellä suunnitteilla ainakin
päiväkoti ja vuokra-asuntoja. Ajatuksena on tehdä ekologinen
yhteisöpiha,
jossa
viihdytään vauvasta vaariin lähellä työpaikkoja ja palveluja.

Lisätietoa

Laina ja Auvo Korhonen ovat jo tyytyväisiä valokuituverkon
käyttäjiä.

Nopeaa
valokuituverkkoa
rakennetaan täydellä
vauhdilla
Pielisen
tietoverkko-osuuskunta rakentaa parhaillaan
nopeaa valokuituverkkoa toiminta-alueellaan
Juuassa,
Lieksassa ja Nurmeksessa. Runkoverkkoa rakennettiin viime
vuonna yhteensä yli 700 km.
Rakentamisen ollessa kiivaimmillaan, töissä oli yhtä aikaa
30 kaivinkonetta. Rakentaminen on jatkunut kuitutöiden
osalta koko alkuvuoden ajan
ja palvelunkäyttäjiä liitetään
verkkoon kiihtyvällä tahdilla. Parhaillaan rakentamisessa
keskitytään tilaajaverkkoihin, ja
työ jatkuu kuluvan vuoden loppuun saakka. Ensisijaisesti rakentamista suunnataan niille
alueille, joilla on eniten kysyntää, joten asukkaiden omalla
aktiivisuudella on merkitystä
tässäkin asiassa. Tulevien vuosien lisä- ja täydennysrakentaminen riippuvat alueiden
asiakasmääristä.

Nyt on oikea aika liittää niin
vakituinen kuin vapaa-ajan
asuntokin nopean ja varman
tietoverkon piiriin. Se varmistaa
tiedonkulun niin sähköisessä
asioinnissa kuin TV- ja viihdepalveluissakin sekä mahdollistaa etätyön ja –opiskelun kotoa
ja vapaa-ajanasunnosta käsin.
Palvelupakettia valittaessa kannattaa myös huomioida, että
vapaa-ajan asuntoihin on mahdollista saada hinnaltaan edullisempi vaihtoehto, jossa netin
käyttöaika on 100 vrk vuodessa
mutta kiinteistön valvontapalvelut toimivat ympärivuotisesti.

Lisätietoa
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Rakentaminen näkyy
katukuvassa
Keskustan
urheilukenttä
Kuntatekniikan tämän ja ensi vuoden isoin työkohde on
keskustan kentän saneeraus.
Kaivutyöt, massojen vaihto
ja putkitukset tehdään tulevalla kesäkaudella ja samalla siirretään osa kaivumaista
Nurmesjärven
rantapolun
pohjaan. Työt aloitetaan kesäkuun lopulla. Seuraavana
vuonna rakennetaan kentän
pintarakenteet, perustetaan
urheilun suorituspaikat, rakennetaan katsomo sekä valaistaan ja aidataan alue.

Kadut
Kadunrakennuskohteena on
Pohjoistie, joka saneerataan
kokonaisuudessaan.
Työt
aloitetaan elokuun puolen
välin jälkeen. Päällystäminen

tehdään mahdollisesti vasta
ensi vuonna.
Kirkkokadun kevyen liikenteen väylien kunnostusta jatketaan alkukesällä. Nyt on
vuorossa pääosin väli Kaar-

Katujen
päällystystyöt
voivat aiheuttaa
lyhytaikaisia
muutoksia
liikennejärjestelyihin.
lonkatu - Karjalankatu.
Kuntatekniikan investointirahoista suurin erä menee
päällystyksiin. Katukohteista
uuden pinnan saavat viime
vuonna saneerattu Jaakko-

lantie sekä rakennettu Voimatie. Lisäksi päällystetään
Karjalan Metsä- ja Energian teollisuustontin piha-alue
Voimatien varrelta sekä Piirosen pesuhallin piha-alue.
Kaava-alueen vanhojen päällysteiden pintausta jatketaan
edellisten vuosien tapaan
vuosittaisella 100 000 euron
määrärahalla ja lisäksi samansuuruisella summalla korjataan Pitkänmäentien pintaa.
Kestopäällysteet
urakoi
vuosina 2015-2017 Asfalttikallio Oy. Katujen päällystystyöt
voivat
aiheuttaa
lyhytaikaisia muutoksia liikennejärjestelyihin.

Matonpesupaikka ja
venevalkama
Kuntalaiset saavat myös uuden matonpesupaikan, jota

Katuri kuljettaa
myös mökiltä

on toivottu Porokylän alueelle.
Matonpesupaikkaa rakennetaan parhaillaan Vinkerrannan venesataman lähistölle ja
se saadaan alkukesällä käyttöön. Toinenhan on Hyvärilässä Kokonniementien päässä.
Kynsiniemen Koudansalmen venevalkaman kunnostustyöt jätetään syksyyn eli
veneet saavat tämän kesän
pysyä entisillä paikoillaan.
Kunnostustöiden vaatimista
toimenpiteistä tiedotetaan
erikseen venepaikan haltijoille.

Lisätietoa
kaupungin nettisivuilta:
http://www.nurmes.fi/
asuminen-ja-ymparisto

Katuri, kutsuohjattu reittiliikenne, ajetaan tilausten
perusteella kotiovelta kotiovelle tai sovitusta paikasta.
Kuljetus on tarkoitettu kaikenikäisille. Autoissa on invavarustus.
Kuljetus tilataan arkipäivisin klo 7.00 - 18.00. Paluukuljetuksen voi sopia kuljettajan
kanssa tai soittamalla. Tilaa
tarvitsemasi kuljetus viimeistään 3 tuntia aikaisemmin
(kylien kyydeistä) ja viimeistään 2 tuntia aikaisemmin
(taajaman kyydistä). Aamukyydit mieluiten edellisenä
päivänä.
Kerro nimesi ja osoitteesi, mistä kuljetus tulee hakemaan, minne olet menossa
ja mihin aikaan. Muista antaa myös puhelinnumerosi. Ilmoita montako henkilöä
tarvitsee kuljetuksen ja tarvitseeko kuljettajan huomioida
erityistarpeita (esim. pyörätuoliasiakas, näkövamma).

Taajama-alueen
liikenne
Puh. 04010 45191
Arkisin klo 8 - 16,
tasatunnein Porokylän S-marketin edessä olevalta pysäkiltä.

Saramo - Ylikylä Puiroonkankaan
suunta
Puh. 04010 45192
Ajopäivät: ma, ti, to
Nurmekseen tulo noin klo 11.00
Nurmeksesta lähtö noin klo 14.30.

Palomäki-Savikylän
suunta
Puh. 04010 45193
Ajopäivät: ma, ti ja to
Nurmekseen tulo noin klo 9.00
Nurmeksesta lähtö noin klo 11:00

Petäiskylä Mujejärven suunta
Kuohatin suunta
Höljäkän suunta (Kohtavaara,
Lipinlahti)
Puh. 04010 45194
Ajopäivät: ti ja to
Nurmekseen tulo noin klo 12.00

Matkahinnat/
suunta:

Nurmeksesta lähtö noin klo 15.15.

Kynsiniemi Lukanpuron suunta

alle 7 km.......................3,70 €
alle 12 km.....................4,30 €
alle 20 km.....................5,90 €
alle 30 km.....................7,20 €
alle 40 km.....................8,60 €
yli 40 km.......................9,70 €
Lapset puoleen hintaan

Salmenkylän suunta
Puh. 04010 45194
Ajopäivät: ma, ke ja pe
Nurmekseen tulo noin klo 12.00
Nurmeksesta lähtö noin klo 15.15.

Huom!
Bomban kesäteatteri saa katon ennen kesäteatterikauden
alkua.

Jätehuollon vinkit
Kesämökin
jätehuolto
kuntoon
Kesämökin jätehuollon voi järjestää kolmella tavalla, omalla
astialla, kimppa astialla tai liittymällä aluekeräyspisteen käyttäjäksi. Jos mökille ottaa oman
astian tai perustaa kimpan, on
perehdyttävä tarkemmin millainen astian sijoituspaikan tulee olla. Aluekeräyspiste on
käyttäjälle vaivaton, sillä sen
käyttöoikeudesta maksetaan

vuosimaksu. Tämän jälkeen
pistettä voi käyttää tarpeen
mukaan eikä tarvitse huolehtia
muusta kuin, että vie pisteelle
oikeanlaista roskaa.

Mitä ja milloin
jäteasemalle?
Jäteasemalle voi toimittaa sellaisia jätteitä, joita ei voi laittaa tavalliseen jäteastiaan
kokonsa, määränsä tai laatunsa vuoksi. Jäteasemilla vastaanotetaan peräkärrykuormia

Haja-asutusalueen kyydeissä tarkemmat tulo- ja lähtöajat
muodostuvat tilausten mukaan.

Porokylän uusi päiväkoti valmistuu elokuussa.

yms. Veloituksetta jäteasemalle kotitaloudet voivat toimittaa
metalliromua, puujätettä, sähköromua (SER) sekä vaarallista
jätettä. Pienkuormamaksu veloitetaan loppu- ja energiajätteestä. Nurmeksen jäteasema
sijaitse osoitteessa Kuhmontie
55, Nurmes

kannattaa hyödyntää ekopisteiden palveluja. Pisteille voi
viedä lasia, metallia, kartonkia,
paperia ja tekstiilejä, niiden
palvelutasosta riippuen. Lajittelu kannattaa, sillä saadaan
mm. parannettua sekajätteen
laatua, josta jo nyt osa ohjataan
energiahyötykäyttöön.
Lisäksi saadaan talteen materiaaleja, joista voidaan tehdä
uusia tuotteita.

Hyödynnä
ekopisteitä

Arkipyhät
vaikuttavat
jätepalveluihin

Mikäli kiinteistöllä ei ole omia
hyötyjätteiden keräysastioita,

Arkipäiville osuvat juhlapyhät
saattavat muuttaa jäteastioi-

den tyhjennysrytmiä koko viikon ajalta 1-2 päivää eteen- tai
taaksepäin. Arkipyhä voi myös
siirtää tyhjennyksen poikkeuksellisesti lauantaille tai sunnuntaille, vaikka normaali
tyhjennyspäivä olisi arkipäivä.
Muutosten varalle jäteastia
kannattaa sijoittaa ajoissa
paikkaan, josta jäteauto käy
sen tyhjentämässä, ellei se ole
siellä pysyvästi.
Jos jätettä tulee niin paljon, ettei kaikki mahdu jäteastiaan, ylimääräiset jätteet voi
laittaa säkissä astian viereen.
Lisäsäkistä menee erillinen
hinnaston mukainen maksu.
Pyhäpäivinä suljettuina ovat

kaikki jätehuollon palvelut, kuten jäteasemat, Kuopion jätekeskus sekä palvelunumero.
Esimerkiksi kesällä juhannusaatto (20.6.) aiheuttaa muutoksia palveluihin.

Lisätietoa

Jätekukko Oy,
asiakaspalvelu
P. 017-368 0152
asiakaspalvelu@jatekukko.fi
www.jatekukko.fi

Nurmeksen jäteasema, Kuhmontie 55
on auki seuraavasti:

Nurmeksen ekopisteet:
Pisteen nimi

Osoite

Lasi

Metalli

Talviaikana
(1.11.-30.4.): 		
maanantaisin ja
Pienkuorma enintään
torstaisin klo 13-17
3 m3 tai 300 kg

Bomba

Suojärvenkatu 1,
75500 Nurmes
Raatihuoneenkatu 18,
75500 Nurmes
Kirkkotie 5,
75530 Nurmes
Porokylänkatu 21,
75530 Nurmes
Lehtovaarankatu 8,
75500 Nurmes

x

x		 x

x

x

x

x		

x

x

x

x		 x

x

x

x

x

x

x

x

x		

x

Kesäaikana
(1.5.-31.10.):
maanantaisin ja
torstaisin klo 11-18

24,40€

Keskusta
Porokylä, P-alue
Porokylä, S-Market

Pienkuorma enintään
1 m3 tai 100 kg

12,25€

Siwa- ja Sale-kauppojen
P-alue

Kartonki

Pahvi

Paperi

Tekstiilit

x

x
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Rakenna koti
Nurmekseen
Tutustu uuteen esitteeseemme:
www.nurmes.fi/esite

Vapaat tontit löytyvät Lieksan ja Nurmeksen teknisen
viraston nettisivuilta.
http://www.lieksa.fi/web/lieksan-ja-nurmeksen-tekninenvirasto/tontit-ja-maaalueet

Terveydenhuolto
Päivystyspoliklinikka
p. 04010 40200

Terveyskeskuksen
vaihde

Sairaankuljetus
112

p. 04010 40000

Sivuilla on linkki myös Kuohattijärven rantatontteihin.

http://terveys.nurmes.fi

Vihreän energian teollisuus- Rakennusluvat
sähköisesti
alueesta 3D mallinnus
Nurmeksen kaupunki yhdessä Teolliset symbioosit-hankkeen kanssa on tekemässä
ajantasaista ja mahdollisimman realistista 3D mallinnusta, markkinointiesitettä sekä
videota teollisuusalueesta
3D mallinnuksen pohjalta.
Mallinnuksessa teollisuusalueen rakennussuunnitelmat
visualisoidaan tonteittain ja
rakennuksittain.
Kaavoitettu alue on 28 hehtaarin laajuinen ja sillä on kahdeksan tonttia. Tonteista kaksi
on vuokrattu ja kaksi varattu.
Alueelle sijoittuu biohiiltämö, bioterminaali, CHP-laitos
ja raakapuun kuormauspaikka. Nurmeksen kaupunki on
suunnitellut ja rakentanut
vuoden 2014 aikana alueelle Voimatien rungon ja kunnallistekniikan, heinäkuussa
Voimatie ja bioterminaalialue
asfaltoidaan.
Nurmeksen kaupunki on
hakenut
Pohjois-Karjalan
maakuntaliitolta rahoitusta

bioteollisuusalueen ratapihan
ja kulkuyhteyksien rakentamiseen. Liikenneratkaisuhanke
koostuu kahdesta osasta; ratapiha ja kulkuyhteydet sekä raiteet. Nurmeksen Porokylässä
sijaitseva raakapuun kuormauspaikka siirretään uudelle bioteollisuusalueelle.
Rakentaminen tapahtuu vuosina 2016 – 2017. Raiteiden
rakentamiseen haetaan rahoitusta liikennevirastolta.
Vihreän energian teollisuusalueen
liikenne
muodostuu pääosin puuraaka-aineen tuonnista rekka-autoilla, valmiiden tuotteiden
poiskuljetuksista junilla sekä
henkilökunnan työmatkaliikenteestä. Lisäksi tonteilla on
omaa sisäistä liikennettä kuten kuormaajia. Alueella on
myös tonttien välistä puuraaka-aineliikennettä. Puutavaran
lastaus- ja purkupaikan liikenne koostuu rekalla saapuvasta puusta ja junalla lähtevästä
puusta sekä puutuotteista.

3D mallinnus on tehty yhdistämällä rakennuspiirustuksia ja
suunnitelmia.

Teollisuusalueella
työllistävä
vaikutus
Nurmeksen bioteollisuusalueen tuleva työllistävä
kokonaisvaikutus on aluevaikuttavuustutkimuksen
mukaan 281 htv, mistä metsätalouden osuus on 124 htv.
Puutavaran lastaus- ja purkupaikan kokonaisvolyymi tulee olemaan junakuormissa
n. 505 000 m3/v. puuta sekä
lopputuotteita ja varastoitavan puun osalta vuotuinen kokonaismäärä on ratapihalla n.

160 000 m3 ja biohiiltämön pihalla n. 350 000 m3.
Nurmeksen bioteollisuusaluehankkeen yritysryppäälle on laadittu YVA-ohjelma.
Pohjois-Karjalan Ely-keskus
antaa loppulausuntonsa arviointiselvityksestä toukokuun
loppupuolella.
Pielisen Karjalan Kehittämiskeskuksella on meneillään
Teolliset symbioosit -hanke,
jonka yhtenä tavoitteena on
hankkia alueelle lisää vihreänteollisuuden toimijoita, kuten
esim. kasvihuoneviljelyä tai
puun kuivausta.

Rakennusvalvonta on ottanut käyttöön rakentamisen
lupakäsittelyjä
tehostavan
sähköisen Lupapiste-asiointipalvelun. Nyt rakennushankkeiden suunnitelmat voidaan
valmistella sähköisesti yhdessä viranomaisten ja muiden
rakennusalan ammattilaisten
kanssa. Lupapiste sujuvoittaa
lupakäsittelyä ja vapauttaa
luvanhakijan virastoaikatauluista sekä paperisten asiakirjojen toimittamisesta eri
tahoille. Lupahakemus sekä
liiteasiakirjat on aina kuitenkin toimitettava paperisina
(2 sarjaa) ennen varsinaista
lupapäätöksen tekoa, koska
arkistolaki näin velvoittaa.
Palvelu kokoaa rakennuslupien kanssa toimivat eri ta-

hot yhteiseen osoitteeseen ja
mahdollistaa neuvonnan, luvanhaun ja viranomaisasioinnin hoitamisen sähköisesti.
Rakentajien,
suunnittelijoiden keskuudessa palvelu on
otettu hyvin vastaan ja kyselyjä ja hakemuksia on tullut
runsaasti järjestelmään mut-

ta uusiakin mahtuu mukaan.
Palvelu neuvoo hakijaa lupien tarpeesta ja luvanhakemisen vaatimuksista.
Päätöksen jälkeen myös
rakentamisen aikainen viranomaisasiointi voidaan hoitaa
samassa palvelussa. Palvelussa hakija voi seurata lupien etenemistä ja nähdä
muiden osapuolten, kuten
viranomaisen,
suunnittelijoiden tai muiden rakennusalan ammattilaisten tekemät
kommentit ja muutokset reaaliaikaisesti.
Uuden palvelun löydät nettiosoitteesta:
www.lupapiste.fi. Palveluun
rekisteröidytään pankkitunnusten avulla.

Yhteystiedot
Lieksa-Nurmes
Tekninen virasto/
Rakennusvalvonta
pirjo.hilonen@lieksa.fi
puh. 04010 44790

Mökkiläisinfo
Tekninen virasto
Porokylänkatu 6 D, 75530 NURMES
tekninen@nurmes.fi
Avoinna:
ma-pe klo 9.00–12.00 ja 13.00–15.00

Rakennusvalvontatoimisto
Toimistosihteeri
Paula Korhonen
p. 040 104 5705
paula.korhonen@nurmes.fi
Rakennustarkastaja toimistossa
ma klo 9–12 ja 13–15 sekä ke 9–12.
Muina aikoina sopimuksen mukaan.
Rakennustarkastaja
Timo Karreinen
p. 040 104 5720
timo.karreinen@nurmes.fi
Aukiolo kesällä 2015:
Rakennusvalvonta on suljettuna
ajanjaksolla 6.7. – 17.7.2015, jolloin ei
tehdä katselmuksia.

Korjausneuvonta
Korjausneuvoja Nurmeksessa to-pe
Jari Pyykkö
p. 040 104 4798
jari.pyykko@lieksa.fi

Ympäristölupa- ja
jätevesiasiat
Ympäristölupa-asiat, jäteasiat ja
kiinteistökohtaisten jätevesiasioiden
neuvonta
Ympäristösuojelusihteeri
Ismo Ryynänen
p. 040 104 5721
ismo.ryynanen@lieksa.fi

Myytävät ja vuokrattavat
kiinteistöt
Tiedustelu ja esittely
sopimuksen mukaan.
Kiinteistöhoidon esimies
Timo Pelkonen
p. 040 104 5708

Vuokra-asunnot
RTL-Isännöinti Oy
Kirkkokatu 25, 75500 NURMES
puh. 010 439 9040
nurmeksenvuokratalot@nurmes.fi

Laituri- ja rantapaikat
Varpu Lipponen
p. 040 104 5703
varpu.lipponen@nurmes.fi

Nurmeksen Vesi
Vesiliittymät ja -laskutus
Toimisto avoinna:
ke–pe klo 9.00–12.00 ja
13.00–15.00
Niina Kejonen
p. 040 104 5704
niina.kejonen@nurmes.fi

Yksityistieasiat
Lieksan ja Nurmeksen teknisen
lautakunnan alainen yksityistiejaosto.
Kadunrakennuspäällikkö
Ilkka Puumalainen
p. 040 104 4745
ilkka.puumainen@lieksa.fi

Palotarkastus
Pohjois-Karjalan pelastuslaitos
Asemamestari
Sami Meriläinen
p. 013 337 5552
Soratie 1, 75530 NURMES
www.pkpelastuslaitos.fi

Nuohous
Pohjois-Karjalan pelastuslaitos
www.pkpelastuslaitos.fi

Porokylä, Savikylä, Salmenkylä,
Jokikylä, Ylikylän eteläosa
Piirinuohooja
Ari Lasanen
p. 0500 272 266
Hyvärilä, Itäkaupunki, Kynsiniemi,
Pitkämäki, Radantaus
Piirinuohooja
Hannu Pääkkönen
p. 0500 172 874
Puiroonkangas, Höljäkkä, Lipinlahti,
Kuohatti, Mujejärvi, keskusta/
pohjoispää, Kehäkatu, Lehtovaara
Piirinuohooja
Kaarlo Okkonen
p. 0500 790 931
Saramo, Ylikylän pohjoisosa
Piirinuohooja
Jari Piirainen
p. 0400 304 731

Yritysneuvonta
Pikes Oy
Kauppatori 1, 75500 NURMES
puh. 040 104 5930, pikes@pikes.fi
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Ikolan kesä

Kulttuuritalo kutsuu viihtymään

Kotiniementie 2

Nurmes-talosta löydät kirjaston ja paljon muutakin.

Lampaat
saapuvat Ikolan laitumille kesäkuun alussa, ja ovat
lasten ja muidenkin ilona elokuun alkupäiviin saakka.

Ulkomuseon
perusnäyttely
on avoinna 22.6. - 7.8.2015.
Näyttely kertoo paikkakunnan
maataloudesta,
meijeritoiminnasta, Kuokkastenkosken
rautaruukin historiasta ja palolaitoksen kehityksestä. Uutena osana perusnäyttelyssä
on kauppatorilla sijainneen,
vuosina 1904-2002 toimineen
Uddin kauppaliikkeen historiasta kertova näyttelykokonaisuus. Museolle pystytetty
Uddin kauppa on ajoitettu
1960-1970-luvuille. Perusnäyttely on avoinna ma-pe klo 1016. Liput 4/2 euroa.

Kysy
romanikulttuurista
tapahtumapäivä

–

pidetään Ikolan pirtissä
22.6. klo 14. Tapahtumassa esiintyy Pertti Palm yhtyei-

neen. Tapahtumaan liittyy
romaniasunäyttely,
jossa
Tampereen museoista Nurmekseen lahjoitetut romaniasut ovat esillä 22.- 26.6.
välisen ajan Ikolan pirtissä. Vapaa pääsy.

Hohenlockstedtin
sotilaskotinäyttely
Ikolan pirtissä 29.6.-7.8.2015
ma-pe 10-16. Saksalainen
Lockstedter Lagerin sotilaskoti avattiin keväällä 1912. Sen
tarkoitus oli tarjota sotilaille,
myös Saksassa koulutuksessa
olleille suomalaisille jääkäreille, paikka vapaa-ajan viettoon.
Kotiin palatessaan jääkärit toivat mukanaan sotilaskotiaatteen Suomeen. Vapaa pääsy.

Maakunnan
kaunein galleria

Museossa
matkataan
Sortavalaan

Nurmes-talon galleria Tyko on
saanut nimensä paikkakunnalla syntyneen taiteilija Tyko
Sallisen mukaan. Luonnonvalo pääsee sisään suurista ikkunoista, joista avautuu myös
kaunis näköala Nurmesjärvelle. Galleriaa on kehuttu maakunnan kauneimmaksi, eikä
syyttä!
Galleria Tykossa nähdään
kesän aikana kaksi näyttelyä.
Kultaa ja keväistä valoa on
kuhmolaisen Urho Kähkösen näyttely, joka esillä kesäkuun ajan.

Nurmes-talon pohjakerroksessa sijaitsevan Kötsin museon kesänäyttely on Sortavala
– minun kaupunkini. Näyttely on esillä elokuun loppuun
asti. Museo on avoinna ma–
pe 10– 16, ja sinne on vapaa
pääsy.
Pohjois-Karjalan
museon
tuottama näyttely kertoo Sortavalasta, joka on monelle suomalaiselle kaupunki täynnä
muistoja. Näyttelyssä luodaan
katsaus Laatokan maisemiin
sekä kerrataan kaupungin

Heinä- ja elokuun ajan galleriassa nähdään Terttu Schroderus-Gustafssonin näyttely.
Galleriaan on vapaa pääsy, ja
se on avoinna ma–pe klo 12–
19 ja la klo 10–15 sekä Hannikaisen salissa järjestettävien
tilaisuuksien ja elokuvanäytösten yhteydessä.

syntyä ja kehitystä aina perestroikan alkuun saakka.
Kötsin museossa on lisäksi
esillä perusnäyttely, joka esittelee Nurmeksen historiaa eri
näkökulmista:
esihistoriaa,
metsästystä, kalastusta sekä
1900-luvun alkupuolen elämää Nurmeksen kauppalassa.

Pelarivestari –
folkmusiikkitapahtumaa
vietetään 26.7. klo 12 alkaen.
Tapahtuman järjestävät yhteistyössä
Nurmes-seura
ja Nurmeksen museo. Yhtyeet soittavat eri puolilla museoaluetta, ja musiikin
kuuntelun lomassa voi vaikkapa nauttia Marttojen paistamia
muurinpohjalettuja.
Esiintyjinä mm. kuopiolainen
Odessa, Kuopion pelimannit, Kipsi Swing Trio, U1, Sofia
Henneken @ The Band.

Nurmeksen
kesäkonsertit
soivat Hannikaisen salissa

Katso tiedot
www.kinohannikainen.net

Kesäinen musiikki soi Nurmeksessa, kun kesäakatemian opettajat ja oppilaat
valtaavat kaupungin 5.–12.7.
Suuri osa konserteista
järjestetään
Nurmes-talon
Hannikaisen salissa, jonka
erinomainen Steinway-flyygeli soi ”pianon runoilijan”, japanilaisen Akiko Ebin käsissä
heti tapahtuman avauspäivänä. Ebin vierailu toteutetaan
Nurmeksen kaupungin tuella,
ja avajaiskonsertissa hän tulkitsee Chopinin ja Debussyn
preludeja.
Tapahtuman toinen merkkivieras on säveltäjä Kaija
Saariaho, joka on myös yleisön tavattavissa keskiviikkona 8. heinäkuuta.
Katso kaikki konserttitiedot www.nurmesmusicacademy.fi ja heittäydy musiikin
vietäväksi!

Elokuviin ja
kulttuurikahvilaan
Kino Hannikaisessa näkee kesän ajankohtaisimmat elokuvat.

Kahvio
Marjatassi
palvelee Nurmes-talossa vierailevia, kun muukin kuin
kulttuurinnälkä iskee. Kahvin kanssa maistuvat vaikka
Marjatassin kuuluisat munkkirinkelit.

Nurmeksen
Kaupunginkirjaston kesä
Kesä-, heinä- ja elokuun
aukioloajat
ma-pe 12-19,
la 10-15
Juhannusaaton aatto (18.6.)
12-19, juhannusaatto ja juhannuspäivä (19.-21.6.) suljettu.
Nurmes valittiin maailman parhaaksi kirjastokunnaksi vuoden 2014 lainojen
ja käyntikertojen perusteella.
Nurmes-talossa sijaitsevassa
kirjastossa on myös kirjojen
ja lehtien poistomyyntiä. Lehtisalissa asiakkaiden luettavana noin 160 aikakauslehteä
ja 20 sanomalehteä. Tarjolla on myös internet päätteitä,
langaton WLAN ja tablet-tietokoneita.

Ideat kasvuun Pielisen Karjalassa!
Haaveiletko rauhallisemmasta elämäntyylistä, luonnonläheisistä harrastusmahdollisuuksista tai turvallisemmasta kasvuympäristöstä perheen pienimmille? Etsitkö
yrityksellesi uutta kotia tai haluatko ostaa valmiin liiketoiminnan? Täällä on tilaa elää
ja yrittää!
PIKES Oy on Pielisen Karjalan oma kehittämisyhtiö. Kehitämme Pielisen Karjalan
seutukuntaa elinkeinostrategian mukaisilla hankkeilla, omalla osaamisellamme, yhteistyöverkostoillamme ja palveluillamme. Tarjoamme yrityksille asiantuntijapalvelua
yrityksen eri kehitysvaiheissa sekä uuden yritysidean kypsyttämisessä yritystoiminnaksi. Kysy myynnissä olevia yrityksiä. Ota yhteyttä yritysasiantuntijoihimme!

• NURMES: Kauppatori 1 • LIEKSA: Energiatie 2 • puh. 040 104 5930 • pikes@pikes.fi • www.pikes.fi
PS. Mitä kuuluu Pielisen Karjalaan? Kurkkaa www.facebook.com/PielisenImmeiset. Kirjoita ja linkitä mukavia juttuja Pielisen Karjalasta. Tunnelmapaloja arjesta, harrastuksista, luonnonilmiöistä jne.
Välitä viestiä iloisista PielisenImmeisistä!

VALTIMOLLA la 11.7.
Messujen teemana on
paluumuutto ja yrittäjyys.
Tule tutustumaan
pielisenkarjalaisiin tuotteisiin
ja palveluihin. Kysy yrittämisen
mahdollisuuksista.
Tavataan Valtimolla!
www.pielisenmessut.fi

