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Suunnitelman nimi Puusta pitkään viittaa pienen ja syrjäisen kaupungin kehittä-
misen kompleksisuuteen. Kaupungin monien ja toisiinsa vaikuttavien osien ke-
hittämiselle on tarvetta, mutta vaikeasti selitettävistä eri tekijöistä johtuen kehit-
tämisessä ei välttämättä päästä puusta pitkään. Nurmeksen ja Kauppalan osalta 
työn nimi viittaa myös siihen, että paikkakunta voi ammentaa tulevaisuuttaan 
konkreettisesti puusta ja elää siitä vielä pitkään.

Suunnitelmaan kuuluu luonteeltaan ja laajuudeltaan erilaisia aihealueita, jotka 
ovat Nurmeksen Vanhan Kauppalan Asukasyhdistys ry:n määrittelemiä. Suun-
nitelman sisällöksi on laadittu varsin laajoja ja monipuolisia osatekijöitä, minkä 
vuoksi olen tehnyt kyseisestä hankkeesta arkkitehdin tutkintoon liittyvän diplo-
mityöni. Työn tarkastajana on toiminut professori Staffan Lodenius.

Suunnitteluprosessiin on kuulunut muun muassa yleisötilaisuuksien pitämistä, 
asukasiltoja, palavereja, valokuvaamista, paikkakuntaan tutustumista ja mat-
kustamista. Työn laajuus ja tiukka aikataulu alkoivat tuntua sekä henkisesti että 
fyysisesti vuoden 2009 lopulla, eikä työstä olisi tullut mitään ilman tukea.

Haluan kiittää professori Staffan Lodeniusta kannustamisestani ja Arkkitehtuurin 
laitosta työtilasta, jota olen saanut käyttää varsin joustavasti. Suuri kiitos kuuluu 
Nurmeksen Vanhan Kauppalan Asukasyhdistyksen Veli-Pekka Nenoselle ja Matti 
Turuselle, joiden avulla olen saanut ammennettua runsaasti tietoa suunnitelmaa 
varten. Kiitos myös kaikille muille projektiin liittyneille tahoille – Nurmeksen asuk-
kaille ja yrittäjille, mukana olleille asiantuntijoille sekä yhteistyökumppaneille ja ra-
hoittajille, jotka ovat mahdollistaneet hankkeen toteutumisen.

Sukulaisteni ja ystävieni tuki ja ymmärrys ovat merkinneet minulle projektin 
aikana paljon. Kiitos varsinkin äidille.

Tampereella 6.5.2010  Anna-Maria Nevalainen
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Johdanto

Projektin esittely

Nurmeksen Vanhan Kauppalan kehittämissuunnitelman tilaajana on Nurmeksen 
Vanhan Kauppalan Asukasyhdistys ry. Projektin nimeksi on annettu Nurmeksen 
Vanhan Kauppalan Sujuva Arki. Kyseessä on EU-rahoitteinen hanke, jonka suun-
nittelutyön toteuttajaksi on valittu Tampereen Teknillisen Yliopiston Rakennetun 
ympäristön tiedekunnan Arkkitehtuurin laitoksen Yhdyskuntasuunnittelun osas-
ton Kaupunkitutkimuslaboratorio EDGE. Projektin virallinen aloituspäivä on ollut 
30.10.2009. Suunnitelma on laadittu puolen vuoden aikana.

Projektin tarkoituksena on löytää vastauksia ja valmiuksia maaseutukaupungin 
tulevaisuuden haasteisiin globalisoituvassa tietoyhteiskunnassa. Muutamia yh-
dyskuntarakenteeseen liittyviä kehittämisen haasteita nykypäivänä ovat kau-
pungistuminen, joka koskee suurimpia kaupunkeja, mikä aiheuttaa epäsuotuisan 
väestökehityksen pienille kaupungeille ja maaseudulle, väestön ikääntyminen ja 
sitä kautta erilaisten asumismuotojen järjestäminen, tulevaisuuden elinkeinot, 
ihmisten hyvinvointi, kaupunkirakenteen hierarkia ja ympäristöystävällisyys.

Kehittämisen lähtökohtana Nurmeksen Vanhassa Kauppalassa on muun muas-
sa nykyisen asuntotarjonnan määrittäminen laadun, määrän ja asumismuodon 
suhteen. Toinen tärkeä lähtökohta ovat palvelut. Olennaista on saada tarjon-
ta vastaamaan kysyntää ja toisaalta tarjota jotain sellaista, jolle tulee olemaan 
kysyntää, jotta aikaansaadaan mahdollisimman hyvät edellytykset kaupungin 
kehittymiselle ja mahdolliselle kasvulle. Palvelujen lisäksi kaupungista on toki 
löydyttävä muutakin houkuttelevaa ja mielenkiintoista tarjontaa. Kehittämisen 
yhtenä tavoitteena on muokata Nurmeksen keskustasta vetovoimainen, esimer-
kiksi torialuetta kehittämällä, ja laajempaa kokonaisuutta ajatellen kytkeä Van-
ha Kauppala, ja siten myös koko Nurmes, Pielisen Karjalan, Suomen ja koko 
maapallon kattavaan verkostoon. Kehittämissuunnitelmaan liittyvät oleellisesti 
rakentaminen, viher- ja virkistysalueet, katu- ja liikennealueet, satama, Kirk-
kokadun ympäristö, jo edellä mainitut asuminen, torialue ja palvelut sekä tyh-
jillään oleva niin sanottu vanha sairaalan tontti Kirkkokadun eli pääkadun var-
rella. Haasteellisinta on löytää keinot väestöpohjan kasvattamiselle, mitä kautta 
taloudelliset resurssit voidaan saada kehittämiselle suotuisikis. Investointeja on 
tehtävä myös heikon taloustilanteen aikana.

Kaupungin kehittäminen on pitkäkestoinen ja päättymätön prosessi, joka etenee 
pieniä askelia ottamalla. Tulevaisuuden visioinnin ajallinen kiintopiste on sijoitet-
tava riittävän kauas, jotta asetetut tavoitteet on realistista saavuttaa. Yleisesti 
ottaen laajan alueen nopeaa kehittämistä rajoittavia tekijöitä ovat esimerkiksi 
usein hitaat kaavoitusprosessit, taloudellisten resurssien puute ja koko yhteis-
kuntaa koskevat globaalit trendit. Tässä yhteydessä Nurmesta visioidaan vuo-
teen 2030, mutta jotain saavutetaan jo ennemmin ja jotain vasta myöhemmin.

Menetelmät

Sujuva Arki -hankkeen aikana on järjestetty erilaisia tilaisuuksia ja kyselyitä, joi-
den avulla on kerätty paljon tietoa Kauppalasta sekä ideoita sen kehittämiseksi. 
Tilaisuuksiin ja kyselyihin on osallistunut kiitettävä määrä muun muassa alueen 
asukkaita ja alueella toimivia yrittäjiä.

Tiedon ja ideoiden keräämistä varten järjestettyjä tilaisuuksia ja tempauksia 
ovat olleet Tulevaisuuden verstaan kokoontumisillat, joita on järjestetty syksyn 
2009 aikana yhteensä viisi, suunnitelman etenemiseen liittyneet yleisötilaisuu-
det, joita on järjestetty kolme ja vuoden 2010 tammikuussa toteutettu asukas-
kysely. Tulevaisuuden verstaan jokaisessa tapaamisessa on ollut oma teemansa 
ja osallistujia lähes yhtä paljon. Verstastapaamisista on laadittu erillinen raportti, 
joka pitää sisällään kaiken oleellisen tiedon kokoontumisista. Loppuraportin on 
laatinut Anne Pulkkinen Maaseudun sivistysliitosta. Tilaisuudet on järjestetty yh-
teistyössä Nurmeksen Vanhan Kauppalan asukasyhdistyksen kanssa.

Asukasyhdistyksen teettämä asukaskysely on tehty yhteistyössä Nurmeksen am-
mattikoulun oppilaiden kanssa. Oppilaat ovat avustaneet kyselyn jakamisessa ja 
keräämisessä. Vastausprosenttia on saatu kasvatettua varmistamalla etukäteen 
mahdollisen vastaajan mielenkiinto. Kyselyn kysymykset on laadittu yhteistyössä 
eri tahojen kanssa, ja kyselyssä on noudatettu Kansainvälisen Kauppakamarin 
sääntöjä.

Hanketta koskevissa yleisötilaisuuksissa on saatu palautetta kehittämissuun-
nitelman eri vaiheista. Lisäksi kehittämissuunnitelman laatijaan on voinut olla 
suoraan yhteydessä sähköpostitse ja Internetissä toimivan kansalaisfoorumin 
välityksellä. Prosessin aikana on myös haastateltu muun muassa Kauppalan kou-
lujen oppilaita, alueen asukkaita ja yrittäjiä.

Erikseen on järjestetty ohjausryhmän kokouksia, joissa kokoonpano on hieman 
vaihdellut. Ohjausryhmään ovat kuuluneet Raija Durchman (Keskustan yrittäjät, 
Asukasyhdistys), Markku Henneken (TE-keskus), Veli-Matti Hurskainen (Asu-
kasyhdistys), Vuokko Kiviniemi (Keskustan yrittäjät), Helena Kärki (Keskustan 
yrittäjät), Seppo Laaninen (Rehtori, Asukasyhdistys), Hilkka Laurinen (asukas, 
Puu-Nurmes), Jouko Määttä (asukas, Kauppala), Martti Piiroinen (Nurmeksen 
kaupunki), Hannu Ryhänen (Asukasyhdistys), Sanna Tikkanen (Keskustan yrit-
täjät), Matti Turunen (Asukasyhdistys, puheenjohtaja), Andrei Verikov (Ortod. 
Kirkkoherra) ja Veli-Pekka Nenonen (Projektinvetäjä). Kutsuttuja asiantuntijoita 
ovat olleet Tuomo Hämäläinen (ELY-keskus), Jouni Korhonen (Leader) ja Anne 
Pulkkinen (Leader).

Edellä mainituin keinoin saadut tiedot ja ideat ovat olleet pohjana suunnitelmalle. 
Kaikki mielipiteet ja ehdotukset on pyritty huomioimaan mahdollisimman hyvin 
kehityssuunnitelmaa laadittaessa.
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Nurmes ei sijaitse Suomen mittakaavassa suuren kaupungin välittömässä vaiku-
tuspiirissä vaan toimii enemmänkin omana yksikkönään tai jonkinasteisessa yh-
teistyössä muiden samanhenkisten pikkukaupunkien kanssa. Esimerkiksi Lieksan 
ja Nurmeksen tekniset toimet on yhdistetty vuoden 2010 alussa.

Pinta-alaltaan Nurmes on noin 1 855 km², josta noin 254 km² on sisävesistöjä. 
Nurmeksen asukasluku on 8 557 asukasta, mikä tarkoittaa sijaa 125 Suomen 
kaupunkien joukossa (2008). Asukkaista miehiä on 4 293 ja naisia 4 264. Vuo-
den 2008 lopussa 0–14-vuotiaita on ollut 13,3 %, 15–64-vuotiaita 62,4 % ja yli 
64-vuotiaita 24,3 %. Väestöntiheys on 5,34 as/km². Nurmeksen työpaikkaoma-
varaisuusaste on ollut vuonna 2007 99,8 % ja taloudellinen huoltosuhde 1,95. 2 
Vanhaan Kauppalaan sijoittuva suunnittelualue on pinta-alaltaan noin neliökilo-
metrin suuruinen. Asukkaita alueella on noin tuhat.

Suunnittelualue

Suunnittelualueena on 5.12.1876 perustettu Nurmeksen Vanha Kauppala, joka 
rajautuu maantieteellisesti kehittämissuunnitelman osalta pohjoisessa Nurmes-
järveen, idässä Mikonsalmen siltaan, etelässä Pieliseen ja lännessä Rajakadun 
länsipuolen kortteleihin. Kokonaisuutta ajatellen suunnitelmassa sivutaan myös 
koko Nurmesta ja sen sijoittumista ympäristöönsä sekä valtakunnallisella että 
maailmanlaajuisella tasolla. Jossain määrin sivutaan myös Porokylää ja Itäkau-
punkia sekä Bomban ja Hyvärilän matkailualueita.

Vasemmalla Nurmeksen keskusta-alue. Pääasiallinen suunnittelualue eli Vanha Kauppala 
on ympyröity valkoisella. Matkailualue jää kuvan oikean alareunan ulkopuolelle.

Yläpuolella on esitetty Nurmeksen sijoittuminen Pielisen Karjalan seutukuntaan ja sijainti 
joihinkin Suomen ja Venäjän kaupunkeihin nähden.

Nurmes kuuluu muun muassa havumetsävyöhykkeeseen, Eurooppaan, Suo-
meen, Itä-Suomen lääniin, Pohjois-Karjalan maakuntaan ja Pielisen seutukun-
taan, johon kuuluvat lisäksi Lieksa ja Valtimo. Nurmeksen naapurikunnat ovat 
Lieksa, Valtimo, Juuka, Rautavaara, Kuhmo ja Sotkamo. Nurmeksen laajaan 
maaseutualueeseen kuuluu lukuisia kyliä, esimerkkeinä Höljäkkä, Kynsiniemi ja 
Salmenkylä. Venäjän vastainen raja on linnuntietä lyhimmillään noin 50 km:n 
etäisyydellä. Nurmeksen Kauppalasta on matkaa Helsinkiin noin 510 km ja Jo-
ensuuhun, Kuopioon ja Kajaanin, jotka kaikki ovat väkiluvuiltaan Suomen 30 
suurimman kaupungin joukossa 1, noin 110 - 130 km. Kauppalassa sijaitsevasta 
satamasta on vesiteitse yhteys Suomenlahdelle, ja Kajaanista, Kuopiosta ja Jo-
ensuusta on yhteys lentokoneella Helsinki-Vantaan kautta lukuisiin eri kohteisiin. 
Tietoliikenne puolestaan tuo muun maailman lähelle Kauppalan ja Nurmeksen 
asukkaita ja yrittäjiä hetkessä.
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Lähtökohdat ja tavoitteet
 
Historiaa lyhyesti

Nurmeksen historia on luettavissa muun muassa Veijo Saloheimon kirjasta Nur-
meksen historia (Kuopio 1953). Kauppalan historia on kaikkine yksityiskohtineen 
hyvin mielenkiintoinen. Pääosa yksityiskohdista jää kuitenkin muiden teosten 
varaan, koska tässä mainitaan vain merkittävimpiä ja tulevaisuuden kannalta 
oleellisimpia seikkoja.

Kauppalalla tarkoitetaan maalaiskunnan ja kaupungin välille muodostettua hal-
linnollista välimuotoa. Nurmeksen Kauppala on perustettu autonomian ajalla 
vuonna 1876 lähes asumattomalle harjulle noin kahden kilometrin etäisyydelle 
kirkonkylästä itään. Sen perustamista tosin esitettiin kauppiaiden ja talonpoikien 
toimesta jo vuonna 1866. Tarkoituksena oli edistää liike-elämää ja teollisuutta 
sekä kaupankäyntiä Itä-Suomen ja Venäjän välillä. Perustana Kauppalan edus-
tavalle taloudelliselle toimintaympäristölle, hallinnolle ja liikenteelle oli ajan hen-
gen mukainen asemakaava eli paloturvallinen empireruutukaava. Asemakaavaan 
kuului itäinen ja läntinen osa, liitoskappaleena Mikonsalmen silta.

Lähes asumattomalla harjulla sijaitsi vain muutama maatila ja torppa sekä tii-
litehdas. Kauppalan perustamisen jälkeen rakentamista määriteltiin rakennus-
säännöllä, jonka tarkoituksena oli saada Kauppalaan rakennuksia ja asukkaita 

Vasemmalla Kauppalaa 1920-luvulla kuvattuna kirkosta torin suuntaan. Päärakennukset 
rajaavat katuja ja talousrakennukset sijaitsevat pihan puolella tontin reunoilla.

Yläpuolella rukoushuone, taustalla kirkko. Kirkkokadulle on saatu jo valaistus. (molemmat 
kuvat Aake Pantio, arkisto)

mahdollisimman nopeasti. Hyväksytyt piirustukset olivat rakentamisen edelly-
tyksenä, ja etenkin julkisten rakennusten suunnitteluun käytettiin arkkitehteja. 
Kirkonkylän palon seurauksena, mistä seuraa myös alueen nykyinen nimi Po-
rokylä, rakentaminen kauppalassa ja varsinkin sen länsiosan halvoilla tonteilla 
oli vilkasta. Rakentaminen taantui ennen vuosisadan vaihdetta, mutta vilkas-
tui jälleen, kun Kauppalasta tehtiin itsenäinen kunta vuonna 1901. Halvat ton-
tit Rajakadun itäpuolella oli rakennettu lähes täysin 1900-luvun ensimmäisen 
kymmenyksen loppuun mennessä. Kauppiaat ostivat noin puolet tarjolla olleista 
tonteista, minkä lisäksi talonomistajat rakensivat runsaasti. Ensimmäisenä ra-
kennettiin torin, sairaalan ja koulujen ympäristöt sekä Raatihuoneenkadun varsi. 
Rautatien valmistuminen vuonna 1911 johti Kauppalan kasvuun vaikuttaneen lai-
valiikenteen vähentymiseen ja toisaalta myös siihen asti vilkkaimpaan rakenta-
miseen. Parinkymmenen vuoden aikana Kauppalaan rakennettiin kirkko, joka on 
varsin komea ja hieman ylimitoitettu, kaksi koulua, kauppalantalo, rukoushuone 
ja kylpylälaitos. Katuja avattiin tarpeen mukaan, mutta ne jätettiin sääntöjen 
vastaisesti kiveämättä. Kirkkokatua rakennettiin jo vuonna 1881. Vuosisadan 
vaihteen tienoilla ja ennen vuotta 1910 katujen varsille saatiin puhelinpylväät ja 
sähkövalot. Hevosilla näki hurjastella pimeälläkin. 3
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Muutama maatilan pitäjä ja torppari asutettiin Kauppalaa perustettaessa muualle. 
Erottauduttuaan itsenäiseksi kunnaksi Kauppalaa alkoivat asuttaa väestöryhmät, 
joihin kuului melko varakasta väkeä. Väestö koostui työläisistä, käsityöläisistä, 
kauppiaista ja virkamiehistä, jotka saapuivat pääasiassa pitäjän ulkopuolelta. 
Valtion ja kunnan virkamiehet muodostivat merkittävän väestöryhmän, minkä 
seurauksena kauppalaa kutsuttiinkin herrojen kauppalaksi. Kauppala erotettiin 
Rajakadun kohdalla maalaiskunnasta aidalla merkitsemään kahden erilaisen 
maailman rajapintaa. Myös Kauppalan sisällä oli havaittavissa eriarvoisuutta, 
kun pohjoista Nurmesjärven puolta Kauppalasta pidettiin huonompana eteläi-
seen Pielisen puoleen verrattuna.

Eri vuosina säädetyt rakennusjärjestykset ovat vaikuttaneet Kauppalan raken-
tumiseen melko voimakkaasti. Ensimmäinen, vuoden 1879 rakennusmääräys, 
määräsi puutalot yksikerroksisiksi. Pihasaunoja ei saanut rakentaa, mutta aitat, 
eläinsuojat, kellarit, kaivot ja ulkokäymälät kuuluivat pihapiiriin. Katemateriaalit 
oli myös tarkasti määritelty. Pärekattoja ei saanut rakentaa, eivätkä rakennukset 
saaneet olla rumentavia. Kivitalot määrättiin korkeintaan kolmekerroksisiksi vuo-
den 1928 rakennusjärjestyksessä ja lisäksi tontit oli rajattava vähintään 213 cm 
korkealla aidalla, joka ei saanut olla rumentava. Palokujat oli pidettävä siisteinä.

Kauppalan ilme oli kauppa- ja käsityöläisvaltainen toiseen maailmansotaan saak-
ka. Lisäksi teollinen toiminta tarjosi työpaikkoja. Varsinkin saha, mitä kautta 
metsätaloudesta tuli tuottavaa ja varallisuutta kasvattavaa. Kauppala alkoi kas-
vaa voimakkaasti 1930-luvulta lähtien. Rakentaminen lisääntyi huomattavasti 
1940-luvun lopussa, mikä oli seurausta kunnallistekniikan toteuttamisesta ja en-
simmäisen asemakaavan mukaisen Kauppalan itäpuolen rakentamattomuudes-
ta. Kauppalaan saatiin tontteja ja rakennuspiakkoja puolittamalla olemassa ole-
via tontteja ja lisäämällä rakentamistehokkuutta. Kerrostalot ilmestyivät myös 
kaupunkikuvaan, joka alkoi muuttua hajanaiseksi. Osaltaan vuoden 1943 ra-
kennusjärjestys edesauttoi kaupunkikuvan hajanaistumista, koska se salli muun 
muassa erilaisten, aikaisemmasta rakentamistavasta poikkeavien kattomuotojen 
ja rakennusmateriaalien käytön. Puu rakentamismateriaalina syrjäytettiin. 4

Oikealla yläkuvassa tukkien uittoa työllistävälle saha-alueelle. Kuvassa näkyvät myös rau-
tatiesilta ja maantiesilta Mikonsalmen yli sekä kirkko.

Alakuvassa Rajakatua kuvattuna Pielisen rannalta, mahdollisesti ratapenkereeltä. Ratapen-
kereen ja rantaviivan välimaastoon on myöhemmin tuotu täyttömaata. (molemmat kuvat 
Aake Pantio, arkisto)



8

Nurmeksen maalaiskunta liitettiin Nurmeksen Kauppalaan vuoden 1973 alus-
sa. Kaupunki Nurmes on ollut 1.1.1974 alkaen. Ennen liitosta maalaiskunnan ja 
Kauppalan välillä oli kilpailua, joka muodostui rasitteeksi alueen tasapuoliselle 
kehittämiselle. Vuoden 1959 lakiuudistuksen myötä Suomeen muodostui maa-
laiskunnan, itsenäisen kauppalan ja kaupungin rinnalle neljäs kuntamuoto. Kai-
killa niillä oli erilainen lainsäädännöllinen asema, kunnes vuonna 1977 säädetty 
uusi kunnallislaki poisti lähes kaikki lainsäädäntöerot eri kuntamuotojen välillä. 
Vuosina 1960–1974 monet kauppalat oli jo muutettu kaupungeiksi, ja useita 
kuntia muutettiin kaupungeiksi vielä myöhemminkin. 5

Edellä on mainittu sellaisia seikkoja historiasta, mitkä ovat tulevaisuuden kan-
nalta merkittäviä. Historian kautta ymmärrämme nykypäivää, mutta voimme 
rakentaa historiasta myös tulevaisuutta. Paikoitellen historia toistaa itseään, ja 
historiaa tutkimalla voi tulevaisuuden kehitysaskelia otettaessa välttää virheitä. 
Toki tehdyt päätökset tuntuvat aina päätöshetkellä parhailta mahdollisilta. Histo-
rian heijastumista tulevaisuuteen käsitellään myöhemmin.

Yläpuolella Kirkkokadun ja Torikadun risteyksen tuntumasta otettu kuva kauppatorin suun-
taan. Koivukujanteiden puiden lomaan oli mahdollista jättää hevoset niille erikseen raken-
nettuihin puutelineisiin. (Aake Pantio, arkisto)

Alapuolella Ferdinand Öhmanin suunnitelma, jonka pohjalta Nurmeksen ensimmäinen ase-
makaava on laadittu. (Vanhan Kauppalan Yhdistys, arkisto)

Ensimmäinen asemakaava

Nurmeksen ensimmäinen asemakaava on vuodelta 1879, ja sen on laatinut 
arkkitehti Julius Frans Alexander Basilier Kuopion lääninarkkitehtina toimineen 
Ferdinand Öhmanin suunnitelman pohjalta. Asemakaava on empirevaikutteinen 
ruutukaava, jossa on kiinnitetty huomiota paloturvallisuuteen. Katutila on huo-
mattavasti leveämpi verrattuna kaupunkirakenteena ennen uudistusta käytettyyn 
klassiseen ruutukaavaan. Paloturvallisuuden lisäämiseksi empireajan asemakaa-
vojen korttelirakenteeseen lisättiin palokujia ja palotoreja. Lisäksi levennettyjen 
katutilojen varsille istutettiin koivurivejä.

Nurmeksen ensimmäinen asemakaava on varsin näyttävä. Ruutukaavaraken-
ne on laadittu säntillisen suoraviivaisesti huomioimatta olemassa olevia teitä ja 
maaston luonnollisia piirteitä, kuten rantaviivaa. Kaava-alue rajautuu lännessä 
kirkonkylään. Mikonsalmen ylittävä silta yhdistää vesistöjen erottamat Kauppa-
lan kaksi eri osaa toisiinsa. Kirkkokatu vaihtuu sillan itäpuolella Kajaaninkaduksi, 
joka on myös bulevardityyppinen leveä pääväylä. Mikonsalmen länsipuolella pää-
väylää risteää kohtisuorassa muutama pääväyläluonteinen, koivurivein istutettu 
katu. Itäpuolelle on osoitettu suorakulmainen, rantaan asti ulottuva markkina-
paikka, kun taas länsipuolelle osoitettu kauppatori on muodoltaan kolmiomainen 
päättyen satama-altaaseen. Kauppatori sijaitsee kohdassa, jossa ruutukaavara-
kenteen akseli taittuu Mikonniemeä kohti. Molemmille Mikonsalmen erottaville 
kauppalan puoliskoille on merkitty puistomaisia lasten leikkipaikkoja ja kirkko-
rakennuksen paikka – länsipuolelle luterilaiskirkko ja itäpuolelle ortodoksikirkko.

Erikseen mainituista, hallinnollisista, julkisista tai muutoin merkittävistä raken-
nuksista Itäpuolelle on sijoitettu laaja sairashuoneiden alue, laaja kasarmialue 
markkinapaikan ja harjoituskentän viereen sekä palovartiotorni pienen kukkulan 
laelle koko Kauppalan kannalta keskeiselle paikalle. Länsipuolelle on puolestaan 
sijoitettu kansakoulu, raatihuone, pakkahuone, kruununjyvästö, keittohuone lai-
vaväestölle, kylpy eli veriparannuslaitos, kruununrakennuksia ja tavarapaikkoja. 
Koulutonttien, luterilaiskirkon, raatihuoneen ja pakkahuoneen muodostaman ak-
selin päätteenä Pielisen puolella etelässä sijaitsee satamatori, joka yhdistyy sata-
man välityksellä kauppatoriin ja jatkuu Mikonsalmen sillalle saakka. Rantaviivaa 
on siirretty etelään päin ja siitä on muokattu melko suoraviivainen. Mikonnie-
meen on osoitettu labyrinttimäinen virkistys- ja viheralue, jossa väylät ovat va-
paasti muotoutuvia ja kaarevia täsmällisen ruutukaavarakenteen vastapainoksi.

Pääsääntöisesti tontit ulottuvat rantaviivaan saakka. Länsipuolen rakennuspaik-
koja ei ole sen kummemmin selitetty, mutta itäpuolelle on osoitettu huviloiden 
alueita, tehtaiden rakennuspaikkoja muun muassa kynttilä- ja saippuatehtaalle, 
tehdastyöläisten asuntoloiden rakennuspaikkoja, yksityisen rakentamisen alueita 
ja laaja hautausmaan alue. Molemmille puoliskoille on osoitettu alueet tiiviille 
pientalorakentamiselle, ja kaikkiaan itäpuolelle on ajateltu sijoittaa enemmän 
erilaisia asuinrakennuksia kuin länsipuolelle. Länsipuolta on näin ollen ajateltu 
enemmän kaupankäyntiin ja hallinnointiin soveltuvaksi paikaksi.
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Mikonsalmen itäpuoli ei ole toteutunut kuin muutaman korttelin verran Kajaa-
ninkadun (nykyinen Lehtovaarankatu) pohjoispuolella. Länsipuoli on puolestaan 
toteutunut varsin hyvin Basilierin suunnitelman mukaisesti. Rantaviivaa ei ole 
muokattu esitetyllä tavalla, ja satamatorin alueeksi esitetystä alueesta suuri osa 
on otettu sataman sijaintipaikaksi, kun satama on väistynyt rautatieaseman tiel-
tä hieman luoteeseen. Kauppatorin ja Mikonsalmen välisestä, Kirkkokadun ete-
läpuolella sijaitsevasta korttelirakenteesta on otettu rakennusmaata rautatietä ja 
ratapihaa varten. Nurmesjärven puolella tontit eivät ole toteutuneet yksityisellä 
rantaviivalla, eikvätkä myöskään muutamat Pielisen puolelle kaavassa osoitetut 
rantatontit. Pielisen ranta-aluetta on ajateltu selvästi aktiivisemmaksi paikaksi 
kuin Nurmesjärven ranta-aluetta, mikä johtuu luonnollisesti Pielisen merkityk-
sestä vesiliikennereittinä.

Suomalainen puukaupunki alkoi muotoutua lopulliseen asuunsa Ruotsi-Suomen 
suurvalta-aikaan, jolloin kaupungistuminen Suomessa voidaan katsoa varsinai-
sesti alkaneeksi. Suomalaisen kaupungin perusominaisuuksia olivat 1600-luvun 
alussa puurakentaminen ja geometrisen säännöllinen katuverkko eli järjestys, 
johon saatiin edellytykset maanmittauslaitoksen perustamisen myötä vuonna 
1628. Järjestys saavutettiin suorakulmaisilla tai neliömäisillä korttelirakenteilla 
ja asemakaavoilla, joissa ei kiinnitetty kovinkaan paljon huomiota alueiden to-
pografi aan. Maaseudusta rajattu kaupunki pyrittiin istuttamaan valiomuotoiseen 
muottiin, ja asuminen suljetussa kokonaisuudessa edellytti porvarisoikeutta. 6 
Ensimmäinen kauppala perustettiin vuonna 1858 Ikaalisiin, Nurmekseen vuon-
na 1876. Nurmeksen ensimmäisestä asemakaavarakenteesta on havaittavissa 
suomalaisen puukaupungin perusominaisuuksia. Empiretyylisen ensimmäisen 
asemakaavan mukainen kaupunkirakenne antaa nykypäivänä omaleimaisuutta 
kauppalalle.

Edellisellä sivulla on Nurmeksen ensim-
mäinen asemakaava vuodelta 1879. Kaa-
van on laatinut arkkitehti Julius Frans 
Alexander Basilier. (Vanhan Kauppalan 
Yhdistys, arkisto)

Vasemmalla on kuvattu tyypillisimmät 
erilaisten korttelirakenteiden ja katulin-
jojen muodostamat torialueet. Kauppalan 
tori ei ole muodoltaan mikään kuvan vaih-
toehdoista. (Henrik Lilius, Suomalainen 
Puukaupunki, s. 216)

Oikealla maakuntakaavaote. (www.poh-
jois-karjala.fi , 10.3.2010)

Myöhemmät kaavat

maakuntakaava
Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 1. vaihe on vahvistettu 20.12.2007. Maa-
kuntakaavassa on muutamia vain Kauppalaa koskevia merkintöjä sekä useita 
laajempaa aluetta koskevia merkintöjä. Nurmeksen keskusta-alue kokonaisuu-
dessaan kuuluu taajamaseudun kehittämisen kohdealueeseen (tkk) sekä matkai-
lun ja virkistyksen vetovoima-alueeseen (mv-4). Edellisiin merkintöihin liittyvät 
suunnittelumääräykset painottavat muun muassa virkistys- ja vapaa-ajanver-
kostojen jatkuvuutta, maisemarakenteen ja kulttuuriympäristön erityispiirteitä 
ja matkailun ja virkistyksen kannalta merkittäviä kehitettäviä aluekokonaisuuk-
sia. Pielisen ranta-alueet kuuluvat rantojen käytön kehittämisen kohdealueeseen 
(rk). Pieliselle on merkitty syväväyliä.

Kauppala on merkitty taajamatoimintojen alueeksi (A) ja osaksi tärkeää tai ve-
den hankintaan soveltuvaa pohjavesialuetta (pv). Myös Itäkaupunki ja Porokylä 
kuuluvat taajamatoimintojen alueeseen, jonka suunnittelumääräyksessä täs-
mennetään yksityiskohtaisempaa suunnittelua. Suunnittelussa tulee muun mu-
assa ottaa huomioon taajaman erityispiirteet ja edistää yhdyskuntarakenteen 
eheytymistä. Kauppala on merkitty kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen 
kannalta tärkeäksi alueeksi (ma). Alueen suunnittelussa ja käytössä on huomi-
oitava kulttuuriympäristön kokonaisuus ja erityispiirteet sekä turvattava ja edis-
tettävä niiden säilymistä. Kauppalaan on merkitty myös kaksi rakennussuojelu-
kohdetta (sr) ja satama-alue (LS1-v).
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Porokylään on merkitty keskustatoimintojen alue (c), mikä osoittaa seutukes-
kuksen keskustaa. Sen suunnittelussa tulee huomioida muun muassa alueen 
liittyminen muuhun taajamarakenteeseen. Porokylän välittömään läheisyyteen 
on merkitty työpaikka-alue (TP-2), sahan kohdalle luonnollisesti teollisuus- ja 
varastoalue (t), Bomban ja Hyvärilän kohdalle matkailupalvelujen alue (RM) ja 
Itäkaupungin pohjoispuolelle laaja virkistysalue (V). Ympäröivässä maastossa 
kiertää ulkoilureittejä, melontareittejä ja moottorikelkkailureittejä sekä 110 kilo-
voltin pääsähkölinja.

yleiskaava
Nurmeksen yleiskaavassa (rakennesuunnitelma 2010, oikeusvaikutukseton) Itä-
kaupunki, Kauppala ja Porokylä on merkitty keskustoimintojen alueeksi (C-1). 
Pääasiallisina toimintoina ovat palvelut, hallinto, asuminen ja työpaikat sekä nii-
hin liittyvät liikenne- ja virkistysalueet sekä muut alueet. Keskustoimintojen lä-
hialuetta ympäröi muun muassa metsäkyläalueet (MYK). Yleiskaavarakenne nou-
dattaa hierarkkisesti ylemmän kaavan määräyksiä, jotka ovat olleet yleiskaava 
laadittaessa vuonna 2000 vielä seutukaavassa.

asemakaavat
Vanhassa Kauppalassa, Kötsintien ja Pappilansuoran risteyksestä Mikonsalmen 
sillalle, on voimassa 12 asemakaavaa, mikäli Nurmes-taloon liittyvää kaava-
aluetta ei oteta mukaan lukuun. Voimassa olevista kaavoista kahdeksan koskee 
vain yhtä tonttia tai pientä korttelin osaa. Nämä yksittäiset kaavamuutokset on 
laadittu vuosina 1988 - 2008.

Verrattaessa ensimmäistä asemakaavaa vuosina 1981 (länsiosa) ja 1983 (itä-
osa) laadittuihin asemakaavoihin, jotka ovat Kauppalassa laajimmalla alueella 
voimassa olevat kaavat, huomataan, että ruutukaavan perusrakenne palokuji-
neen on säilynyt todella hyvin. Kokonaisuutena vuoden 1981 kaava, joka on 
pääasiassa nykyisen Puu-Nurmeksen alueella, on melko eheä. Vain yksi kaava-
muutos on tehty vuonna 2008, ja sekään ei sijaitse aivan ydinalueella.

Ennen vuosia 1981 ja 1983 voimassa olleet kaavat eivät ole olleet määräyksil-
tään kovinkaan tiukkoja, koska arvokkaat rakennukset, pääasiassa puuraken-
nukset, on ollut mahdollista purkaa. Vuoden 1981 asemakaava on erinomainen 
siinä mielessä, että lähes kaikki nykyisen Puu-Nurmeksen alueen rakennukset on 
suojeltu. Kyseisessä asemakaavassa lähes kaikkien kortteleiden pääkäyttötar-
koituksena on asuinpientalojen korttelialue (AP-1), jolle voidaan sijoittaa liike-, 
toimisto- ja käsityöteollisuustiloja enintään 25 % tontille sallitusta kerroslasta 
ellei kaavassa ole toisin määrätty. Rajakadusta kauppatorille eli kaakkoon päin 
kortteleiden pääkäyttötarkoitusta on täsmennetty suojelumerkinnällä (AP-1/s). 
Näissä kortteleissa ympäristö säilytetään ja rakennettaessa tulee noudattaa tiet-
tyjä lisämääräyksiä. Pääkäyttötarkoituksen lisäksi suojeltavat rakennukset on 
merkitty rakennusalojen yhteydessä erikseen (sr1). Rakennukset ovat joko ra-
kennustaiteellisesti arvokkaita tai kaupunkikuvan säilymisen kannalta tärkeitä. 
Osa rakennuksista on merkitty historiaan ja kaupunkikuvaan sopeutuviksi raken-
nuksiksi, joiden säilyminen on suotavaa, mutta niiden korvaaminen ympäristöön 
sopeutuvalla uudisrakennuksella on mahdollista (sr2). Pääasiassa talousraken-
nukset palokujien varsilla on merkitty sr2 -merkinnällä, mutta myös osa tonttien 
päärakennuksista.

Vuoden 1983 asemakaavassa torin reuna-alueille ja Kirkkokadun varteen on osoi-
tettu asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta (AL). Näiden korttelialu-
eiden välittömässä läheisyydessä sijaitsee asuinkerrostalojen korttelialueita (AK 
tai AK-1). Edellä mainitut pääkäyttötarkoitukset saattavat sijaita samoissa ruutu-
kaavarakenteen kortteleissa. Pääasiallisesti kerrostalorakentaminen on osoitettu 
Nurmeksenkadun varteen. Asuinkerrostalojen korttelialueesta hierarkisesti seu-
raavat rakennuspaikat sijaitsevat asuinpientalojen korttelialueella (AP-1), mitä 
on kaavoitettu vain Nurmesjärven puoleisen rantavyöhykkeen luoteispuolelle 
ja Mikonniemen läheisyyteen. Vanhan Kauppalan pientaloasuminen sijoittuukin 
pääasiassa Raatihuoneenkadun varteen, Puu-Nurmeksen alueelle sekä Kauppa-
lan itäosiin Kirkkokadun pohjoispuolelle. Asuminen ja muut toiminnot sijaitsevat 
pääasiassa hajautuneesti siten, että paikoitellen painottuu asuminen ja paikoitel-
len esimerkiksi liiketoiminta ja palvelut.

Oikealla ote oikeusvaikutuksettomasta 
koko kunnan yleiskaavakartasta (raken-
nesuunnitelma 2010). Kauppala on kes-
kustoimintojen aluetta (www.nurmes.fi , 
10.3.2010)

Alapuolella Kauppalan ja Itäkaupungin 
nykyinen asemakaavatilanne. Ote kaa-
vayhdistelmäkartasta. (www.nurmes.fi , 
21.11.2009)



13



14

Kauppalan keskivaiheilla sijaitsee hallinnollinen vyöhyke, joka ulottuu Nurmes-
järven rannan tuntumasta lähes rata-alueelle saakka. Vyöhyke on kaavoitettu 
joko hallinto- ja virastorakennusten korttelialueeksi (YH), kirkkojen- ja muiden 
seurakunnallisten rakennusten korttelialueeksi (YK) tai opetustoimintaa palvele-
vien rakennusten korttelialueeksi (YO). Myös kauppatorin pohjoispuolella sijait-
see hallinto- ja virastorakennusten korttelialuetta. Edellisen lisäksi muutaman 
muun poikkeuksen selkeään vyöhykkeeseen muodostavat Kauppalan itäosan 
toinen kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialue, niin sa-
notun vanhan sairaalan tontin yleisten rakennusten korttelialue sekä kiinteänä 
osana Kauppalaan liittyvä kulttuuritoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue 
(YY-1) Kötsintien pohjoispuolella (Nurmes-talo). Kaavallisella tasolla kortteleiden 
pääkäyttötarkoituksista on löydettävissä vyöhykkeitä ja hienojakoisempaa hie-
rarkiaa, eli on löydettävissä selkeät kaupunkirakenteen rajapinnat, mutta toimin-
ta rajapintojen molemmilla puolilla on käytännössa eri asteisesti sekoittunutta.

Korttelialueiden lomiin on kaavoitettu runsaasti erilaisia viheralueita, joita ovat 
puistot (VP), lähivirkistysalueet (VL), urheilu- ja virkistyspalvelujen alue (VU) 
ja uimaranta-alue (VV). Kaavakarttaa katsottaessa alueet ovat hyvin selkeitä. 
Merkittäviä yksityiskohtia ovat ensimmäisestä asemakaavasta juontuvat paloto-
rit ja palokujat, jotka ovat puistoa. Niille on osoitettu joko yleiselle jalankululle 
ja polkupyöräilylle varattu alueen osa, sama ohjeellisena tai ohjeellinen yleiselle 
jalankululle varattu alueen osa. Rakennusten lisäksi kaavalla on suojeltu myös 
vesikasvillisuutta ja Kauppalalle ominaisia koivuja. Koivukujat ovat oleellinen osa 
historiaa ja niiden suojeleminen on perusteltua. Lähes koko Kauppalaan liitty-
vä Nurmesjärven puoleinen ranta-alue on merkitty suojelualueeksi, jolla olevaa 
kaislikkoa tai ruohikkoa ei saa hävittää eikä muuten vahingoittaa (S-1). Samoin 
Pielisen ranta-alueella on vastaava määräys, mutta ei niin laajasti.

Aikanaan asemakaavoja on voitu laatia lähes asumattomalle alueelle kuten Nur-
meksenkin ensimmäinen asemakaava osoittaa. Kaupungit on rakennettu kaa-
vojen mukaisesti, mutta nykypäivänä tilanne on kääntynyt toisin päin. Monesti 
asemakaava tai pääsääntöisesti sen muutos laaditaan rakentamistarpeen tai jo 
olemassa olevan rakentamishankkeen pohjalta. Historiallisessa ja arvokkaassa 
ympäristössä, kuten Kauppalassa, kaavat pitäisi laatia ehdottomasti etukäteen 
ympäristön ehtojen mukaisesti, eikä esimerkiksi mahdollisimman suurta voittoa 
tavoittelevan rakennusliikkeen ehdoilla rakentamisen tullessa ajankohtaiseksi.

Luonnonolosuhteet

Luonnon maisema on koko Nurmeksessa ja varsinkin Kauppalan alueella eri-
tyinen ja se on säilynyt melko muuttumattomana. Kauppala on perustettu jää-
kauden muovaamalle kaakko–luode-suuntaiselle harjulle kahden järven väliin. 
Ruutukaavarakenne mahdollistaa katulinjojen päätenäkyminä järvimaisemat vä-
hintäänkin harjun korkeimmilta kohdilta. Luonto ja maisema ovat Kauppalassa 
jatkuvasti läsnä. Nurmes kuuluu pohjoiseen havumetsävyöhykkeeseen, jossa 
vuodenaikojen vaihtelu on selkeä verrattuna Etelä-Suomen eteläisimpiin osiin.
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Ilmaston lämpeneminen on havaittavissa myös Nurmeksessa, mikä mahdollis-
taa tulevaisuudessa nykyistä pidemmän kasvukauden. Peltomaisemat avautuvat 
metsien keskelle keskusta-alueen ulkopuolella. Maisema on Kauppalan rinteiltä 
katsottuna erämaavaikutteinen ja metsäinen järvimaisema.

Vaaramaasto, kuusimetsät, tuoreet kangasmetsät ja rinnesuot ovat tyypillisiä 
Pohjois-Karjalassa, niin myös Nurmeksessa. Nurmes kuuluu boreaaliseen ha-
vumetsävyöhykkeeseen ja jakautuu ilmastollisesti kahteen eri vyöhykkeeseen, 
jossa esimerkiksi termisen kasvukauden pituus vaihtelee. Pielisellä on myön-
teinen vaikutus  Nurmeksen eteläisen puolen ilmastoon. Vuoden keskilämpötila 
on keskimäärin +2 C°, talven pituus 165 vuorokautta, kasvukauden pituus 150 
vuorokautta ja lumipeitteen paksuus 65 cm.

Pielisen alueen maaperässä esiintyy runsaasti kalliopaljastumia ja louhikoita. 
Korkeussuhteiltaan Nurmes on suureksi osaksi vuorimaata korkeimman kohdan 
ollessa yli 300 metriä merenpinnan yläpuolella. Vesistöiltään Nurmes kuuluu lä-
hes kokonaan Vuoksen vesistöalueeseen kuuluvaan Pielisen vesistöön, jolla on 
latvahaaroineen voimakas vaikutus maisemaan. Pielinen on niukkaravinteinen 
ruokojärvi, jonka vesi on sävyltään ruskeaa. Pienemmät alueen järvet ovat tyy-
piltään kortejärviä. 7

Yläpuolella syksyinen näkymä Työväenkadulta Nurmesjärven suuntaan. Järvet ovat voi-
makkaasti ja kauniisti läsnä. Vastarannalla sijaitsee tanssilava.

Vasemmalla ote maaperäkartasta. Kauppalan harju on pääasiassa karkeiden maa-aineiden 
muodostumaa. (Geologian tutkimuskeskus, www.gtk.fi , 31.3.2010)

Alapuolella kuvattuna kauppalan korkeuserot. Puu-Nurmeksen alue on rakennettu jyrkim-
pään maastoon. Korkeuskäyrät on esitetty viiden metrin välein.

Kun mannerjäätikkö perääntyi, syntyi jäätikön sulamisvesien kerrostamia muo-
dostumia. Sulamisvesitunneleissa, jotka sijaitsivat jäätikön alla, sulamisvesien 
irrottama aines peseytyi ja lajittui soraa ja hiekkaa sisältäviksi harjuiksi. Harju, 
jolla Kauppala sijaitsee, on jäätikköjokikerrostuma. Harju on noin kilometrin pi-
tuinen, 300 - 500 metriä leveä ja 15 - 25 metriä korkea selänne, jonka rinteillä 

on muutamassa kohdassa havaittavissa epäselviä muinaisrantoja. Harjun maa-
aines on pääasiassa hiekkaa. Kauppalan alueella sijaitsee runsaat pohjavesivarat, 
mutta harju ei sovellu kovin hyvin pohjaveden hankintaan tiheä asutuksen, hau-
tausmaan ja teollisuusalueiden vuoksi. Taajaman käyttövesi otetaan kuitenkin 
Kötsinmäeltä. 8 Kallio- ja maaperästä vapautuu radonkaasua.

Harva asutus ja laaja maapinta-ala mahdollistavat karhun, suden, ilveksen, ah-
man sekä muiden erämaatyyppisten eläinten viihtymisen Nurmeksen alueella. 
Hirviä ja jäniksiä esiintyy runsaasti. Myös linnusto on alueella erämaamainen ja 
runsas, esimerkkeinä kotka, kuukkeli ja pohjantikka. 9 Lintuharrastajien mukaan 
jopa Kauppalan alueella on hyvät edellytykset eri lintulajien pesintään.
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Elinkeinot

Viljan viljelyn seurauksena nomadien eli vaeltavien ihmisryhmien määrä väheni, 
mikä mahdollisti yhteiskunnan ja kulttuurin syntymisen. Ihmiset asettuivat aloil-
leen peltojensa läheisyyteen elämään maataloudesta. Vaikka omavaraistalous 
on vuosien saatossa muuttunut kaupalliseksi maataloudeksi, on maataloudella 
edelleen tärkein rooli ihmisten ruoantuotannossa kalastuksen lisäksi. Maatalous 
jaetaan maanviljelyyn ja karjatalouteen, joista jälkimmäinen jaetaan lypsy- ja 
lihakarjatalouteen.

Suomen elinkeinorakenteesta 70,1 % perustui 1920-luvulla maatalouteen. Vuon-
na 2004 maatalouden osuus oli enää 4,2 %. Palvelut ovat nousseet koko maassa 
elinkeinorakenteen perustaksi ohi teollisuuden. Elinkeinoista enää 19,1 % perus-
tuu teollisuuteen, kun palveluiden osuus on 32,4 %. 10

Vuonna 2007 Nurmeksen elinkeinorakenteesta 13,6 % perustui maa- ja metsä-
talouteen, 21,7 % jalostukseen ja 63,8 % palveluihin. Vuonna 2009 koko Suo-
men elinkeinorakenteen kokonaistuotannosta yhteensä 64,2 % oli julkisia tai 
yksityisiä palveluja. Alkutuotannon osuus oli kaikkiaan 3,2 % . 11

Nurmeksen asemakaavoitetulla alueella teollisuusalueet sijaitsevat Pitkämäen 
alueella Porokylän länsipuolella sekä Itäkaupungissa, jossa sijaitsee muun muas-
sa saha (Ritoniemi). Pitkämäen alueella toimivat esimerkiksi sukkatehdas, talo-

tehdas Sami-talo/Karelment Oy ja betonitehdas. Alueella on myös autoliikkeitä ja 
paloasema, joka on rakennettu 1970-luvulla. Porokylässä on toiminut aikanaan 
Pohjoismaiden suurin juustola, mikä tuotti muun muassa kultaleimaemmentalia. 
Nurmeksessa on edelleen elintarviketeollisuutta – kaksi kukoistavaa leipomoa.

Matkailu on merkittävä elinkeino Nurmeksessa. Bomban ja Hyvärilän matkailu-
alueet on suunniteltu 60-luvulla ja ne on toteutettu aivan keskustan tuntumaan. 
Bomba-talossa sijaitsee Pohjoismaiden pisin kurkihirsi, ja talo on rakennettu ka-
toavaa hirsirakentamistaitoa käyttäen. Ympärivuotista toimintaa matkailualueel-
le saatiin 90-luvulla, kun valtion avustuksella rakennettiin kylpylä. Arkkitehti Erk-
ki Helasvuon suunnittelema kylpylärakennus on ylhäältä päin katsottuna sotka. 
Sotkalta puuttuu säästösyistä kaula, jonka piti olla pään eli Pielisellä sijaitsevan 
uintikodan luokse johdattava lasiputki. Kylpylää on myöhemmin laajennettu ho-
telliosuudella.

Sirmakan palvelurakennus on vanha asemarakennus Joensuu-radan varresta. 
Taidokkaasti maastoon sijoitetut lomaosakerakennukset ovat arkkitehti Heikki 
Kukkosen suunnittelemia.

Hyvärilän matkailualueella sijaitsee 9-reikäinen golfkenttä, jonka laajentamista 
on suunniteltu. Laajan alueen pihapiirissä sijaitsevan entisen kunnalliskodin tai-
dokas laajennus on myös arkkitehti Erkki Helasvuon suunnittelema. Aikanaan 
alueella toiminut mielisairaala on nykyään retkeilymajakäytössä kunnalliskodin 
navetan vieressä. Alue on valtakunnallinen nuorisomatkailukeskus.

Palveluilla on merkittävä osuus elinkeinorakenteessa, erityisesti tulevaisuudessa. 
Mikäli väestökehitys jatkuu negatiivisena ja työttömyysaste pysyy suurissa luke-
missa, uhkana on erilaisten palvelujen väheneminen. Uhkana on myös matkailun 
hiipuminen ja olemassa olevien teollisuustoimintojen lakkauttaminen, supistami-
nen tai siirtäminen. Teollisuutta rasittavat osittain pitkistä etäisyyksistä johtuvat 
logistiset kustannukset.

Itä-Suomen alueella on panostettu metsätalouteen, rakentamiseen ja mat-
kailuun, mihin on hyvät edellytykset. Erityisesti metsään ja puuhun liittyviin 
teollisuuden haaroihin on järkevää panostaa markkinoimalla erityisosaamista. 
Tulevaisuuden aloja tulevat olemaan bioenergiaan ja ekologisuuteen liittyvät 
elinkeinot. Nurmeksen maaseutu on merkittävä luonnon- ja kulttuuriympäristön 
kehittämiskohteena, matkailuvetovoiman edistäjänä ja raaka-aineiden tuotanto-
alueena. Kansallispuistot, retkeilyalueet ja historiallisesti tunnetut kohteet ovat 
vetonauloja, joihin ympäristön korkea laatu houkuttelee matkailijoita.

Vaikka Nurmeksen työpaikkaomavaraisuusaste on korkea (99,8 % vuonna 2007), 
on työttömyysaste melko suuri. Vuoden 2010 helmikuussa työttömyysaste oli 
15,5 %, mikä oli kuitenkin 2,2 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuoden 2009 
helmikuussa. Koko Suomen työttömyysaste vuoden 2010 helmikuussa oli 9,2 %. 
Työpaikkarakenteessa palvelujen osuus vuonna 2007 oli 63 %. 12

Yläpuolella valokuva aikaisesta aamusta ratapiha-alueen eteläpuolelta Bomban ja Hyväri-
län matkailualueiden suuntaan. Erämaamaisema rauhoittaa ja houkuttelee matkailijoita ja 
paikallisia erilaisten aktiviteettien pariin.
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Lisäksi satamassa oleili viisi 15-vuotiasta nurmeslaista poikaa mopoineen heitte-
lemässä kiviä. He toivoivat nuorisotiloja, joissa voisi kuunnella musiikkia ja olla 
rennosti. Edullinen ruokakauppa oli myös toivelistalla. He eivät aio jäädä Nur-
mekseen, koska paikalla ei ole heille mitään tarjottavaa. Tavoitteena on päästä 
mahdollisimman kauas, mutta tällä hetkellä he kuitenkin viihtyvät Nurmeksessa. 
Vastauksissa oli havaittavissa iän mukanaan tuomaa uhoa ja kaveriporukan pai-
nostusta.

katsaus tulevaisuuden palveluihin
Elinkeinojen kehitys on vaikuttanut toimeentulon lisäksi myös ihmisen käyttäyty-
miseen ja toimintaan. Teollistumisen myötä lihastyön avuksi saatiin erilaisia ko-
neita ja laitteita, minkä seurauksena tuotanto oli paljon tehokkaampaa. Vapau-
tuneen työvoiman ja nousseen elintason myötä voitiin tuottaa erilaisia palveluja. 
Palveluista ollaan valmiita maksamaan tulevaisuudessa, kun panostetaan enem-
män aineettomiin arvoihin – elämyksiin. Kuluttajat ovat jatkossa vaativampia ja 
haluavat itselleen muokattuja tuotteita. Yksilöllistyminen siis korostuu, kun on 
trendikästä poiketa massasta. Jopa teknologiasta halutaan yksilöllistä.

Julkisen sektorin palvelut siirtyvät osittain yksityisten tahojen ja kotitalouksien 
tuotettavaksi. Erityisesti hoitopalvelut, koska julkisen sektorin varat eivät tule 
riittämään, eivätkä houkuttimet työntekijöiden saamiseksi ole kilpailukykyisiä. 
Julkinen sektori vaalii tulevaisuudessa vain kokonaisuutta ja kansalaisten yhteis-
tä etua. Palvelut tuodaan tasapuolisesti tarjolle, mutta niitä ei tarvitse tuottaa 
julkisen sektorin varoilla.

Vapaa-aikaa arvostetaan yhä enemmän. Tulevaisuudessa kotitöihin kuuluvat työt 
korvataan palveluilla. Esimerkiksi kodin kunnossapitoon käytetään apuvoimaa ja 
ruoka hankitaan ravintolasta, jolloin vapaa-aikaa jää kiinnostaville, tärkeiksi koe-
tuille asioille. Bruttokansantuote tulee kasvamaan palveluja ostamalla. 13

Väestökehitys

Vielä 40 vuotta sitten kauppala oli kaiken keskus. Siellä asui noin 2 000 asu-
kasta. Porokylä oli maaseudun keskus eli keskus reilusti yli 10 000 asukkaalle. 
Väestökehitys on ollut Nurmeksessa negatiivista jo vuosia. Syntyvyys on kuol-
leisuutta pienempi ja muuttotappiot koettelevat. Nuoret muuttavat pois paikka-
kunnalta, koska koulutusmahdollisuudet ovat rajallisia ja työpaikoista on pulaa. 
Työpaikkoja pitäisi olla tarjolla myös paluu- ja tulomuuttajille, samoin erialisia 
asumismahdollisuuksia. Nurmeksessa oli 8 557 asukasta vuoden 2010 tammi-
kuussa. Vuoden 2009 tammikuussa asukkaita oli 8 647. Vuositasolla väkiluku on 
pienentynyt noin sadasta kahteensataan asukkaalla, kun vuoden 2007 lopussa 
asukkaita oli 8 815. 14

Negatiivinen väestökehitys vaikuttaa yleiseen hyvinvointiin, kun veronmaksajien 
vähenemisen myötä määrärahat muun muassa kunnallisten palvelujen ylläpitä-
miseen ja kehittämiseen supistuvat. Ostovoima ei myöskään riitä ylläpitämään 
kaikkien elinkeinonharjoittajien toimeentuloa.

Negatiivinen väestökehitys koskee koko Pielisen Karjalan seutukuntaa. Vuo-
den 2008 lopussa seutukunnassa oli 29 823 asukasta, kun vuotta aikaisemmin 
asukkaita oli 547 enemmän 15. Väestö vähenee ja ikääntyy nuorten muuttaessa 
kasvukeskuksiin, mikä aiheuttaa haasteita. Sisäinen muuttoliike maaseudulta 
kaupunkiin voimistuu ja huoltosuhde kasvaa. Vuonna 2007 huoltosuhde oli Nur-
meksessa 1,95. Yli 65-vuotiaita asukkaita oli vuoden 2009 lopussa 2 125.

Lukion ja ammattikoulun oppilaille esitettiin avoimien ovien päivänä 28.10.2009 
muutamia kysymyksiä katugallup -tyyppisesti.

kysymykset
1. Oletko nurmeslainen?
2. Mitä opiskelet?
3. Viihdytkö Nurmeksessa?
4. Aiotko jäädä Nurmekseen?
5. Mitä toimintaa kaipaat koulun ohelle?

vastaukset
Ryhmä, jossa 1 tyttö ja 6 poikaa
1. kaikki ovat
2. ovat lukiossa, aikovat ammattikorkeakouluun tai yliopistoon
3. kyllä
4. eivät, lähtevät muualle opiskelemaan (Helsinkiin)
5. liikuntaa, kulttuuritoimintaa ja konsertteja

Ryhmä, jossa 2 tyttöä
1. toinen on, toinen Valtimosta
2. ammattikoulun kokkilinja
3. kyllä
4. eivät
5. eivät mitään

Ryhmä, jossa 3 tyttöä
1. ovat kaikki
2. ammattikoulun hotelli- ja ravintola-ala
3. 1 viihtyy, muut eivät
4. eivät, yksi aikoo vielä kouluun ja yksi voisi jäädä, jos saisi hyvän   
 työpaikan (paikka on nähty)
5. liikuntaa, kokoontumistiloja ja kivoja kahviloita

Ryhmä, jossa 6 poikaa
1. 3 on, 1 Kontiolahdelta
2. ammattikoulun autonasentajalinja
3. kyllä, on mukavaa, kun tuntee kaikki
4. mielellään jäisivät
5. on riittävästi (tapaavat kavereitaan matkahuollon parkkipaikalla ja    
 ABC:llä, kesällä satamassa)
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Tärkeimpiä ominaisuuksia

Vahvuutena paikkakunnalla on niin sanottu välimallisuus positiivisessa mieles-
sä. Ei ole liian suurta eikä liian pientä. Nurmeksessa ja Vanhassa Kauppalassa 
vallitsee kiireettömyys, elämä on rentoa ja arki sujuvaa verrattuna esimerkiksi 
suurimpiin kasvukeskuksiin. Kaikki tarvittavat palvelut ovat Kauppalan alueella 
kävelyetäisyydellä, ja Porokylään, Itäkaupunkiin ja matkailualueelle  pääsee kä-
tevästi ja ekologisesti polkupyörällä. Ihmiset ovat aitoja, mukavia, ystävällisiä ja 
ulospäinsuuntautuneita.

Rautatie ja muut yhteydet ovat tärkeitä, koska välillä tulee tarve käydä jossa-
kin joko fyysisesti tai virtuaalisesti. Rautatieasema sijaitsee keskeisesti aivan 
Kauppatorin tuntumassa muodostaen osan Kauppalan sydämestä hienoissa mai-
semissa. Sataman sijainti Kauppalassa, myös Kauppatorin ja rautatieaseman lä-
heisyydessä, on merkityksellinen seikka matkailun kannalta. Venäjän läheisyys 
on mahdollisuus. Kauppalassa sijaitsee myös kaksi komeaa kirkkoa ja Puu-Nur-
meksen alue. Maaseutu monine kylineen on osa Nurmeksen vetovoimaa.

Omaa luokkaansa oleva ominaisuus Kauppalassa on mahdollisuus asua oma-
kotitalossa aivan kaupungin keskustassa kahden järven rannalla. Kauppalassa 
onkin valtavasti potentiaalia profi loitua laadukkaan asumisen keskustaksi. Lisäk-
si työskentelymahdollisuudet, kulttuuritoiminta, harrastusmahdollisuudet, virkis-
tysmahdollisuudet ja erilaisten kädentaitajien palvelut on mahdollista sijoittaa 
aivan kiven heiton päähän ekologisuutta unohtamatta. Edellä mainitut seikat 
ovat ehdottomasti vetovoimatekijöitä. Tärkeää onkin käyttää resurssit oikein 
työpaikkojen ja asuntojen tarjoamiseksi sekä ympäristön parhaiden puolien esiin 
nostamiseksi. Nurmeksesta ei tarvitse välttämättä lähteä minnekään, vaan voi 
löytää kultaisen keskitien kaupungin, jossa toimiva keskusta ja Pohjois-Karjalan 
erämaaluonto kietoutuvat toisiinsa.

Tärkeimmät positiiviset ominaisuudet Kauppalassa liittyvät maisemaan, luon-
nonläheisyyteen, rauhalliseen elämäntapaan, ihmisten avoimuuteen ja positii-
visuuteen, palvelujen saatavuuteen, kauppatoriin, harrastusmahdollisuuksiin, 
idylliseen Puu-Nurmekseen, säilyneisiin historiallisiin rakennuksiin, rautatiehen 
ja valtavaan potentiaaliin.

Ominaisuuksia, jotka eivät ole niin positiivisia, ovat muun muassa ympäristön ja 
Kauppalan hidas näivettyminen. Resursseja infrastruktuurin ylläpitämiseen ja ke-
hittämiseen on saatava lisää. Näivettyminen johtuu negatiivisesta väestökehityk-
sestä ja väestön vanhenemisesta, mitä kautta verotulot vähenevät ja hoitokulut 
kasvavat. Resurssit riittävät vain kaikkein olennaisimpiin kunnallisiin palveluihin, 
eikä välttämättä kovin hyvin niihinkään. Määrärahoja supistetaan eri tahoilta, 
mutta eniten varmastikin tahoilta, jotka eivät ole elintärkeitä, kuten kulttuuripal-
veluilta. Toimintojen tärkeys riippuu toki näkökulmasta.

Haasteellinen ominaisuus on matkailualueen, Itäkaupungin, Kauppalan ja Poro-
kylän muodostama helminauha, jossa helmet sijaitsevat jokseenkin harvassa. 
Matkailualueen helmellä on selkeä ja vahva identiteetti matkailupalvelujen tuot-
tamisessa, Itäkaupungin helmi painottuu asumiselle ja sen kyljessä toimivalle 
sahalle ja Porokylän helmi on vahvasti kaupallinen ja hieman ruuhkainen. Kaup-
palan helmeä on kiillotettava identiteetiltään vahvaksi Nurmeksen keulakuvaksi, 
toisin kuin maakuntakaavamääräyksissä ohjataan. Porokylän kehittyminen on 
tapahtunut osittain Kauppalan kustannuksella, kun suuret marketit ovat vieneet 
Kauppalan pieniltä toimijoilta asiakkaita, mihin on toki vaikuttanut myös dellä 
mainittu negatiivinen väestökehitys ja sen mukanaan tuomat seikat väestöpoh-
jan riittävyydessä.

Oikealla valokuva Puu-Nurmeksesta Pielisen suuntaan. Vanhat puurakennukset, luonnonlä-
heisyys ja harjulta avautuvat näkymät ovat tärkeimpiä positiivisia ominaisuuksia.
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Alla on lueteltuna joitakin, pääasiassa Vanhaa Kauppalaa koskevia vahvuuksia, 
heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia. Eri tekijöistä voi laatia nelikenttäanalyysin 
(SWOT), jossa vahvuudet ja mahdollisuudet ovat positiivisia tekijöitä, heikkoudet 
ja uhkatekijät negatiivisia tekijöitä, vahvuudet ja heikkoudet sisäisiä ominaisuuk-
sia ja mahdollisuudet ja uhkatekijät ulkoisia ominaisuuksia.

Vahvuuksia:

kaunis ympäristö ja maisemat
tarvittavat palvelut lähellä
edullista asumista
helppo liikkua
Puu-Nurmes
harrastusmahdollisuudet
kauppatori
vesistöjen läheisyys
rauhallisuus ja turvallisuus

Heikkouksia:

Kirkkokadun hiljaisuus
hoitamattomat viheralueet
huonokuntoinen katuverkko
huono valaistus
joukkoliikenteen rajoittuneisuus
yksipuoliset asumismahdollisuudet
erikoisliikkeiden puute
yleinen näivettyminen
sitoutumattomuus

Mahdollisuuksia:

profi loituminen
rautatie ja satama
täydennysrakentaminen
matkailu
Pielisen kaupunki
puun ja luonnon hyödyntäminen
kiireettömyys
saasteettomuus

Uhkia:

negatiivinen väestökehitys
työttömyys
koulutusmahdollisuuksien puute
joukkoliikenteen supistaminen
palvelujen supistaminen
suuret kaupan yksiköt
teollisuuden väheneminen
harkitsematon rakentaminen

Vasemmalla valokuva Torikadulta Nurmesjärven suuntaan. Järvien läsnäolosta voi nauttia 
lähes kaikilla kaduilla liikkuessa. Arjen kiireettömyys, palvelujen saatavuus ja asukkaiden 
avoimuus ovat vetovoimatekijöitä.
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Rakennuskanta

Kauppalan rakennuskanta on iältään kovin vaihtelevaa. Kirkkoharjulla sijaitsee 
vuonna 1773 rakennettu kellotapuli, joka on Nurmeksen vanhin rakennus. Kaup-
palan rakentaminen aloitettiin jo 1800-luvun lopussa, kun taas uusin rakennus on 
vasta parin vuoden ikäinen. Puu-Nurmeksen alue, joka on melko eheänä säilynyt 
vanhojen omakotitalojen miljöö talousrakennuksineen, on suojeltu. Paikoitellen 
rakennukset ovat kuitenkin huonokuntoisia. Suojeltuja rakennuksia on Kauppa-
lassa enemmänkin, muun muassa asemapuiston alueella. Suomen vanhin huol-
toasemarakennus sijaitsee rautatieaseman pohjoispuolella. Funktionalistisessa 
rakennuksessa toimi aikanaan Esso. Nykyään rakennus on muussa käytössä.

Ennen vuotta 1920 rakennettuja rakennuksia on Nurmeksessa noin 6 %, ennen 
vuotta 1960 rakennettuja rakennuksia noin 38 % ja ennen vuotta 1970 raken-
nettuja rakennuksia noin 49 %. Rakennuksista puurakenteisia on noin 88 %. 16  
Itäkaupunki on pääasiassa asuinaluetta, joka on rakentunut pitkälti jälleenraken-
nuskaudella. Porokylän rakennuskanta on vaihtelevaa.

Kauppatoria ovat rajanneet komeat puurakennukset, mutta ne on menetetty 
joko tulipalojen seurauksena tai purettu uudisrakennusten tieltä. Modernismin 
rantauduttua Suomeen ajattelutapa salli vanhojen rakennusten purkamisen ja 
korvaamisen uusilla, ei välttämättä niin hyvin ympäristöönsä sopeutuvilla raken-
nuksilla. Kaupunkikuva onkin melko hajanainen johtuen eri aikakausien raken-
nusten sekoittuneisuudesta. Kauppalaa on ehditty rakentaa sen perustamisen 
jälkeen jo 134 vuoden ajan ja näin ollen kaupunkimiljöössä on havaittavissa 
monenlaisia rakennuksia muun muassa vuosisadan vaihteesta, jälleenrakennus-
kaudelta ja postmodernismin ajalta.

Rakennuskanta on matalaa. Kirkkokadun ja Raatihuoneenkadun varsilla, Puu-
Nurmeksen alueelta kaakkoon, rakennusten kerrosluku on pääasiassa kolme, 
samoin kauppatorialueen tuntumassa ja Nurmeksenkadun kaakkoisosassa. Ker-
rostalorakentaminen on painottunut edellä mainituille alueille. Pientalopainottei-
silla alueilla Puu-Nurmeksessa ja Kirkkokadun kaakkoispäässä rakennukset ovat 
yhdestä kahteen kerrosta korkeita. Muutamia yli kolmekerroksisia poikkeuksia 
ovat koulurakennukset sekä kaupunkikuvasta korkeuksiin kohoavat kirkot.

Julkisivumateriaalien ja -värien osalta rakennuskanta on kirjavaa. Vanhoissa ra-
kennuksissa painottuu puu ja nuorissa rappaus, betoni ja tiili. Punamullatut talo-
usrakennukset palotorien ja palokujien laidoilla luovat idyllistä tunnelmaa. Puu-
julkisivuiset rakennukset ovat kaupunkikuvassa värikkäimpiä, rapatut julkisivut 
ovat puuta hillitympiä, tiilipintaiset julkisivut laidasta laitaan ja muut julkisivu-
pinnat, kuten betonipinnat ja erilaiset levypinnat, melko värittömiä ja harmaita. 
Kattomaisemaa hallitsevat pääasiassa satulakatot, jotka ovat värityksiltään ja 
materiaaleiltaan vaihtelevia. Löydettävissä on punaista, ruskeaa, vihreää, har-
maata, peltiä, huopaa ja niin edelleen. Kerrostalojen tasakatot ovat kaupunkiku-
vallinen epäkohta.
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Ylemmässä kuvassa Hotelli-Ravintola Nurmeshovi, joka on rakennettu vuonna 1939. Ra-
kennus on yksi funktionalismin aikaisesta taidonnäytteestä Nurmeksessa.

Alempana kuva Nurmes-talosta. Rakennus on otettu käyttöön vuonna 1991 ja sen on suun-
nitellut Arkkitehtitoimisto Helasvuo & Co. Rakennuksessa toimii muun muassa kirjasto.

Edellisellä sivulla valokuva Nurmeksen vanhimmasta rakennuksesta kellotapulista, joka si-
jaitsee Kauppalan ja Porokylän välimaastossa Kirkkoharjulla. Tapuli on rakennettu 1773.

Alapuolella modernismin aikainen asuin- ja liikerakennus Kirkkokadun varressa.

Alimpana valokuva rukoushuoneesta, joka on rakennettu Kirkkokadun varteen vuonna 
1913 rautatien valmistumisen jälkeen.
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Kauppalan ja koko Nurmeksen rakennuskannassa on selvästi havaittavissa his-
toriallinen kerrostuma, mikä on mielenkiintoinen rikkaus kaupunkimiljöötä aja-
tellen. Päärakennukset sijaitsevat pääsääntöisesti katutilaa rajaavasti, ja tontin 
laidoilla sijaitsevat talous- ja piharakennukset. Korttelirakenne juontaa juurensa 
ensimmäisestä asemakaavasta ja on säilyttänyt ominaispiirteensä hyvin.

Asunto- ja tonttitarjonta määrän, laadun ja asumistyypin suhteen

Pelkästään asumiskäytössä olevat rakennukset sijoittuvat eheänä kokonaisuu-
tena Puu-Nurmeksen alueelle ja Nurmesjärven rantaan Kauppalan itäosaan. 
Raatihuoneenkadun varrella sijaitsee myös asuinrakennuksia, mutta niihin on 
sijoitettu asumisen lisäksi myös muita toimintoja, samoin Kirkkokadun kaakkois-
pään varrelle. Erilaiset hallinto-, palvelu- ja liikerakennukset sijoittuvat tonteille 
Kirkkokadun varteen ja kauppatorin ympärille. Kauppalan ytimessä, Kauppatorin 
tuntumassa toiminnot ovat sekoittuneet kaikkein selvimmin. Näin ollen asuminen 
on rauhallisinta omakotitalopainotteisilla alueilla eli Puu-Nurmeksessa ja Nur-
mesjärven rannalla.

Kerrostaloasuminen painottuu Nurmeksenkadun kaakkoispäähän, Kauppatorin 
läheisyyteen sekä Kirkkokadun ja Raatihuoneenkadun kaakkoispäähän. Palve-
lut ovat kaikkein lähimpänä kerrostaloja, jolloin kerrostaloasunnoista tulee veto-
voimaisia ikääntyville ja kätevyyttä arvostaville henkilöille. Toiset pitävät oma-
kotiasumista laadukkaampana kuin kerrostaloasumista ja toiset kokevat asian 

Yläpuolella Nuortenpaja Apaja Kirkkokadun ja Salmenkadun kulmauksessa Kauppalan itä-
osassa. Rakennuskokonaisuus edustaa tyypillistä korttelirakennetta. Taustalla punaisen 
rakennuksen vasemmalla puolella pilkottaa punatiilinen veturitalli.

Alapuolella kartta (1:7500), jossa on esitetty Kauppalan tonttien nykyinen käyttö ja vapaat 
tontit. Vihreällä ovat asumista palvelevat tontit ja ruskealla tontit, joilla on nähtävissä mui-
takin toimintoja kuin asumista, esimerkiksi palveluja. Tyhjät tontit ovat keltaisia.

päinvastoin. Molemmissa on puolensa. Omakotitalo tarjoaa enemmän rauhaa ja 
myös enemmän vastuuta, ja kerrostaloasuminen on edelliseen nähden huoletto-
mampaa. Kaikkiaan Kauppalan asumismahdollisuuksissa on parantamisen varaa. 
Palveluasumista ja yhteisöllistä asumista ei ole tarjolla, ja lisäksi asuntojen vuok-
ra- ja omistussuhteiden osalta tarjonnassa on yksipuolisuutta.

Rakentamattomia tontteja on Kauppalassa yllättävän paljon, eli tarjontaa on 
olemassa ilman asemakaavamuutoksia. Suuri osa rakentamattomista tonteista, 
määrällisesti seitsemän, on pientalotontteja. Asuin- ja liikerakentamisen tontteja 
on tyhjillään neljä, kerrostalotontteja kaksi ja muita kolme. Lisäksi muutama vi-
heralueeksi tai pysäköintialueeksi osoitettu tontti soveltuu rakentamiselle.
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Tonttien nykyinen käyttö ja vapaat tontit 1:7 500
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Palvelu- ja liiketilakorttelit 1:7 500
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Palvelutarjonta Kauppalassa

Suurin osa Kauppalan palveluista keskittyy kauppatorin läheisyyteen. Kauppa-
lassa sijaitsee julkisia palveluja, yksityisiä palveluja, kaupallisia palveluja sekä 
muita eri palveluryhmiin kuuluvia palveluja. Hallinnollisella sektorilla Kauppalan 
keskivaiheilla sijaitsevat valtion virastotalo, kaupungintalo ja luterilainen kirkko. 
Toinen valtion virastotalo sijaitsee Kauppatorin koillispuolella, missä toimii muun 
muassa poliisi. Kötsinmäessä sijaitsee Nurmes-talo, jossa toimii kirjasto ja erilai-
sia kulttuuripalveluja. Koulut muodostavat oman kokonaisuutensa Nurmesjärven 
rannasta Kirkkokadulle luterilaisen kirkon pohjoispuolella. Ortodoksikirkko sijait-
see Kirkkokadun kaakkoispään pohjoispuolella. Muun muassa kaupalliset pal-
velut, matkapalvelut, ravintolapalvelut, majoituspalvelut ja hyvinvointipalvelut 
keskittyvät kuppatorin läheisyyteen. Vilkkain palvelukortteli sijaitsee Torikadun 
lounaispäässä rautatieaseman vieressä.

Palvelutarjonta on melko monipuolista ja koostuu pienistä yksiköistä. Merkittä-
viä keskustan elävöittäjiä ovat rautatieaseman, linja-autoaseman ja Kauppatorin 
toiminta. Kauppalassa on jonkin verran tyhjää liike- ja toimistotilaa, ja Kirkkoka-
dun kaakkoisosa Kauppatorista Mikonsalmen sillalle on kovin autio. Toiminta on 
lakannut kannattamasta. Kauppatorista Porokylän suuntaan toiminta sen sijaan 
on vielä melko vilkasta.

Vilkkaimman korttelin (kartalla nro 14) palvelut ja toimijat ovat: POP Nurmes, 
Kiinteistömaailma, Suuhygienisti Anna Siira, Pielisen tilikeskus Ky, Pizzeria & 
kebab Sidar, Bar 22 ravintola baari, Marintytär, Kultasepänliike Pekka Holopai-
nen Ky, Nordea, Tsema Neule Oy, IBO Kebab/pizza, Helluntaiseurakunta, Sampo 
Pankki, Karelia Expert matkailupalvelu Oy, Nurmeksen yrityspalvelu, Tourist in-
formation, Pro Agria Pohjois-Karjala, Siilinjärven OP Nurmeksen konttori + mak-
suautomaatti, Nurmeksen lämpö Oy, Autokoulu Asikainen Ky, Optikko Durcham, 
Hammaslaboratorio ja erikoishammasteknikko, Kirppis & kahvihuone Unelmien 
ullakko, Vapo Timber Oy, Metsäkeskus Pohjois-Karjala, Apteekki, OP-mainos, Ur-
heiluhieroja Veijo Koho, Fysio- ja hierontapiste Reija Ronkainen ja ASPA Palvelut 
Oy. Korttelista löytyy lisäksi tyhjää liiketilaa.

Vertailun vuoksi keskeisesti sijaitsevassa korttelissa Eteläisen Kauppatorin itä-
puolella (kartalla nro 20) palveluja ja toimijoita ovat: Posti, Siwa, Kone & erä, TM 
Pitpro, Polkupyöräkorjaamo ja Pienkonehuolto. Samoin keskeisesti sijaitsevassa 
korttelissa Torikadun länsipuolella (kartalla nro 15) palveluja ja toimijoita ovat: 
Ruustinnan rätti, Kiinteistönvälitys LKV Eero tuominen, Kolme sisarta lahjapuoti, 
Tapiola, Kauneushoitola Salon Sabina, RTL Isännöinti Oy ja Penan Pub. Korttelis-
sa on tyhjää liiketilaa.

Mitä kauemmas Kauppalan sydänalueesta mennään, sitä vähemmän palveluja 
on tarjolla. Kaupunki muuttuu myös hiljaisemmaksi ja rauhallisemmaksi kuin 
ytimessä. Raatihuoneenkadun varrella sijaitsee yksittäisiä palveluja, esimerkiksi 
asianajopalveluja, asuinrakennusten yhteydessä.

Yläpuolella kartta (1:7500), jossa Kauppala on jaettu ja numeroitu vapaamuotoisesti pal-
velu- ja liiketilakortteleihin. Tummalla värillä on merkitty käytöltään vilkkaimmat tai sijain-
niltaan keskeisimmät korttelit. Keskeinen sijainti ei tarkoita välttämättä vilkasta toimintaa.

Alapuolella on kuva rautatieasemasta ratapihan suunnasta. Taajamajuna Joensuusta Joen-
suuhun odottaa asemalaiturilla matkustajia.

Alimpana on kuva Kauppalan vilkkaimmasta ja monipuolisimmasta palvelukorttelista.
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Liikenneväylät

Kauppalan katuverkko noudattaa ruutukaavaa, joka taittuu torin kohdalla toiseen 
koordinaatistoon. Koska Kauppala on perustettu harjulle, aiheuttaa se paikoitel-
len suuriakin korkeuseroja. Suurimmat korkeuserot harjun poikki ovat Harjuka-
dulla. Harjun laella sijaitsee Kirkkokatu. Kirkkokadulla on pääkatumainen luonne, 
mutta Raatihuoneenkatu toimii käytännössä pääväylänä. Varsinkin läpikulkulii-
kenteelle. Nurmesjärven puolella kadut ovat rauhallisempia harjun eteläpuoleen 
verrattuna. Henkilöautolla liikkuminen korostuu, mikä aiheuttaa Kauppalan ydin-
alueelle pysäköintiongelmia – ainakin toripäivien aikaan.

Kevyenliikenteen pääreitit sijaitsevat Kirkkokadun laidoilla, Raatihuoneenkadun 
laidoilla, junaradan koillispuolella rautatieasemalta Pappilansuoralle ja Salmen-
puiston edustalla Kauppalan kaakkoisosassa. Jalankulkijaa ajatellen katuverkko 
on mielenkiintoinen ja viihtyisä, mutta paikoitellen turvaton johtuen puutteelli-
sista valonlähteistä ja jalkakäytävistä. Polkupyöräilijälle ympäristö on myös viih-
tyisä ja katuverkko toimiva ainakin harjun suuntaiselle liikenteelle. Päällysteet 
ovat paikoitellen niin huonossa kunnossa, että esimerkiksi rullaluistimilla liikku-
minen on hankalaa.

Valta- ja kantateihin nähden Kauppala sijaitsee solmukohdassa. Valtatie 6 Joen-
suusta Kajaaniin sijaitsee Kauppalan länsipuolella, kantatie 75 Kuopion suunnas-
ta Kuhmoon aivan Kauppalan länsireunalla, kantatie 73 Joensuusta Lieksan kaut-
ta Nurmekseen aivan Kauppalan itäreunalla ja kantatie 87 Iisalmesta Kauppalan 
länsipuolella yhdistyen kantatiehen 75. Linja-autoyhteydet ovat melko hyvät, ja 
rautatie on merkittävä liikennereitti kaukoliikennettä ajatellen. Taajamajuna Jo-
ensuuhun kulkee muutaman kerran päivässä. Henkilöjunayhteys Kajaaniin on 
ehkä tulevaisuudessa mahdollinen. Vesiliikenteen osalta Pielinen reitteineen on 
merkittävä, ja Joensuun kautta pääsee aina Suomenlahdelle saakka.

Yläpuolella valokuva Harjukadun ja Kirk-
kokadun risteyksestä kauppatorin suun-
taan. Kirkkokadun ajoväylä on empire-
kaavan mukaisesti leveä. Sen molemmilla 
laidoilla on puurivein erotetut väylät sekä 
jalankulkijoille että pyöräilijöille. Korkeus-
erot ovat paikoitellen hurjat. Pysäköinti 
tapahtuu katujen varsilla ja pienillä park-
kialueilla torin tuntumassa

Vasemmalla valokuva kevyenliikenteen-
väylästä Maariankadun lounaispäästä Po-
rokylän suuntaan. Näkymiä ei synny, ja 
päällyste on huonossa kunnossa.

Oikealla valokuva Harjukadulta Nurmes-
järven suuntaan. Jalankulkijoiden ja pyö-
räilijöiden olosuhteet ovat onnettomat. 
Päällyste on huonokuntoinen ja valaistus 
hyvin heikko.

Seuraavalla sivulla kartta (1:7500), jossa 
on kuvattu Kauppalan katuverkko. Mus-
talla ovat ajoneuvoliikenteen väylät, har-
maalla kevyenliikenteenväylät ja ohuella 
mustalla rautatie ja ratapiha.
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Katuverkko 1:7 500

KirkkokatuRaatihuoneenkatu
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Viher- ja virkistysalueet 1:7 500
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Viher- ja virkistysalueet

Kasvillisuus Kauppalan alueella on runsasta, ja koivukujat pääteiden varsilla luo-
vat puistomaista tunnelmaa. Virkistysalueet painottuvat sekä Pielisen että Nur-
mesjärven rannoille, mitkä onkin otettu osittain käyttöön. Mieleenpainuvimmat 
ja hoidetuimmat puistot ovat Salmenpuisto ja Pielisenpuisto. Virkistysreittien 
varsilla, pääasiassa rannoilla, kasvillisuus on kuitenkin niin runsasta, ettei näky-
miä järville avaudu. Erämaamaisen järvimaiseman nähdäkseen on raivattava tie 
rantaan ja kurkittava puiden ja suurten pensaikkojen taakse.

Asemakaavaan on merkitty runsaasti viheralueita. Jopa kaikki palokujat ja palo-
torit ovat käyttötarkoitukseltaan puistoja. Valitettavasti kaupunkikuvassa nämä 
puistoalueet jäävät pimentoon. Esimerkiksi palokujista osa on täysin umpeen 
kasvaneita ja hienoista ranta-alueista ei saa kuin aavistuksen. Positiivista on, 
että rannat ovat yleisessä käytössä muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta 
Kauppalan pohjoisosassa, jossa neljällä pientalotontilla on omaa rantaviivaa.

Kauppatorin jatkeena on puistoalue, jossa sijaitsee komea pronssinen Hannikai-
sen laulupuu. Tyhjillään oleva niin sanottu sairaalan tontti Kaarlonkadun ja Kirk-
kokadun kulmauksessa on jokseenkin virkistyskäytössä, mutta pääasiassa alue 
toimii oikopolkuna, eikä keskeisesti sijaitsevaa tonttia edes ole järkevää kehittää 
puistokäytölle. Urheilukentän eteläpuolella sijaitsee puisto, mutta se on olosuh-
teiltaan hieman hankala. Mikonniemi koetaan tärkeäksi virkistymispaikaksi, sa-
moin Kirkkoharju komeine näkymineen. Alueiden väliset yhteydet puuttuvat.

Uimaranta sijaitsee ratapiha-alueen eteläpuolella. Rannalla sijaitsee pieni huolto-
rakennus, laituri ja hyppyteline sekä sen edustalla pieni saari. Ranta on nuorten 
hauskanpitopaikka ja paikoitellen järvikasvien valtaama. Valaistus on puutteelli-
nen tai se puuttuu kokonaan, mikä houkuttelee nuorisoa iltaisin.

Edellisen sivun karttaan (1:7500) on mer-
kitty vihreällä Kauppalan nykyiset viher- 
ja virkistysalueet. Asemakaavan mukaiset 
viheralueet on nähtävissä sivulla 12, mis-
tä suuri osa on huonosti hoidettua. Lisäksi 
on Asemapuisto.

Yläpuolella valokuva Pielisenpuistosta Pie-
liselle ratapiha-alueen eteläpuolella. Suuri 
osa penkeistä on sijoitettu siten, että nä-
kymät eivät avaudu. Alue on yksi parhai-
ten hoidetuista lähivirkistysalueista.

Vasemmalla valokuva palokujasta (Lei-
purin palosola) Kirkkokadulta Pielisen 
suuntaan. Palokujat on merkitty asema-
kaavassa puistoiksi, mutta ne ovat monin 
paikoin umpeen kasvaneita. Jokainen pa-
lokuja on nimetty osuvasti, mikä on lois-
tava oivallus ohikulkijoita piristämään.

Oikealla valokuva Kirkkokadun kaakkois-
päästä Salmenpuistoon, joka on myös 
hyvin hoidettu viheralue. Väylää pitkin 
pääsee Nurmesjärven rannan tuntumassa 
Salmenkadulle.
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Asemapuiston kehittämissuunnitelma

Kauppalassa sijaitsevan Asemapuiston kehittämisessä keskeisin teema on etä-
työ, jonka ympärille koko suunnitelma kiinnittyy. Asemapuiston alueelle muodos-
tuu kylämäinen yhteisö tarvittavien palvelujen välittömään läheisyyteen. Aluetta 
täydennysrakennetaan energiatehokkailla ratkaisuilla innovatiivisesti alueen his-
toriaa ja puistomaisuutta kunnioittaen. Junanvaunupuisto etätyövaunuineen on 
yksi vetovoimatekijä, ja vanhasta veturitallista muokattu kulttuurikeskuskoko-
naisuus sekä tavaramakasiinista jalostettu monitoimitalo houkuttelevat kävijöitä 
kauempaakin. Suunnitelmassa on jopa hyötypuutarhoja aivan kaupungin kes-
kustassa. Kevyenliikenteenväylä alueen päästä toiseen tarjoaa mielenkiintoisen 
reitin, jonka varrella sijaitsee muun muassa vanha punatiilinen saunarakennus, 
funktionalistinen vanha huoltoasemarakennus ja asemarakennus. Kevyenliiken-
teenreitti johtaa kulttuurikeskus Veturista kaupungintalon tuntumaan ja siitä 
edelleen Porokylän suuntaan.

Raatihuoneenkadun kaakkoispäässä, kadun eteläpuolella on potentiaalinen täy-
dennysrakentamisen paikka ja suunnitelmassa se onkin osoitettu hillitylle asuin-
rakentamiselle yhteispihoineen. Kaikkiaan Asemapuiston alueelle on suunniteltu 
asunto noin 200 asukkaalle ja työpaikka noin 100 asukkaalle. Alueessa riittää 
arvioiden mukaan rakennettavaa kymmeneksi vuodeksi.

Asemapuiston suunnitelma on eheä kokonaisuus, joka on huomioitu Kauppalan 
kehittämissuunnitelmassa. Suunnitelman ovat laatineet Laura Hietakorpi (TTY), 
Mikaela Neuvo (TKK) ja Jenni Leinonen (OY). Asemapuiston alue liitetään osaksi 
muuta kaupunkirakennetta, jotta Kauppalasta muodostuu yhtenäinen ja toimi-
va kokonaisuus. Esimerkiksi Asemapuiston kevyenliikenteenreitti otetaan osaksi 
laajempaa verkostoa ja yhdistetään puistojen kautta rantoihin. Näin asemapuisto 
saadaan kytkettyä laajempaan viherverkostoon ja koivukujanteet muodostavat 
rikkoutumattomia kokonaisuuksia. Torialueen pohjoispuoli suunnitellaan etelä-
puolen kanssa toimivaksi kokonaisuudeksi. Palveluja parannetaan kaikkia nur-
meslaisia ja lähiympäristöä ajatellen.

Vasemmalla ylhäällä valokuva Mikonniemen itärannalta Itäkaupungin suuntaan. Mikonnie-
mi on suosittu virkistyskäytössä. Rautatiesillasta Kauppalan suuntaan alkaa ratapiha-alue. 
Saha jää vastarannalla oikealle.

Alakuvassa Asemapuiston kehittämissuunnitelma. Alkuperäinen suunnittelualue on laajen-
tunut torille ja Pielisen rantaan. Alue täydennysrakennetaan etätyöpainotteisesti ja histori-
allista rakennuskantaa ja puistoa kunnioittavasti.
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Havaintoja Kauppalasta ja Nurmeksesta

”Lähestyessäni heinäkuussa 2009 Nurmesta ensimmäistä kertaa pitkään aikaan, 
oli olotila hieman jännittynyt ja todella odottava. Näyttäisivätkö paikat samal-
ta kuin muistan ne lapsena nähneeni? Saavuin Nurmekseen Kuopion suunnasta 
henkilöautolla ajaen ja ensimmäisenä silmiini osui edessä avautuva harjumai-
sema, jonka kruunasi komeasti kirkko. Vasemmalle puolelle tietä jäivät sekata-
varamarketti ja huoltoasema. Rautatiesillan alituksen jälkeen edessä näkyivät 
liikennevalot. Keskustan kyltti osoitti oikealle. Käännyin kuitenkin vasemmalle, 
koska lähiympäristö sillä suunnalla oli rakennettua ja vaikutti urbaanilta verrat-
tuna toisessa suunnassa avautuvaan leveään tiealueeseen. Pyörähdin siis en-
sin Porokylässä, suuntasin takaisin valoristeykseen, ylitin sen ja saavuin Pap-
pilansuoran kautta Raatihuoneenkadulle ja Puu-Nurmekseen. Ihanan näköistä 
ja ihana tunnelma, ajattelin. Oli kaiken lisäksi vielä hieno ilma. Ajoin eteenpäin 
kunnes saavuin aukealle risteysalueelle. Edessä oli pakko olla kauppatori. Aje-
lin hetken Kauppalan katuja ja havaitsin pian, että autolla siellä kaikki muutkin 
liikkuivat. Tunnelma keskustan polttopisteessä oli kovin rauhallinen, eikä pääka-
tu oikein hahmottunut. Järki sanoi, että sen on oltava Kirkkokatu harjun laella 
sijaintinsa ja olemuksensa vuoksi, mutta katu oli kovin autio ja liikenne ohjau-
tui enimmäkseen Raatihuoneenkadulle, mitä pitkin itsekin ajoin rautatieaseman 
ohittaen. Harjun poikki suuntautuvat kadut olivat kovin jyrkkiä varsinkin idyllisen 
Puu-Nurmeksen alueella, enkä voinut olla ajattelematta talven mukanaan tuomia 
ongelmia. Totesin pian keskustan olevan kompakti ja pinta-alaltaan sen verran 
pieni, että kannattaa siirtyä jalkamieheksi. Kävellen olikin paljon mukavampaa 
liikkua. Mietin, voisiko jostain vuokrata polkupyörän. Kenties. Saapumiskokemus 
Nurmekseen ja Vanhaan Kauppalaan oli miellyttävä, tosin muistin paikan olevan 
paljon suurempi. Olin toki melko pieni, kun olin edellisen kerran Nurmeksessa 
käynyt. Nyt Nurmes onkin se pieni – positiivisella tavalla pieni.” (A-M Nevalainen)

Havainnot ovat syntyneet Kauppalassa ja Nurmeksessa liikkuessa ja valokuva-
tessa syksystä 2009 alkaen. Paljon informaatiota suunnittelualueesta on kertynyt 
myös Kauppalan kehittämissuunnitelmaan liittyvissä tilaisuuksissa.

Joitakin huomioon otettavia seikkoja Kauppalan kehittämiseen liittyen ovat ala-
koulun siirtyminen yläkoulun yhteyteen, Asemapuiston alueelle tulevat yrittäjät 
ja muut tulijat, kirkon, kaupungintalon ja torin muodostama kolmio, viheraluei-
den sijainti ja jatkumattomuus, uusi tielinjaussuunnitelma asemarakennuksen 
pohjoispuolella, asemapuiston uudisrakennukset, ratapihan käyttö sekä asumi-
sen ja työn yhdistäminen.

Ainakin toripäivien aikaan pysäköinti tuntuu olevan ongelmallista, kun paikal-
listen pitäisi päästä autolla oven eteen. Etäisyydet ovat toisaalta pitkiä, jos koti 
sijaitsee maaseudulla, mutta toisaalta Kauppalan sisäiset etäisyydet ovat lyhyitä. 
Pysäköintiä pitää keskittää ja joukkoliikennettä pitää järjestää ainakin Porokylän 
ja matkailualueen välillä, jotta yksityisautoilu edes lyhyillä etäisyyksillä vähenee. 
Muutama päivittäinen bussivuoro maaseudulle ei myöskään haittaa.

Täydennysrakentamiselle soveltuvat paikat on kartoitettava. Kauppalan tiivistä-
minen kaupunkikuvan perusrakenne säilyttäen on oleellista, huonokuntoisten ra-
kennusten kunnostaminen toivottavaa ja näkymien avaaminen järvelle asukkaita 
ja matkailijoita ajatellen tärkeää. On myös tärkeää huomioida Kauppalan ilme 
ympäröiville järville ja vastarantojen suuntaan. Paikan henki ja identiteetti on 
muistettava, mutta toisaalta ne eivät ole vielä täysin kirkastuneet paikallisille-
kaan. Niiden kirkastamiseksi on ammennettava hieman historiaa ja yhdistettävä 
historiaan pala luontoa sekä jotain uutta. Kehittämisen painopistealueet on har-
kittava tarkoin ja vaiheistettava suunnitelmien toteuttaminen siten, että käyte-
tyillä resursseilla aikaansaadaan mahdollisimman suuri hyöty kaikille osapuolille.

Palveluihin ja asumiseen Kauppalassa on panostettava. Kauppahallin, mikäli sel-
lainen halutaan rakentaa, pitäisi luonnollisesti sijaita torin yhteydessä. Olemas-
sa olevaa rakennuskantaa on hyödynnettävä mahdollisimman paljon ja äänekäs 
saha-alue on muistettava uutta rakennettaessa. Mikonniemi korostuu käyttökel-
poisena ja tykättynä ulkoilupaikkana, mutta sen olemus on hieman epäsiisti.

Vasemmalla valokuva Kirkkokadun luoteisosasta Porokylän suuntaan. Puu on vahvasti läs-
nä katukuvassa sekä rakennusten että luonnon osalta.
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Nurmesta on markkinoitava järkevästi. Mitä sellaista on, mikä on kilpailukykyistä 
ja kiinnostaa toimijoita, matkailijoita ja mahdollisia paikkakunnalle muuttajia. 
Puu monessa muodossa on keskeinen osa Kauppalaa ja Nurmesta. Vanhoista 
puurakennuksista on tehtävä uusia tulkintoja tulevaisuuden rakentamiselle ja 
perustaksi hyvälle mikroilmastolle sekä ekologisuudelle. Tulevaisuuden elinkei-
noja ajatellen puu on suuressa roolissa.

Katu- ja liikennesuunnittelu vaikuttaa merkittävältä. Kirkkokadun muuttaminen 
jälleen pääkaduksi on järkevää, mutta uudistuvan koulualueen oppilaiden turval-
lisuus herättää varmasti keskustelua, koska liikennenopeudet ovat monin paikoin 
ongelma. Ihmisen mittakaava, miljööt ja elämyksellisyys ovat oleellisia seikkoja 
katutiloja kehitettäessä. Nurmeksen saapumisnäkymän vaikutusta voi tehostaa 
pimeään aikaan valaisemalla kirkoista toinen loistavaksi kruunuksi harjun laelle.

Pienvenesataman tienoilla on ollut aikoinaan suosittu ranta. Ranta menetti hoh-
tonsa, kun se siirrettiin nykyiselle paikalleen sataman viereen. Aikanaan koko 
Pielisen ranta oli käytössä, joten se pitää ottaa uudelleen käyttöön, kunhan tur-
vallisuusasiat raideliikenteen osalta on selvitetty. Melu- ja pölyhaitta sekä tärinä 
ovat vähäisiä, koska toistaiseksi junia kulkee vain muutama päivässä. Koska 
junayhteys on hyvin tärkeä, sekä henkilöliikennettä että tavaraliikennettä ajatel-
len, raideliikennettä ei saa supistaa.

Rautatieläisten alue on ollut aikoinaan kovin suljettu yhteisö kaikkine osatekijöi-
neen. Asukkailla saattaa olla edelleen mielikuva, että alueelle ei saa mennä. Pai-
koitellen yksityisen ja julkisen tilan raja onkin epäselvä, mitä on jatkossa tehtävä 
selkeämmäksi. Kaikkiaan koko Kauppalan alue tarvitsee kasvojenkohotuksen.

Matkailuun on panostettava ja sitä on hyödynnettävä myös Kauppalassa. Vanha 
kauppala on ensimmäisenä vastassa ennen Porokylää, kun saavutaan matkailu-
alueen suunnasta. Tosin Itäkaupunki on ensin, mutta reitti keskustaan ei johda 
sen halki. Profi loituminen on eduksi Kauppalalle.

Nurmeksessa ja erityisesti Kauppalassa on potentiaalia. Se kaipaa harkittua ryh-
tiä ja jäsentymistä. Valitettavasti kaikki maksaa, jolloin toimenpiteiden on oltava 
ensin maltillisia. Pienellä rahalla on saatava aikaan suuria asioita, mikä poikii taas 
kehitysrahaa esimerkiksi paikkakunnalle saatujen asukkaiden verorahojen muo-
dossa. Myös asenteissa ja näkemyksissä on joustettava. Se, mihin paikallisen 
silmä on tottunut ja mikä mielletään viihtyisäksi ja kelvolliseksi, ei välttämättä 
ole kaupungin edun mukaista tai muiden Nurmeksessa ja Kauppalassa liikkuvien 
mielestä miellyttävää. Kompromisseja on tehtävä.

Oikealla valokuva Nurmesjärven rannalta pohjoiseen. Järvi- ja metsämaisemat sekä kii-
reettömyys ovat vahvasti läsnä Kauppalassa.
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Asiantuntijoiden näkemyksiä

Hankkeeseen liittyvissä tilaisuuksissa useat asiantuntijat ovat antaneet eväitä 
kauppalan kehittämistä varten. Puheenvuoron ovat pitäneet Meri-Anna Rossan-
der museovirastosta, Martti Piiroinen Nurmeksen kaupungilta, elokuvaohjaaja ja 
käsikirjoittaja Markku Pölönen, Kuopion kaupungin kaavoituspäällikkönä toiminut 
arkkitehti Heikki Tegelman, Hannu Ryhänen, Veli-Matti Hurskainen ja Asko Saatsi 
Pielisen Karjalan Kehittämiskeskuksesta, professori Staffan Lodenius Tampereen 
teknillisestä yliopistosta, Vanhan Kauppalan Yhdistyksen Veli-Pekka Nenonen ja 
Matti Turunen sekä Joensuun Kaupunkikeskustayhdistyksestä arkkitehti Jouni 
Töyrylä.

Veli-Pekka Nenonen nosti esiin perinteiden kunnioittamisen, vanhojen raken-
nusten kunnostuksen ja uusiokäytön, ympäristön kunnossapidon, viihtyisyyden, 
helposti saatavissa olevat palvelut, liikenneyhteydet, tietoliikenteen kehittämi-
sen, harrastusmahdollisuudet, arjen sujuvuuden ja Nurmeksen hengen. Kaikki 
mainitut asiat on syytä ottaa huomioon Vanhaa Kauppalaa kehitettäessä. Myös 
identiteetin etsiminen ja löytäminen on oleellista. Parin kilometrin etäisyydellä si-
jaitseva Porokylä lännessä ja matkailukaupunki idässä ovat löytäneet oman iden-
titeettinsä, mutta Kauppalan identiteettiä ei ole vielä täysin löydetty ja omak-
suttu. Puheenvuorossa sivuttiin myös puurakentamista, lähiruokakulttuuria ja 
tulevaisuuden energiamuotoja.

Kaikkien eväiden symbioosiin saattaminen on haaste. Tulevaisuutta pitää ajatella 
siten, että asioita lähetetään matkalle, joka kestää asiasta riippuen pitkän tai 
lyhyen ajan, eikä aikataulua välttämättä voi eikä kannata määritellä. Yleensä 
tulevaisuuden visio asetetaan tietylle ajanjaksolle, jolloin tavoitteita ja niiden 
toteuttamista on hieman helpompi jäsentää kuin määrittelemättömän ajanjak-
son. Aikaväli voi olla esimerkiksi kymmenen vuotta tai viisikymmentä vuotta. Ke-
hittämiskohteesta riippuen resurssien kerääminen ennen toimenpiteitä saattaa 
kestää hyvinkin kauan. Pitää myös muistaa, että tulevaisuutta ei voi olla ilman 
historiaa.

Meri-Anna Rossander käsitteli puheenvuorossaan Nurmeksen ja Vanhan Kaup-
palan historiaa. Keskeisimmät asiat historiasta on käsitelty jo aiemmin, joten 
tässä osuudessa on mietitty merkittävien asioiden ja tapahtumien heijastumista 
historiasta nykyhetkeen ja tulevaisuuteen.

Kauppala perustettiin edistämään liike-elämää ja teollisuutta sekä kaupankäyn-
tiä Itä-Suomen ja Venäjän välillä. – Tulevaisuudessa Venäjän läheisyys kannattaa 
hyödyntää matkailussa ja muissa elinkeinoissa.

Perustana Kauppalan edustavalle taloudelliselle toimintaympäristölle, hallinnolle 
ja liikenteelle oli ajan hengen mukainen asemakaava eli paloturvallinen empire-
ruutukaava. – Hyvin säilynyt ruutukaavarakenne on edelleen ja myös jatkossa 
edustavan toimintaympäristön perusta.

Rakentamista määriteltiin rakennussäännöllä, jonka tarkoituksena oli saada 
Kauppalaan rakennuksia ja asukkaita mahdollisimman nopeasti. Etenkin julkis-
ten rakennusten suunnitteluun käytettiin arkkitehteja. – Tulevaisuudessa raken-
tamistapaohjeilla ja asemakaavoilla ohjattu täydennysrakentaminen houkuttelee 
Kauppalaan uusia asukkaita. Rakennusten suunnittelussa ja rakentamisessa käy-
tetään ammattilaisia.

Rautatien rakentaminen vuonna 1911 johti Kauppalan kasvuun vaikuttaneen lai-
valiikenteen vähentymiseen, mutta toisaalta myös siihen asti vilkkaimpaan ra-
kentamiseen. – Hyvät liikenne- ja tietoliikenneyhteydet ovat edellytyksenä kas-
vun mahdollistamiselle myös tulevaisuudessa.

Vuosisadan vaihteen tienoilla ja ennen vuotta 1910 katujen varsille saatiin puhe-
linpylväät ja sähkövalot. Hevosilla näki hurjastella pimeälläkin. – Kauppalan va-
laistuksessa on runsaasti kehitettävää. Valaistus merkitsee paljon turvallisuuden 
ja viihtyisyyden kannalta. Ajonopeuksien hillitseminen on haaste.

Väestö koostui työläisistä, käsityöläisistä, kauppiaista ja virkamiehistä. – Väestö-
rakenne on pidettävä monipuolisena yhteisöllisyyttä vaalien.

Kauppala erotettiin Rajakadun kohdalla maalaiskunnasta aidalla merkitsemään 
kahden erilaisen maailman rajapinnasta. Myös Kauppalan sisällä oli havaittavissa 
eriarvoisuutta, kun Nurmesjärven puolta Kauppalasta pidettiin huonompana ete-
läiseen Pielisen puoleen verrattuna. – Eriarvoisuutta on havaittavissa edelleen, 
mistä on päästävä eroon. Kehittämisen on tapahduttava jatkossa tasapuolisesti.

Pihasaunoja ei saanut rakentaa, mutta aitat, eläinsuojat, kellarit, kaivot ja ul-
kokäymälät kuuluivat pihapiiriin. Rakennukset eivät saaneet olla rumentavia. 
– Piharakennuksilla on edelleen merkitystä idyllisen mittakaavan muodostajina. 
Täydennysrakennukset eivät saa olla jatkossakaan rumentavia.

Palokujat oli pidettävä avoimina ja siisteinä. – Nykytilassaan palokujat ovat pai-
koitellen umpeen kasvaneita. Kasvillisuutta karsitaan ja pidetään jälleen siistinä.

Kauppalan ilme oli kauppa- ja käsityöläisvaltainen toiseen maailmansotaan saak-
ka. Lisäksi teollinen toiminta tarjosi työpaikkoja. Varsinkin saha, mitä kautta 
metsätaloudesta tuli tuottavaa ja varallisuutta kasvattavaa. – Tulevaisuudessa 
Kauppalan käsityöläisyyttä ja pienen mittakaavan palveluja korostetaan. Teolli-
suuden työpaikkoja pyritään saamaan lisää.

Kauppalaan saatiin tontteja puolittamalla olemassa olevia ja lisäämällä rakenta-
mistehokkuutta. Kerrostalot ilmestyivät myös kaupunkikuvaan, joka alkoi muut-
tua hajanaiseksi. – Tontteja voidaan tulevaisuudessakin puolittaa tai muutoin 
täydennysrakentaa, mutta tapauskohtaisesti. Kerrostalot sopivat torialueen lä-
heisyyteen Kauppalan ydinalueelle. Kaiken rakentamisen on oltava kaupunkiku-
vaa eheyttävää ja ekologista.
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Osaltaan vuoden 1943 rakennusjärjestys edesauttoi kaupunkikuvan hajanaistu-
mista, koska se salli muun muassa erilaisten, aikaisemmasta rakentamistavasta 
poikkeavien kattomuotojen ja rakennusmateriaalien käytön. Puu rakentamisma-
teriaalina syrjäytettiin. – Jatkossa kattomuodoissa noudatetaan yhtenäistä linjaa 
ja puu otetaan jälleen pääasialliseksi rakentamismateriaaliksi vahvistamaan pai-
kan henkeä ja identiteettiä.

Markku Pölönen antoi puheenvuorossaan hieman erilaisen näkökulman paikka-
kunnan kehittämiselle. Keskeiseen rooliin nousivat ihmiset ja heidän asenteen-
sa. Hän kuvasi karjalaisten luonnetta muun muassa seuraavasti: ”Piruako sitä 
pidättää sano kusiainen, kun tamman raatoa veti”. Hän puhui myös murteesta. 
Karjalaiset syövät munkkiloita ja Hamletkin muuttuu komediaksi: ”Oiskohan tuo-
ta vai eiköhän tuota ois?”. Ajatus taustalla on hyväntuulisuudessa, arvoissa ja 
periksiantamattomuudessa. Maalla eläminen ei ole tylsää, rytmi on luontainen ja 
koti on tärkeä.

Pölönen otti esiin myös nostalgian, kotiinpaluun tuskan. Kun suomalaisuutta ku-
vaillaan, sitä kuvaillaan samoin kuin 50-luvulla ja 60-luvulla, eli on sauna, järvet, 
ruisleipä ja niin edelleen. Kaupunkilaisuus ei tule kuvailussa esiin ja ehkä juuri 
siksi mennyttä aikaa kannatta hyödyntää. Voimakkaan tunteen herättävät asiat 
voi jopa tuotteistaa. Tärkeät asiat ovat aina ensin paikallisia ja vasta myöhem-
min kansainvälisiä, jos ovat ollakseen, esimerkkeinä Mikki, Muumi ja Mozart. 
Maalla elämisessä ja nostalgiassa ei ole kyse takapajuisuudesta, vaan aitouden 
voimasta ja kaipuusta yksinkertaiseen elämään, mikä onnistuu Kauppalassa kan-
sallismaisemassa. Esimerkiksi Japanissa on vahva samuraikulttuuri, mutta maa 
on silti teknologiassa huipputasoa.

Heikki Tegelman totesi Nurmeksen tulevaisuuskuvan olevan parempi kuin lä-
hiökaupungilla. Matka muualta määränpäähän eli Nurmeksen Vanhaan Kauppa-
laan on kuin elämysmatka. Matkaa säestää jännitys siitä, mitä on näkemässä. 
Hän korosti ruutukaavan ja palokujien merkitystä sekä sanavalmiita asukkaita. 
Tärkeä tavoite on markkinoida Nurmesta yrittäjille, päättäjille ja rahoittajille. 
Kytkennät itärajan taakse elinkeinojen osalta ovat myös tärkeitä. Rakentamisen 
osalta tornitalojen ja suurten markettien rakentamista on vältettävä – kaikkialla.

Puu-Nurmesta Tegelman piti helmenä, jonka estetiikkaa on vaalittava. Mikäli 
täydennysrakennetaan, on sen tapahduttava siten, että kokonaisuus ja henki 
säilyvät. On myös järkevää kehittää katutilaan istuva rakennustyyppi, jonka voi 
rakentaa huonokuntoisena puretun tai palaneen rakennuksen tilalle. Aidat voi-
sivat olla korkeudeltaan vanhan korkeuden mukaisia eli 213 cm. Vanhat puu-
rakennukset ja funktionalismin mukaiset rakennukset ovat paikkakunnan paras 
osa rakennusten osalta. Tasakattoiset kerrostalot ovat epäkohta, samoin tylsät 
osuuskauppa- ja huoltoasemarakennukset. Esteettinen korjaus kohtuullisen uu-
sille, kaupunkikuvaan sopimattomille rakennuksille on paikallaan.

Nurmeksen palvelut ovat yllättävän hyvät asukasmäärään nähden. Suuret mar-
ketit palvelevat vain tiettyä asukasryhmää ollessaan tuhoisa vaihtoehto ikään-
tyville asukkaille ja pienten kauppojen yrittäjille. Muita kehittämisseikkoja ovat 
maisematilojen täsmentäminen matkailualueella, kivien ottaminen katujen pin-
tamateriaaliksi, kotiseutunostalgia ja markkinointikeinona alue, jonne saa raken-
taa millaisen tahansa omakotitalon.

Hannu Ryhänen puhui paikasta, paikan hengestä, identiteetistä ja imagosta. Ih-
misellä on tarve kiinnittää itsensä jonnekin. Paikallisuus on tilaan ja aikaan si-
donnaista, paikalla on ilmapiiri, ihmisellä on paikan taju, paikka voi olla pyhä, 
paikalla on hiljaista voimaa, paikka voi olla tapahtumapaikka ja paikalla on iden-
titeetti. Paikan henkeä ei voi valmistaa, se syntyy, jos on syntyäkseen. Paikan 
henkeä ei välttämättä siis ole.

Taustalla vaikuttaa historia yksilötasolta kansainvälisyyteen. Lisäksi eri ihmisillä 
on erilaisia näkökulmia. Vastakohtien kautta paikalle voi löytää uusia merkityk-
siä, esimerkiksi löydetty ja tarjottu tai avoin ja suljettu. Aineettomat ja aineelliset 
arvot antavat paikalle oman höysteensä. Ominaisuuksien on oltava yhteisöllisiä 
ja yksilöllisiä, kaikkien omaksuttavissa ja ikuisia.

Veli-Matti Hurskainen kertoi Asemapuiston kehittämissuunnitelmasta. Asema-
puistossa yhdistyvät työ, asuminen, vapaa-aika ja palvelut. Kantavana teemana 
on etätyöskentely täydennysrakentamisen keinoin.

Asko Saatsi puhui palveluista ja seutukunnasta. Kauppala on osa Pielisen Kar-
jalaa ja Pohjois-Karjalan palvelujärjestelmää, ei vain osa Nurmesta. Hän korosti 
viittä T:tä, jotka ovat täydennysrakentaminen, työtä palveluista, toimiva liikenne, 
tarusta ja todesta liiketoimintaa sekä tinkimätön laatu. Täydennysrakentaminen 
on järkevää, koska taajama on harva. Palveluilla on työllistävä vaikutus. Paras 
palvelu palkitaan, mikä antaa porkkanan tinkimättömän laadun ylläpitämiseen. 
Paikkariippumattomat toimijat houkutellaan toimivilla tietoliikenneyhteyksillä, ja 
venäläiset matkailijat huomioidaan.

Staffan Lodenius puhui kävelykeskustasta. Kaamos ja talvi asettavat omat haas-
teensa. Kehittämisessä on otettava huomioon sosiaaliset, henkiset, kulttuurilliset 
ja toiminnalliset ominaisuudet ja tavoitteet. Yhteisöllisyys ja torialue kalustei-
neen korostuvat.

Jouni Töyrylä painotti pysäköinnin keskittämistä ja kävelykadun lämmittämistä 
lumenpoistojärjestelmänä. Tärkeää on muistaa pienten askeleiden johtavan suu-
reen päämäärään sekä estetiikan huomioiminen kaikessa kehittämisessä. Toteu-
tusjärjestyksen miettiminen on myös oleellista.
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Tulevaisuuden verstas

Tulevaisuuden verstas on ollut paikallisten asukkaiden kanava analysoida Kaup-
palaa ja miettiä yhdessä ideoita Kauppalan kehittämiselle. Tulevaisuuden verstas 
toteutettiin syksyllä 2009 viiden eri teemoista koostuvan tapaamisillan aikana. 
Tapaamisiltoihin oli kutsuttu kaikki alueen asukkaat, ja osanottajamäärä nousikin 
varsin kohtalaiseksi. Iltojen teemoina olivat muun muassa nykyhetken kartoitta-
minen, kehittämisen esteet ja mahdollisuudet sekä asukkaiden ideat ja unelmat.

Ideat ja unelmat osuudessa saatiin lennokkaitakin ajatuksia Kauppalan kehittä-
miseksi. Muutamina esimerkkeinä raitiovaunu välille Bomba–Kauppala–Porokylä, 
motocrossrata, köysirata Vinkervaaralta satamaan sekä Pielisen ja Nurmesjärven 
välinen kanava torin laidalle, missä liikennöi myyntiproomuja. Lisäksi ideoitiin 
erilaisia tapahtumia ja tempauksia.

Tulevaisuuden verstaan lopputuotteena syntyi kehittämisohjelma, jonka kehittä-
misideoista osa on mukana Kauppalan kehittämisen tavoitteissa. Joitakin toiveita 
Kauppalan kehittämiseksi ovat Kirkkokadun kunnostaminen ja osittainen katta-
minen, torin kattaminen ja uudelleenjärjestäminen, kylätalotoiminta ja ympä-
ristön siistiminen. Suurimpia esteitä toiveiden toteutumiselle ovat rahan puute, 
suunnitelmien puuttuminen, vastuukysymykset, ylläpitokustannukset, välinpitä-
mättömyys, ymmärtämättömyys, kateus ja ahneus.

Tulevaisuuden verstaan iltojen vetäjäksi ja loppuraportin laatijaksi oli valittu 
Maaseudun Sivistysliiton Anne Pulkkinen.

Vasemmalla valokuva Pielisen uimarannan pohjoispuolelta Pielisen suuntaan. Kauppalassa 
on potentiaalia myös talvikaupungiksi kesäkaupungin lisäksi. Talviurheilumahdollisuudet 
ovat muutaman sadan metrin etäisyydellä kauppatorista.

Oikealla valokuva tulevaisuu-
den verstaan irrotteluillan hy-
väntuulisista osallistujista Aa-
tamilan talolla.
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Tavoitteet

Tavoitteena on laatia Nurmeksen keskustalle eli Vanhalle Kauppalalle kehittämis-
suunnitelma, jossa huomioidaan paikalliset lähtökohdat ja yleiset trendit. Kehit-
tämissuunnitelma sisältää nykytilanteen määrittämisen, mitä on kuvattu aikai-
sempien otsikoiden alla, vision alueen kehittämiseksi, tontti- ja asuntokysynnän 
määrittämisen eri asumismuotojen osalta, uudisrakentamisen mahdollisuudet, 
palvelujen kehittämistarpeen arvioinnin sekä liikenne-, viher- ja virkistysaluei-
den kehittämismahdollisuudet. Kehittämissuunnitelmaan kuuluu myös torialueen 
suunnittelu, rantojen ja sataman käytön suunnittelu, Kirkkokadun ympäristön 
suunnittelu ja erityisalueena tyhjillään olevan niin sanotun sairaalan tontin suun-
nittelu, joka pitää sisällään toiminnallisen kuvauksen yhteisöpihasta, havainne-
kuvatasoiset suunnitelmat rakennuksista sekä rakentamistapaohjeet.

Pääasiallisena tavoitteena on löytää vastauksia pienen ja syrjäisen kaupungin 
tulevaisuuden haasteisiin. Työttömyysongelma on ratkaistava ja negatiivinen vä-
estökehitys on saatava pysähtymään. Talouskriisin koetellessa kuntaa resurssit 
kehittämiseen on osattava ohjata oikein. Tavoitteena on estää kauniin keskusta-
alueen hidas näivettyminen ja löytää keinot Nurmeksen eri osa-alueiden tasa-
puoliselle kehittämiselle yhdyskuntasuunnittelun keinoin.

Asukaskysely

Nurmeksen Vanhan Kauppalan Yhdistyksen toimesta nurmeslaisilla teetettiin 
asukaskysely, jossa kysyttiin eri teemoihin liittyviä kysymyksiä paikkakunnas-
ta. Kysely toteutettiin tammikuun 2010 aikana. Kysymysten aihealueet liittyivät 
asumiseen, palveluihin, Kauppalan, ympäristöön, liikenteeseen ja kehittämiseen. 
Kysymykset sisälsivät pääasiassa eri vastausvaihtoehtoja, mutta kyselyssä oli 
myös avoimia kysymyksiä. Vastausprosentti oli kaikkiaan 83,3 ja vastauksia saa-
tiin yhteensä 250. Kysymyslomakkeet jaettiin Nurmeksen alueelle siten, että 150 
lomaketta jaettiin Kauppalaan ja Itäkaupunkiin, 75 Porokylään ja 75 maaseu-
dulle. Vastaajista 42 % oli naisia ja 58 % miehiä. Suurin osa vastaajista kuului 
ikäryhmään 30–50 vuotta, 30 %. Lapsiperheiden osuus oli 36 % ja omakotitalo-
asujien 50 %. Lähes 80 % vastanneista oli asunut paikkakunnalla yli kymmenen 
vuotta. Vastaajista 29 % oli Kauppalasta.

Kehittämisessä pitäisi vastanneiden mukaan muun muassa hyödyntää jo ole-
massa olevia tekijöitä, satsata koulutukseen ja lapsiperheiden palveluihin ja 
houkutella uusia asukkaita hyvillä asunnoilla, ympäristötekijöillä, tietoliikenneyh-
teyksillä sekä julkisilla liikenneyhteyksillä. Positiivisen mielikuvan rakentamiseen 
paikkakunnasta liittyvät oikeudenmukaisuus, rehellisyys ja järviluonto. Ominais-
piirteistä puhtautta ja luonnonläheisyyttä pitäisi vahvistaa ja Nurmesta pitäisi 
markkinoida tavallisena kaupunkina.

Vähittäiskauppaan ja palveluihin liittyen ruokakauppatarjontaan ollaan melko 
tyytyväisiä, mutta vaatekauppojen ja joidenkin erikoisliikkeiden osalta on kehi-
tettävää, esimerkiksi kirja- ja paperikauppojen. Kaukoliikennepalveluja pidetään 
myös melko riittämättömänä. Vanhusten palveluihin toivotaan parannusta, sa-
moin hyvinvointipalveluihin. Elinkeinojen osalta palvelualan, matkailun, raken-
nusteollisuuden ja kalastuksen uskotaan olevan kehityskelpoisimmat.

Syyt paikkakunnalta pois muuttamiselle ovat työpaikkojen puute, opiskelu toi-
sella paikkakunnalla, pitkät välimatkat kaikkialle, huono palvelutarjonta ja ke-
hittymättömyys. Toisaalta osa ei muuttaisi pois mistään hinnasta. Positiivisena 
pidetään muun muassa arjen helppoutta, maalaismaisuutta ja iloisia ihmisiä.

Asukaskyselyssä esiin tulleet mielipiteet ja toiveet pyritään ottamaan kehittämi-
sessä mahdollisimman hyvin huomioon, samoin kuin kaikki muutkin lähtökohdat. 
Asukkaiden ajatukset ja kokemukset, havainnot paikkakunnasta sekä asiantun-
tijoiden näkemykset tukevat toisiaan. Näin ollen lähtökohdat ovat varsin selkeät 
ja kehittämiskohteet yksimieliset.

Yläpuolella valokuva kauppatorista, joka sijaitsee Kauppalan sydämessä. Paikka on merkit-
tävä ja liittyy oleellisesti Kauppalan kehittämiseen. Kuvan taustalla sijaitsevat linja-auto-
aseman laiturit ja Matkahuolto.

Alapuolella valokuva Kauppalan harjumuodostumasta Vinkerlahden lintutornista kuvattu-
na. Kirkko on maamerkki, joka näkyy kauas. Paikoitellen vesikasvillisuus ja muu kasvilli-
suus rehottaa ja estää näkymien syntymistä.
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Kauppalan yleinen kehittäminen

Infrastruktuurin kehittämistä määritellään muun muassa valtakunnallisilla alu-
eidenkäyttötavoitteilla, jotka ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista 
alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Alueidenkäyttötavoitteiden tehtävä-
nä on muun muassa auttaa saavuttamaan maankäyttö- ja rakennuslain ja alu-
eidenkäytön suunnittelun tavoitteet, joista tärkeimpiä ovat hyvä elinympäristö 
ja kestävä kehitys. Alueita suunniteltaessa on huolehdittava muun muassa siitä, 
että asunto- ja työpaikkarakentamiseen on tarjolla riittävästi tonttimaata. Uu-
sia huomattavia asuin-, työpaikka- tai palvelutoimintojen alueita ei tule sijoittaa 
irralleen olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta. Maaseudun asutusta sekä 
matkailu- ja muita vapaa-ajan toimintoja on suunnattava tukemaan maaseudun 
taajamia ja kyläverkostoa sekä infrastruktuuria. Olemassa olevan rakennuskan-
nan hyödyntämistä on edistettävä sekä luotava edellytykset hyvälle taajamaku-
valle. Taajamia kehitettäessä on huolehdittava muun muassa siitä, että viheralu-
eista muodostuu yhtenäisiä kokonaisuuksia.

yhdyskuntasuunnittelu
Yhdyskuntasuunnittelussa yhdistyvät perusrakenteen eli infrastruktuurin sekä 
asumisen ja elinkeinoelämän näkökulmat. Muun muassa liikenteen ja palvelujen 
toimivuutta sekä ympäristön viihtyisyyttä ja turvallisuutta pyritään parantamaan 
yhdyskuntasuunnittelun keinoin. Toimivassa ja hyvässä yhdyskunnassa ja sen 
rakenteessa on edellisten seikkojen lisäksi otettu lähtökohdaksi kestävät ja ym-
päristöystävälliset ratkaisut. Yhdyskuntien kehittämisessä on huomioitava muun 
muassa asuntojen, työpaikkojen ja palvelujen sijoittuminen suhteessa liikenne-
verkkoon ja liikkumistarpeeseen haitallisten ympäristövaikutusten minimoimi-
seksi. Myös yleiset globaalit trendit on huomioitava.

Yhdyskuntien kehittämisessä ja suunnittelussa parhaaseen lopputulokseen pääs-
tään yhdyskuntaan vaikuttavien eri tahojen yhteistyöllä. Sekä julkisen että yk-
sityisen sektorin osapuolet on otettava mukaan suunnitteluun jo maankäyttö- ja 
rakennuslainkin nojalla. Vuorovaikutteinen suunnittelu on ollut perustana myös 
Nurmeksen Vanhan Kauppalan kehittämisessä. Yleisötilaisuuksia ja asukasyhdis-
tyksen iltoja on järjestetty runsaasti.

Yleisötilaisuuksissa tai muita väyliä käyttämällä jätetyt mielipiteet ovat tärkeitä, 
samoin yhteinen ideointi. Esimerkiksi kaavasuunnittelija pyrkii ottamaan työs-
sään kaikki osapuolet mahdollisimman hyvin huomioon, mutta kaikkia osapuolia 
ei voida käytännössä täysin miellyttää. Osallisilta saadut mielipiteet ja ideat voi-
vat olla huonoja tai hyviä ja kaikkea siltä väliltä. Kaikki ideat eivät välttämättä ole 
toteuttamiskelpoisia tai niihin ei riitä resursseja. Mielipiteen tai idean jättäjälle 
on kuitenkin tärkeää tulla kuulluksi ja siksi mielipiteet ja ideat otetaan mukaan 
suunnitteluprosessiin.

Yhdyskuntasuunnittelu on moniulotteista ja haastavaa. Sillä voidaan vaikuttaa 
merkittävästi koko yhteiskuntaan ja siksi esimerkiksi eritasoisia maankäyttöön 

liittyviä kaavoja (maakuntakaava, yleiskaava, asemakaava) laadittaessa tehdään 
valtavasti työtä erilaisten analyysien, selvitysten, raporttien ja esimerkiksi vai-
kutusten arvioinnin osalta. Monet analyysit ja selvitykset ovat historian ja ole-
massa olevan tilanteen kuvaamista, mutta perustuvat osittain myös arvioihin 
ja esimerkiksi kaupunkien laatimiin strategioihin ja kehityskuviin. Vaikutusten 
arviointi perustuu suunnitellun kaltaisen tilanteen ymmärtämiseen ja analysoin-
tiin pitkälti arvioiden kautta, mutta sitä kautta pystytään vertaamaan tulevaa 
tilannetta lähtötilanteeseen, jolloin vaikutukset esimerkiksi liikennejärjestelyjen 
osalta voidaan ennakoida.

Lähtökohdiksi on asetettu muun muassa valtakunnalliset alueidenkäyttötavoit-
teet, joissa määritellään yleispäteviä ja suuria linjoja, joita pyritään saavutta-
maan alemmilla tasoilla toimittaessa. Koska yhdyskuntasuunnittelu on osittain 
tulevaisuuden suunnittelua ja tulevaisuuteen varautumista ja koska se perustuu 
osittain ennustuksiin ja arvioihin, ei absoluuttista totuutta voida saavuttaa, ja 
näkemyksiä on yhtä paljon kuin näkemyksiin kykeneviä. Voi siis tuntua mahdot-
tomalta saada aikaan parempaa ympäristöä, kun takuuta esimerkiksi tulomuut-
tajista paikkakunnalle ei ole. Apuna on onneksi tilastoja, esimerkkitapauksia ja 
historiaa, mitä tutkimalla voidaan päätyä melko todennäköisiin ja realistisiin tu-
levaisuuskuviin.

Yläpuolella valokuva Kauppalan kehittämisprojektin aloitustilaisuudesta 30.10.2009 Hyvä-
rilän auditoriossa. Osallisia oli paikalla enimmillään yli 40.
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Aikaisemmin on todettu pääpiirteittäin Nurmesta ja Vanhaa Kauppalaa koskevat 
suurimmat vetovoimatekijät, ongelmat ja uhkatekijät. Joitakin yhdyskuntaraken-
teen osatekijöitä kehittämällä voidaan parantaa Nurmeksen ja Vanhan Kaup-
palan tulevaisuuskuvaa. Kehittämisalueet on tiedostettu, ja kehittämisen tapaa 
on arvioitu paikoitellen esimerkeillä ja vaikutusten suppealla arvioinnilla toteu-
tumistilanteessa. Suuri osa kehittämisideoista on lähtöisin vuorovaikutteisesta 
suunnittelusta. Lopullisten suunnitelmien laatijoiden tehtäväksi jää eri vaihtoeh-
tojen toteuttamisen kannattavuuden punnitseminen tiettyihin tulevaisuuskuvan 
tavoitteisiin pyrittäessä.

Megatrendit ja kehityskuvat

Joitakin globaaleihin megatrendeihin liittyviä väittämiä maailmantaloudesta ja 
Suomesta, kuluttajista ja markkinoista sekä teknologiasta ja innovaatioista on 
lueteltu alla. Väittämät on esitetty tärkeysjärjestyksessä kategoriasta riippumat-
ta. Väittämät on koottu lähteestä Megatrendit ja me, Tekesin katsaus 255/2009.

Muutoksia ja kehitystrendejä on nähtävissä paljon, ja niiden merkittävyys tule-
vaisuuden kannalta vaihtelee. Muutokset vaikuttavat eri aloihin eri tavoin. Mikä 
on erittäin olennaista toisen alan kannalta, saattaa olla vain vähän tai ei lainkaan 
merkittävää jollakin toisella alalla. 17

- Langaton teknologia mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumattoman
 kanssakäymisen
- Uusiutuvia energialähteitä hyödyntävien teknologioiden käyttö lisääntyy
- Resurssit niukkenevat ja on pakko keskittyä olennaiseen
- Syntyy globaalisti toimivia erikoisosaamisen paikallisia keskittymiä
- Kulutus yksilöllistyy
- Uudet nopean kasvun alat: energia- ja ympäristöteknologia
- Energian hinnan nousu johtaa kulutuksen säätelyyn
- Vapaa-aikaan käytetään enemmän rahaa
- Tavaroiden kulutuksesta siirrytään asteittain palveluihin ja elämyksiin
- Työpaikkoja ja tuotannonaloja syntyy ja katoaa entistä nopeammin
- Kuluttajat haluavat uudenlaista yhteisöllisyyttä
- Kuluttajat yksilöllistyvät
- Etäteknologiat uudistavat työelämän ja tuotannon
- Pienten maiden joustavuus antaa mahdollisuuksia
- Raaka-aineiden ja ruoan hinnan nousu jatkuu
- Laitteiden elinkaari lyhenee
- Kotityön sijaan ostetaan palveluja
- Kulutus elämäntapana laajenee kaikkialle
- Teknologiat tukevat vanhusten omatoimista selviytymistä
- Omavaraiset modulaariset asuinyhteisöt lisääntyvät
- Julkisen sektorin osuus palveluntuotannosta vähenee
- Satelliittiviestintätekniikat lisäävät globaalia saavutettavuutta
- Turismi kiihdyttää kulutusta

- Maailman talouskasvu hidastuu, mutta jatkaa kasvuaan Aasian johdolla
- Ihmisellä on monta kotia
- Vähittäiskauppa tehostuu kuluttajan kustannuksella
- Erilaisia teknologiakriittisiä alakulttuureja syntyy
- Palaamme takaisin paikallisiin tuotantojärjestelmiin
- Virtuaalimaailma korvaa todellisuutta
- Standardisoidut tuotteet ovat sieluttomia
- Virtuaalikulutus on kallista
- Ubiikkimaailma yksiviivaistaa ja kaventaa tietoisuutta ympäristöstä

Osa trendeistä ja väittämistä on mahdollisuuksia ja osa uhkatekijöitä tai ongel-
mia, joihin on keksittävä jokin ratkaisu.

Jotta voidaan hahmottaa paremmin nykytilanteen kehittyminen tulevaisuudeksi, 
on tulevaisuutta osattava ajatella eri muuttujien kautta. Jos tapahtuu jotain, 
seuraukset ovat jotain. Nurmeksen ja Vanhan Kauppalan osalta tulevaisuutta on 
hahmotettu kolmella eri tavalla, josta yksi kuvaa epäsuotuisana jatkuvaa kehi-
tystä, yksi nykytilanteen stabiloitumista ja yksi erittäin suotuisaa kehitystä.

epäsuotuisa kehityskuva
Tulevaisuus on hyvin synkkä. Väestö on ikääntynyt entisestään, minkä lisäksi 
syntyvyys on olematonta. Muuttoliike on negatiivista, kun ihmiset hakeutuvat 
huomattavasti suurempiin keskuksiin Nurmekseen verrattuna, esimerkiksi Kuopi-
oon, Joensuuhun ja pääkaupunkiseudulle. Varsinkin nuoret muuttavat pois. Ehkä 
jokunen ikääntynyt paluumuuttaja saadaan lähteneiden tilalle. Nurmeksen kylät 
autioituvat, kun ikääntyneet ihmiset muuttavat keskusta-alueelle. Työpaikkojen 
määrä on vähentynyt, vaikka eläkkeelle jääneitä on paljon. Ympäristö rakennuk-
sineen on rapistunut tilanteen kehittyessä vain huonompaan suuntaan. Melko 
vakaana pysyneen matkailun avulla kaupunki on saatu pidettyä kiinni leivän syr-
jässä, ja valtion velkarahoilla pystytään ylläpitämään tärkeimmät kunnalliset pal-
velut, mutta paikoitellen niitä joudutaan myös supistamaan. Kauppala näivettyy 
entisestään, kun kaikki kaupallinen toiminta on siirretty Porokylään. Lisäksi VR 
on supistanut rautatieliikennettä. Kehitys koko Nurmeksessa perustuu yksittäi-
siin alueen osiin, joita kehitetään resurssien ehdoilla. Resursseja ei käytännössä 
ole. Edessä on vääjäämättä kuntaliitos Joensuun kanssa, mutta Joensuukaan ei 
ottaisi mielellään pohjoisimmaksi äärialueekseen kriisien koettelemaa Nurmesta. 
Muu Pielisen Karjala on liitetty jo aikaisemmin Joensuuhun tai Kuopioon, kun 
Pielisen Karjalan keskuskaupungista ei päästy yhteisymmärrykseen. Aluetta ei 
kehitetä lähes lainkaan, eikä ympäröivää luontoa ole hyödynnetty.
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nykytilanteen stabiloituminen
Tulevaisuus on nykypäivän kaltainen, tosin väkiluku saadaan pidettyä vakaana. 
Väestö kuitenkin ikääntyy. Maaseudulta kaupunkeihin muuttaneiden tilalle on 
onneksi saatu jokunen tulomuuttaja pitämään maaseutua elävänä. Työpaikka-
omavaraisuus ja työttömyysaste pysyvät lähes ennallaan. Rattaat pyörivät melko 
tasaisesti ilman muutoksia suuntaan tai toiseen. Asukkaat ja yrittäjät eivät ole 
tyytyväisiä, mutta eivät kovin tyytymättömiäkään. Kehittämistä tapahtuu tar-
peen niin vaatiessa, mutta se keskittyy erittäin maltillisesti pieniin osa-alueisiin 
kerrallaan painottuen Porokylään. Aluetta ei siis kehitetä kokonaisuutena ja ym-
päröivästä luonnosta on hyödynnetty vain murto-osa. Matkailu pysyy entisen 
kaltaisena ja teknologisesti kehitytään jälkijunassa.

suotuisa kehityskuva (2030)
Tulevaisuus on erittäin valoisa. Nurmes on saanut tunnettavuutta jopa maail-
manlaajuisesti innovatiivisen osaamisen ja matkailun kautta. Väkiluku on saatu 
kasvuun, kun paikkakunnalla lomailemassa käyneet ovat ihastuneet paikalliseen 
elämäntapaan ja hoidettuun ja puhtaaseen ympäristöön. Sana on laitettu kiertä-
mään. Muuttoliike on siis positiivista ja muuttajat ovat muun muassa perheellisiä 
tai eri-ikäisiä työkykyisiä yksineläjiä. Väestön ikärakennetta ja huoltosuhdetta 
saadaan jatkuvasti parempaan suuntaan. Innovatiivisten alojen työpaikkoja, esi-
merkiksi energia- ja ympäristöteknologiassa, on runsaasti tarjolla, ja kaikki pai-
kat myös täytetään. Teollisuudella menee myös hyvin puuosaamisen ansiosta. 
Rakentamistoiminta on vilkasta, jotta kaikille halukkaille saadaan asunto joko 
omakotitalosta, rivitalosta, kerrostalosta, yhteisöpihasta tai palvelutalosta. Jot-
kut ovat rakentaneet kesäasuntonsa Nurmekseen. Sekä maaseutu että keskus-
ta-alue vilkastuu, kun kiireiseen ja kalliiseen suurkaupunkielämään kyllästyneet 
suomalaiset ja työperäiset maahanmuuttajat pyrkivät Nurmekseen. Matkailu on 
vilkasta ja kansainvälistä. Pielinen, Nurmesjärvi ja laajat erämaamaiset alueet on 
otettu käyttöön joko matkailun tai muiden elinkeinojen saralla. Ekologiset elä-
mäntavat ja lähiruoka yhdistettynä korkeaan teknologiatasoon kiinnostavat. Yh-
teydet muuhun Suomeen ja koko maailmaan käyvät kätevästi sekä virtuaalisesti 
että fyysisesti. Raideliikenne on vilkastunut niin, että Joensuun ja Oulun suun-
taan lähtee Pendolino muutaman kerran päivässä. Ekobussit ajavat kiireisimpiä 
Ryanairin hallinnoimalle pienlentokentälle, josta pääsee muiden lentokenttien 
kautta muihin kohteisiin. Ekologiset lentokoneet alkavat olla jo arkipäivää, mut-
ta ekologinen ilmalaivamatkustaminen Nurmeksen ilmalaivakentältä on ehdoton 
hitti. Matkoja tehdään myös virtuaalisesti ja työtä tehdään etätyökeskuksesta 
käsin. Arki on sujuvaa. Nuoret haluavat jäädä paikkakunnalle opiskelemaan, kun 
opiskelumahdollisuuksia on monipuolistettu. Jotkut lähtevät edelleen muualle, 
mutta osa palaa myös takaisin. Kunnalliset palvelut ovat Pielisen Karjalan par-
haat, onhan Nurmes sen keskuskaupunki. Kasvua ja kehittämistä tapahtuu, ja se 
keskittyy sekä keskusta-alueelle että maaseudulle. Aluetta kehitetään tasapuo-
lisesti laajana kokonaisuutena, ja olemassa olevaa infrastruktuuria tiivistetään. 
Maaseudun ja keskustan rajakohtaan muodostuu tiiviitä pientalojen ja kytketty-
jen asuinrakennusten keskittymiä. Kauppalaa rakennetaan pienkerrostaloilla ja 
omakotitaloilla, Porokylää kerrostaloilla. Nurmekseen kehitetään joukkoliikenne-
järjestelmä, jonka reittien varsilla rakentaminen on vilkkainta. Kauppalan rooli 
kaupungin keskustana korostuu edustavasti ja Nurmeksen rooli palvelukeskuk-
sena muihin vastaaviin keskuksiin nähden vahvistuu. Ympäröivä luonto on otettu 
käyttöön sekä virkistyksen, matkailun että alkutuotannon näkökulmasta.

Vasemmalla valokuva Nurmeksenkadulta koulukäytöstä home-epäilyn vuoksi poistetun 
Nurmesjärven koulun suuntaan. Koulun oppilaat on siirretty muihin tiloihin. Rakennukseen 
on suunnitteilla etätyökeskus, jota toteutetaan jo Second Life -virtuaaliympäristössä. Ra-
kennuksessa ei ole hometta.
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Visio alueen kehittämiseksi

Realistisesti ajateltuna Nurmeksen tulevaisuuskuva on ideaalitilanteessa edellä 
kuvatun nykytilanteen stabiloitumisen ja suotuisan kehityskuvan välimuoto. Pie-
net kaupungit ovat pääsääntöisesti tilanteessa, jossa ne eivät enää kasva, mikäli 
ne eivät sijaitse suurkaupunkialueiden läheisyydessä. Pienet kaupungit pysyvät 
pieninä tai niiden väkiluku taantuu nykyistäkin väkilukua alhaisemmalle tasolle. 
Kaupunkien palveluissa, kaupunkirakenteessa, työpaikoissa ja elämisen edel-
lytyksissä tapahtuu näin ollen muutoksia. Väestörakenne tulee todennäköises-
ti olemaan vanhuspainotteisempi kuin suurilla kaupunkiseuduilla, minkä vuoksi 
kaupunkiympäristön toimivuus, lyhyet välimatkat, helppo liikkuminen, turvalli-
suus ja sosiaaliset kontaktit korostuvat. Ikääntyneet haluavat muuttaa lähelle 
palveluita eli kaupungin keskustaan tai sen tuntumaan. Tavoitteena on tietenkin  
saada väestörakenteesta nuoriin sukupolviin painottuva.

Pienissä kaupungeissa elämän laatuun ja koko kaupunkiympäristön paranta-
miseen soveltuvat puutarhakaupunkiaatteen ideat. Puutarhakaupunkimaisella 
suunnittelulla saadaan aikaiseksi kaiken ikäisille hyvä elinympäristö, missä kau-
punkiympäristö tukee sosiaalisuutta. Kun ihmiset tuntevat toisensa ja kaupun-
gissa toimii löyhä sosiaalinen kontrolli, se ylläpitää turvallisuutta monella tavalla.

Pienten kaupunkien kehittäminen puutarhakaupunkimaisiksi on kestävän kehi-
tyksen mukaista. Pienissä kaupungeissa hallinto- ja muu organisointi on pieni-
mittakaavaisempaa kuin suuressa. Näin ollen kestävän kehityksen periaatteet, 
sekä ekologiset että sosiaaliset, ovat melko helposti organisoitavissa ja läpivie-
tävissä sekä alue- ja ympäristöpoliittisesti perusteltuja. Pikkukaupungin aiheut-
tama ympäristörasitus on pienempi kuin haja-asutuksen tai suurkaupungin. 18

Puutarhakaupungin periaatteet on sovellettavissa Nurmeksen ja Vanhan Kauppa-
lan kehittämisessä. Kehittämisessä voidaan soveltaa ja hyödyntää paljon muu-
takin viitaten esimerkiksi yleisiin trendeihin ja historiaan. Asiantuntijoiden näke-
myksiin, erilaisiin havaintoihin, fyysisiin lähtökohtiin ja asukkaiden kokemuksiin 
nojaten olen määritellyt kymmenen kehitysteemaa. Teemat ovat taustalla vai-
kuttavia asioita, jotka konkretisoituvat käytännön tasolle esimerkiksi täydennys-
rakentamisen ja elinkeinojen muodossa.

Kehitysteemat ovat:

1. verkostot
2. elinkeinot
3. etätyö
4. palvelut
5. asuminen

6. sujuva arki
7. lähiruoka
8. ekologisuus
9. hyvinvointi
10. puu ja puutarha

Teemat vaikuttavat laaja-alaisesti koko Nurmeksen tulevaisuuteen. Teemoista 
osa liittyy oleellisesti Kauppalan kehittämiseen ja vetovoimaisuuteen. Näitä tee-
moja ovat sujuva arki, lähiruoka, etätyö, palvelut sekä puu ja puutarha. Tee-
moista muodostuu vaikutusten verkosto, missä eri teemat liittyvät eriasteisesti 
toisiinsa. Joidenkin teemojen kytkennät ovat merkitykseltään voimakkaampia 
kuin toisten.
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Yläpuolella ”kytkentäkaavio” Nurmeksen ja Vanhan Kauppalan kehittämisen kymmenestä 
keskeisestä kehitysteemasta. Kaaviosta nähdään, kuinka voimakkaasti eri teemat liittyvät 
toisiinsa. Vaalealla värillä on heikoin merkitys. Oleellisesti Kauppalan liittyvät kehitystee-
mat on lihavoitu. Kaikki teemat liittyvät jollain tasolla toisiin teemoihin.
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Eri teemoilla saattaa olla hyvinkin laaja-alainen sisältö, mitä kautta ne liitty-
vät kontekstiin eli Nurmeksen ja Vanhaan Kauppalaan usealta eri näkökulmalta. 
Joitakin teemoja tarkastellaan hieman suppeammin ja joitakin täsmällisemmin. 
Lisäksi tarkastellaan teemojen keskinäisiä yhteyksiä sekä niiden muodostamaa 
kokonaisuutta. Yhteyksien merkitystä voi pohtia edellisen sivun kaavion avulla. 
Kaaviossa on korostettu Kauppalan kehitysteemoja sekä haettu erityisiä merki-
tyspareja viiteen muuhun kehitysteemaan liittyen. Kytkentöjen merkitykset ja 
voimakkuudet saattavat olla kaavioon nähden poikkeavia näkökulmasta riippuen.

Verkostoituminen on aineellisten ja aineettomien, staattisten ja muuntuvien yh-
teyksien aikaansaamista, ylläpitämistä ja kehittämistä. Verkostoitumiseen liittyy 
oleellisesti etätyö, jolla tarkoitetaan paikasta riippumatonta työtä tukeutuen esi-
merkiksi työnantajan suojattuun tietoverkkoon tietoliikenneyhteyksiä ja erilaisia 
laitteita hyödyntäen.

Verkostoituminen liittyy kiinteästi muun muassa ihmisten, elinkeinojen ja erityi-
sesti paikan kytkemiseen muuhun maailmaan sekä näkyvästi että näkymättö-
mästi. Nurmes ei sijaitse millään pääasiallisella kasvukeskusalueella, vaan toimii 
enemmänkin omana yksikkönään esimerkiksi pääkaupunkiseutuun nähden pe-
riferiassa. Välittömien verkostojen on oltava toimivat, jotta lähiseudun, pienet 
yksiköt voivat tukeutua Nurmekseen, esimerkkinä palvelut. Liikkuminen sekä 
fyysisesti että virtuaalisesti on monelle tärkeää. Liikkumisen ajallisesti ja mat-
kallisesti mahdollistavat erilaiset tietoliikenteeseen tukeutuvat kommunikointi-
laitteet, lentoliikenne, rautatieliikenne, moottoriajoneuvoliikenne, vesiliikenne ja 
kevyt liikenne kaikkien liikkumiseen tarkoitettujen välineiden avulla. On siis huo-
lehdittava riittävistä liikkumisverkostoista sekä muista verkostoista järjestämällä 
niitä tarvittaessa lisää.

Verkostoitumisella on merkitystä myös elinkeinojen osalta. Nurmes on otetta-
va osaksi tuotantoketjuja globaalilla tasolla. Esimerkiksi Aasian talouskasvusta 
johtuen teollisuus muodostaa tulevaisuudessa nykyistä enemmän tuotantoketju-
ja ja kehittyneisiin maihin jää pääasiallisesti erikoisosaaminen ja innovatiivinen 
tuotekehitys – toistaiseksi. Eri alueet erikoistuvat tuotteen jonkin tietyn osuuden 
tuottamiseen ja näin ollen paikallinen erikoisosaaminen on osattava tarjota ja 
kytkeä osaksi tuotantoketjuja. Nurmeksen osalta esimerkiksi puu ja kädentaidot 
on hyödynnettävä vaikkapa puisten tietokoneen kuorien valmistamisessa. Tuo-
tantoketjut tarkoittavat monesti yhteistyötä eri toimijoiden kanssa liittyen sekä 
alkutuotantoon että jalostukseen. Perustana ovat aktiiviset verkostot. Nurmek-
sen kannattaa hyödyntää sijaintinsa harjoittamalla yhteistyötä myös Venäjän 
kanssa.

Valmiit verkostot ja verkostoitumisen mahdollisuudet ovat ehdottomasti vetovoi-
matekijöitä. Paikasta pääsee sekä ajassa että matkassa mitattuna kauas ja muu 
maailma saadaan hetkessä ulottuville.

Etätyöllä on suuri merkitys tulevaisuuden työskentelyssä. Etätyö liittyy ihmisten 
hyvinvointiin ja sujuvaan arkeen, mitkä ovat teemana Kauppalan kehittämises-
sä. Etätyö liittyy oleellisesti myös edellä mainittuun verkostoitumiseen. Ilman 
kattavia, kiinteitä ja muunneltavia verkostoja etätyö on hankalaa toteuttaa. 
Etätyömahdollisuus on ehdottomasti vetovoimatekijä pienelle paikkakunnalle. 
Se tarjoaa uusia ulottuvuuksia, mutta toisaalta aiheuttaa sitoutumattomuutta. 
Etätyötähän voi tehdä muuallakin. Siksi on panostettava ympäröivien puitteiden 
laatuun olemalla siten kilpailukyvyltään vahva. Etätyö liittyy vahvasti Kauppalas-
sa sijaitsevan Asemapuiston kehittämiseen.

Lähiruoka on lähialueen raaka-aineita ja tuotantopanoksia käyttäen tuotettua ja 
pääsääntöisesti ekologista ruokaa. Lähiruoka kytkeytyy paikallisten asukkaiden 
ekologiseen ajattelutapaan ja ympäristön hyvinvointiin, toisin sanoen Nurmek-
sen ja Kauppalan arvoihin. Se liittyy oleellisesti myös lähialueen työllistämiseen 
ja sitä kautta paikallistalouden kasvattamiseen, samoin verkostoitumiseen. Van-
han kauppalan osalta lähiruoka liittyy kiinteästi kauppatorialueen kehittämiseen 
ja jäsentämiseen nykyistä toimivammaksi, mikä taas tekee Kauppalasta nykyistä 
vetovoimaisemman sujuvan arjen kautta. Lähiruokaa tuottamalla hillitään ilmas-
tonmuutosta. Toisaalta ilmaston lämpeneminen mahdollistaa aikaisempaa pi-
demmän kasvukauden pohjoisilla leveyspiireillä ollen siten hyödyksi. Lähiruokaa 
saadaan muun muassa kalastamalla, metsästämällä, sienestämällä ja marjas-
tamalla. Terveellisellä lähiruoalla on positiivinen vaikutus ihmisten hyvinvointiin 
sekä ekologiseen ajattelutapaan. Vuorovaikutteiseen suunnitteluun perustuvassa 
asukaskyselyssä lähiruokateema sai kannatusta.

Vasemmalla valokuva satamasta Pielisen rannalla. Pielinen on muun muassa osa toimivia 
verkostoja, matkailua, elinkeinoja, maisemaa ja hyvinvointia sekä lähiruoan tuottaja.
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Ekologisuus on luonnonympäristön kunnioittamista ja kestävään kehitykseen 
pyrkimistä kaikilla ihmisen elämän ja toiminnan osa-alueilla. Ekologisuus liittyy 
tulevaisuuden puurakentamiseen Kauppalassa ja sitä kautta ihmisten hyvinvoin-
tiin, sujuvaan arkeen ja puuhun. Se liittyy myös innovatiivisuuteen uusien ekolo-
gisten ja energiatehokkaiden ratkaisujen löytämiseksi esimerkiksi jätehuollossa 
ja rakentamisessa. Paikallisen talotehtaan tulevaisuus voi perustua esimerkiksi 
uraauurtavaan kehitysaskeleeseen passiivisessa puukerrostalorakentamisessa.

Tulevaisuuden ekologinen elämäntapa Nurmeksessa on mahdollisuus, ei rasite. 
Esimerkiksi ekologisimman paikkakunnan tittelin saavuttamisesta voi tulla yksi 
vetovoimatekijä, kun taustalla vaikuttaa yleinen asennekasvatus. Ekologisuus 
liittyy lähes kaikkeen, mutta Kauppalan ja Nurmeksen kehittämistä ajatellen 
muun muassa joukkoliikenteen kehittämiseen, lähiruokaan, etätyöhön ja ener-
giamuotojen hyödyntämiseen esimerkiksi asumisessa ja yleisessä energiankulu-
tuksessa. Ekologisella, käytännön toimintaan siirretyllä ajattelutavalla hillitään 
ilmastonmuutosta ja saavutetaan kestävää kehitystä. Ekologisuus tukee luon-
nonläheistä ajattelutapaa Nurmeksessa.

Puu ja puutarha ovat vahvasti läsnä Nurmeksessa ja Vanhassa Kauppalassa. Tee-
ma liittyy Ebenezer Howardin puutarhakaupunkiaatteen jalostamiseen Nurmes-
laiseksi kaupunkipuutarhaksi. Puu ja puutarha liittyvät myös lähiympäristön liik-
kumisverkostojen kehittämiseen, ja ne tukevat Nurmeksen ja Vanhan Kauppalan 
puuteemaa, joka ilmentyy Puu-Nurmeksessa, toimivassa sahassa, tulevaisuuden 
puurakentamisessa ja puuteollisuudessa. Teollisuus tarvitsee toimivia verkostoja 
ja verkostoitumista innovatiivisuuden, joustavuuden ja sopeutumisen lisäksi ol-
lakseen tulevaisuudessa vahva elinkeino.

Puu tukee Kauppalan puutarhamaista luonnetta, ekologisuutta ja rauhallisuutta. 
Puu ja puutarha ovat ehdoton vetovoimatekijä alleviivaten ajatusta hyvinvoinnis-
ta ja läsnä olevasta kauniista luonnonmaisemasta etätyöskentelyn maaperänä. 
Puutarha liittyy oleellisesti Kauppalan ranta-alueiden kehittämiseen maisema-
puutarha-ajatusta soveltaen. Puut ovat myös keskeinen osa keskustan kävely-
ympäristöä, puhtautta, terveellisyyttä ja tervettä elämäntapaa. Teeman sisältö 
liittyy matkailun kehittämiseen ja sitä kautta elinkeinon virkistymiseen ja ylei-
seen vaurastumiseen. Puu ja puutarha antavat mielikuvan viher- ja virkistysalu-
eista, jotka liittyvät valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissakin määriteltyyn 
viherrakentamiseen ja maakuntakaavan toteuttamiseen.

Sujuva arki on tavallista, rauhallista ja mutkatonta elämää Nurmeksessa ja Van-
hassa Kauppalassa ilman ylimääräisiä kommervenkkejä. Sujuva arki on elämän-
tapa, jota ylläpidetään ja kehitetään valtavan hienoissa puitteissa. Sujuvuuteen 
tarvitaan toimivia verkostoja. Teeman monimuotoinen sisältö liittyy vahvasti yh-
teisöllisyyteen ja sitä kautta niin sanotun sairaalan tontin eli kehittämisen eri-
tyisalueen tulevaisuuteen, mihin liittyvät myös ekologisuus, erilaiset asumismah-
dollisuudet ja puu. Termi liittyy myös palvelujen saatavuuteen, ylläpitämiseen ja 
kehittämiseen. Sujuva arki ilmenee lyhyissä etäisyyksissä Kauppalan alueella ja 

johtaa joukkoliikenteen kehittämiseen eli toimiviin verkostoihin yhdellä osa-alu-
eella. Sujuvaan arkeen voidaan yhdistää etätyö ja hyvinvointi muun muassa kii-
reettömyyden, yhteisöllisyyden, luonnonmaiseman ja puutarhan kautta. Sujuvaa 
arkea ja hyvinvointia edistävät elinkeinot, esimerkkinä lähiruoka. Arjen sujuvuus 
kukoistaa kauppatorilla, mitä kehitetään lähiruokateemaa ajatellen. Kaikkiaan 
sujuva arki liittyy elinympäristön toimivuuteen koostuen kaikista kehitysteemois-
ta niihin vahvasti kytkeytyen.

Kehitysteemat liittyvät myös globaaleihin trendeihin. Osa trendeistä tarjoaa 
mahdollisuuksia, osa aiheuttaa ongelmia ja muodostaa uhkatekijöitä kehityk-
selle, osa on positiivisia ja osa negatiivisia. Tärkeää on reagoida trendeihin edes 
jollain tasolla ja pysyä siten ajan hermolla ja kehityksessä mukana.

Langaton teknologia, satelliittiviestintätekniikka ja etäteknologia ovat ehdotto-
masti mahdollisuuksia, joita voi hyödyntää verkostojen kehittämiseen, työelä-
mään, Kauppalan vetovoimaisuuteen ja osittain myös ekologisuuteen. Ajasta 
ja paikasta riippumaton kanssakäyminen on voimakas trendi. Teknologia tulee 
käyttämään myös uusiutuvia energialähteitä, mikä on mahdollisuus innovatiivi-
suuteen ja ekologisuuden edistämiseen. Toisaalta resurssit niukkenevat, joten 
on keskityttävä olennaiseen. Hyvinvointi on etusijalla, mitä tukemaan voidaan 
tuottaa esimerkiksi lähiruokaa. Laitteiden elinkaari lyhenee, mikä on valitettava 
trendi. Osaamista kannattaa hyödyntää laitteiden korjaamiseen ja edelleen kier-
rättämiseen, mikä tukee ekologista ajattelutapaa.

Trendit ovat melko kulutuspainotteisia, mikä on ristiriidassa ekologisuuden kans-
sa. Tuotteet itsessään voivat olla ekologisia, mutta esimerkiksi se, että laitteiden 
elinkaari lyhenee ja kulutus elämäntapana laajenee kaikkialle, sotii luonnon kun-
nioittamista vastaan. Standardisoitujen sieluttomien tuotteiden tilalle halutaan 
yksilöllisiä ratkaisuja. Kauppalan kädentaitajat voivat valmistaa hyvin yksilöllisiä 
ja jopa ekologisia ratkaisuja tuotteesta riippuen.

Tavaroiden kulutuksesta siirrytään hitaasti palveluihin ja elämyksiin, mikä on 
elinkeinojen, kuten matkailun ja palvelujen eduksi. Toisaalta turismi kiihdyttää 
kulutusta, mutta ylläpitää elinkeinoja. Vapaa-aikaan käytetään myös enemmän 
rahaa, jolloin profi loituja palvelu- ja matkailuelämyksiä kannattaa tuottaa. Kan-
sainvälinen markkinointi on kannattavaa.

Julkisen sektorin osuus palvelutuotannossa vähenee. Tulevaisuudessa kannattaa 
panostaa yksityisten palvelujen tuottamiseen esimerkiksi vanhushuollossa. Toi-
saalta teknologiat auttavat vanhusten omatoimisessa selviytymisessä, ja Kaup-
palaan sijoitettavasta yhteisöllisestä asumisesta saadaan tukea. Myös kotitöitä 
teetetään ostopalveluina, koska vapaa-aika ei lisäänny ja halutaan tehdä kaik-
kein mieluisimpia asioita. Ihmisillä saattaa olla myös useita koteja, mikä on mah-
dollisuus esimerkiksi kesäasuntotuotannolle.
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Nurmes voi kehittyä globaalisti toimivaksi erikoisosaamisen paikalliskeskittymäk-
si. Trendi tukee etätyötä, elinkeinoja, verkostoitumista, teollisuutta esimerkiksi 
puualalla sekä työpaikkojen määrällistä kasvua. Nopean kasvun aloja ovat ener-
gia- ja ympäristöteknologia, missä pienten maiden valttikortteja ovat joustavuus 
ja erityisosaamisen keskittäminen. Tosin työpaikkoja ja tuotannonaloja syntyy ja 
katoaa entistä nopeammin, mikä aiheuttaa epävarmuutta tulevaisuuden inves-
tointeihin.

Kulutuksen ja kuluttajien yksilöllistyminen liittyy elinkeinoihin, palveluihin, asu-
miseen, hyvinvointiin ekologisuuteen ja arjen sujuvuuteen. Kuluttajat haluavat 
uudenlaista yhteisöllisyyttä, mikä liittyy teknologiakeskeiseen virtuaalitodellisuu-
teen. Yhteisöllisyyteen myös asumisessa tulee panostaa, jotta ubiikkimaailman 
kaventamaa ympäristötietoisuutta voitaisiin laajentaa. Omavaraiset modulaari-
set asuinyhteisöt ovatkin lisääntymässä. Nurmeksessa ja Kauppalassa on mah-
dollisuus ainakin osittaiseen omavaraiseen asumiseen uusiutuvia luonnonvaroja 
hyödyntäen. Lisäksi luonnonläheisyys tukee ympäristötietoisuutta. Luonto on 
läsnä kaikkialla ja yhteisöllisyys on voimakasta. Todellisuuden korvaaminen lii-
aksi virtuaalimaailmalla ei ole positiivinen trendi, mikä aiheuttaa osaltaan tek-
nologiakriittisten alakulttuurien syntymistä. Todellisuus ja virtuaalitodellisuus on 
pidettävä toimivassa tasapinossa, samoin teknologia ja luonnollisuus.

Energian hinnan nousu johtaa kulutuksen säätelyyn – energiaomavaraisuus ja 
passiivirakentaminen ovat mahdollisuuksia. Myös raaka-aineiden ja ruoan hin-
nat nousevat, ja vähittäiskauppa tehostuu kuluttajan kustannuksella. Lähiruoan 
tuottaminen ja myyminen sekä raaka-aineina että jalosteina on ekologinen, ter-
veellinen ja toivottu vaihtoehto markettitarjonnan rinnalle. Paikallisiin tuotanto-
järjestelmiin palataankin takaisin. Lähiruoka on Kauppalan imagotekijä ja osa 
sujuvaa arkea.

identiteetti ja imago
Imago ja identiteetti tarkoittavat eri asioita, vaikka käsitteinä ne monesti sekoit-
tuvat. Identiteetti on yleiskäsitteenä tunne, joka viittaa kuulumiseen johonkin tai 
yksilöllisyys, joka erottaa kohteen toisista kohteista. Kohde voi olla esimerkiksi 
henkilö, auto tai paikkakunta. Identiteetti voi olla joissain tapauksissa ehdoton, 
kuten ihmisen henkilötunnus tai auton rekisterinumero. Monesti identiteetti on 
kuitenkin suhteellinen, ryhmäkohtainen, harkinnanvarainen tai perustuu mieliku-
viin ja arvostuksiin.

Sisäisellä identiteetillä voidaan tarkoittaa ihmisten samaistumista tiettyyn paik-
kaan tai alueeseen eli paikallistunnetta. Paikallistunne on tietynlaista sitoutu-
mista ja huolehtimista alueen asioista. Identiteetti kertoo, mistä ihminen tun-
tee olevansa kotoisin, jolloin kyse voi olla usein yhteishengestä, yhteistyöstä, 
yhteenkuuluvuuden tunteesta ja me-hengestä. Identiteetti kertoo myös, minkä 
alueen, kaupungin tai vastaavan ihminen kokee henkiseksi kodikseen. Identitee-
tin ylläpitäjiä ja kehittäjiä voivat olla esimerkiksi kotiseutuyhdistykset.

Osa Nurmeksen kehitysteemoista liittyy vanhan Kauppalan identiteetti- ja imago-
kysymykseen. Identiteetti ei ole ollut itsestään selvä. Asukaskyselyn vastaukset 
osoittavat, että vahvin identiteetti Kauppalalle muodostuu luonnonläheisyydestä, 
kauniista maisemasta, puusta sekä koivujen että rakennusten kautta, pikkukau-
punkimaisuudesta, kaupoista ja palveluista. Identiteettiä vahvistetaan tuomalla 
luonnonmaisema vielä aikaisempaakin lähemmäs käyttäjää ja rakentamalla jäl-
leen puusta. Lisäksi edistetään kaupankäyntiä, mikä on ollut alkuperäinen Kaup-
palan perustamistarkoitus. Venäjä ja Kiina ovat potentiaalisia kumppaneita.

Kauppalan imagotekijöitä ovat lähiruoka ja etätyö. Ne kuvastavat mahdollisuut-
ta päästä kauas oltaessa kuitenkin lähellä. Kauppalan henki on voimavaraisuus 
sekä konkreettisesti että symbolisesti. Kauppalaa markkinoidaan idyllisenä mil-
jöönä, sopivan kokoisena sujuvan arjen kaupunkina, jonka voi tuntea kodikseen.

Konkreettiset yleisen kehittämisen toimenpiteet liittyvät identiteetin vahvista-
miseen, yleisilmeen kohentamiseen, valaistukseen ja Puu-Nurmekseen. Tavoit-
teena on saada aikaan suuria asioita pienillä toimenpiteillä puutarhakaupunki-
ideologiaa hyödyntäen.

Vasemmalla valokuva taitokeskuksesta Raatihuoneenkadun varrella. Taitokeskus on siirty-
nyt rautatieasemarakennuksen tiloihin. Kuvan vasemmassa reunassa siintää Pielinen ja sa-
tama-alueen lounaispää. Nurmeksen kädentaitajat voivat valmistaa kuluttajille profi loituja 
tuotteita vastaten yleisen trendin vaatimuksiin. Hyvinvointipalvelujen ja elämysten tuotta-
minen ovat tulevaisuudessa mahdollisuus, kun vapaa-aikaan kulutetaan enemmän rahaa.
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Puutarhakaupunki – Ebenezer Howard
Ajatus puutarhakaupungista on syntynyt 1800-luvun lopulla. Puutarhakaupun-
kiaatteen isänä pidetään englantilaista itseoppinutta Ebenezer Howardia pyrki-
myksenään ratkaista Lontoon ja muiden suurkaupunkien väestömäärän kasvusta 
aiheutuneet ongelmat. Puutarhakaupunki on kaupunki terveellistä asumista ja 
teollisuutta varten, se on kooltaan riittävän suuri täysipainoisen yhteisöllisen toi-
minnan takaamiseksi ja toiminnallisesti ja hallinnollisesti itsenäinen yksikkö – ei 
nukkumalähiö. Puutarhakaupungissa on riittävä palvelutaso ja työpaikkatarjon-
ta sekä kaupunkia ympäröivä maa- ja metsätalousvyöhyke. Väestörakenne on 
monipuolinen ja rakennustapa pientalovaltainen, mutta tiivis. Liikennemuotona 
toimii pitkien etäisyyksien välillä rautatie. Rautatieasema sijaitsee keskellä kau-
punkia, ja katuverkosto on säteittäinen. Talous perustuu tehokkaaseen maapoli-
tiikkaan, missä kaupunki omistaa edullisesti hankitun maan ja vuokraa arvoaan 
nostanutta maata yhteisen edun saavuttamiseksi. Kaupunki on sosiaalinen kent-
tä, mikä on suunniteltava kokonaisuutena.

Puutarhakaupungissa yhdistyvät maaseudun ja kaupungin hyvät puolet. Kau-
pungin kokoa rajoitetaan siten, että riittävä palvelutaso ja työpaikkatarjonta voi-
daan turvata. Tavoiteväkiluku on noin 32 000 asukasta, minkä toteuduttua väes-
tönkasvu osoitetaan toisiin vastaavanlaisiin kaupunkeihin. Vastaavat kaupungit 
muodostavat keskenään ryhmän, joka tukeutuu rautatien välityksellä noin 58 
000 asukkaan keskuskaupunkiin muodostaen yhdessä keskuskaupungin kanssa 
kaupunkiseudun sekä riittävän väestöpohjan ”yksiköistä” puuttuville palveluille. 
Maapinta-alaltaan puutarhakaupungin ideaalikoko on noin 2 400 hehtaaria, josta 
kuudesosa on varsinaista kaupunkialuetta. Kaupungin puutarhamaisuus perus-
tuu siihen, että rakennukset ovat pääasiassa pientaloja puutarhoineen ja ympä-
rillä sijaitsee maa- ja metsätalousvyöhyke. 19

Puutarhakaupungista Nurmeslaiseksi ”kaupunkipuutarhaksi”
Sana puutarhakaupunki jo itsessään antaa positiivisen mielikuvan paikasta ja 
siksi nimikettä puutarhakaupunki onkin viime vuosina käytetty virheellisesti 
monenlaisista vihertävistä asuntoalueista. Nurmeksessakaan ei toteudu kaikki 
Howardin määritelmät puutarhakaupungille, eikä pyrkiminen määritelmien täyt-
tämiseen ole tavoiteltavaa. Nurmes ei siis ole eikä se tule olemaan varsinainen 
puutarhakaupunki. Sen sijaan, että yritetään istuttaa paikkakuntaa väkisin puu-
tarhakaupungin muottiin, Nurmeksen ja erityisesti Vanhan Kauppalan kehittä-
misessä hyödynnetään joitakin puutarhakaupunki-ideologian teemoja viihtyisän 
ja sosiaalisen kaupunkiympäristön aikaansaamiseksi. Lähtökohdat kehittämiselle 
ovat kerrassaan loistavat.

Nurmes on toiminnallisesti ja hallinnollisesti itsenäinen yksikkö terveellistä asu-
mista ja teollisuutta varten. Aivan Kauppalan kyljessä toimii saha ja Poroky-
län vieressä sijaitsee muuta teollisuustoimintaa. Nurmeksen Vanha Kauppala on 
kooltaan riittävän suuri täysipainoisen yhteisöllisen toiminnan aikaansaamiseksi. 
Nurmeksessa on riittävä palvelutaso, ja työpaikkaomavaraisuusaste on prosen-
tuaalisesti korkea (99,8 % vuonna 2007). Väestörakenne on toistaiseksi moni-
puolinen, mutta väestö ikääntyy ja nuoret muuttavat (toistaiseksi) kasvukeskuk-
siin. Monipuolisuutta on ylläpidettävä.

Vasemmalla kuva Howardin kolmesta 
magneetista. Minne ihmiset menevät? 
Kaupunkiin, maaseudulle vai kaupunki-
maaseudulle? Kysymys on edelleen ajan-
kohtainen.

Oikealla valokuva West Viewin varrelta 
Letchworthista. Pientaloalueet alkavat vä-
littömästi keskustan reuna-alueilta. Ajo-
neuvoille varatut väylät ovat pääsääntöi-
sesti kapeita. Nurmikko on vielä vihreää, 
vaikka on joulukuu.
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Rakennuskanta on Nurmeksessa pientalovaltaista. Jopa aivan kaupungin kes-
kustassa on mahdollista asua omakotitalossa järven rannalla ja rautatieaseman 
lähellä. Keskusta-aluetta ympäröi maa- ja metsätalousvyöhyke, eli Kauppala on 
luonteeltaan maaseutumainen kaupunkikeskusta ja toisaalta kaupunkimainen 
maaseutukeskusta. Kauppalassa ja koko Nurmeksessa yhdistyvät maaseudun ja 
kaupungin hyvät ominaisuudet, kuten puutarhakaupungissa. Puutarhakaupunki-
termiä ei voida käyttää positiivisten mielikuvien luomiseksi, mutta sana kau-
punkipuutarha uudessa merkityksessä kuvaa Kauppalaa kaupungin keskustana 
sisältäen sanana saman positiivisen olemuksen. Kauppala on kaupungin ydin ja 
luonteeltaan kuin suuri puutarha koivuineen ja puistoineen – kaupunkipuutarha.

Puutarhakaupungin määritelmään kuuluu keskuskaupunki. Nurmes sijaitsee kas-
vukeskuksiin nähden kaukana periferiassa ja toimii pääasiassa omana yksikkö-
nään lähiseudun vastaavien paikkakuntien ohella. Nurmeksen aseman vahvista-
minen paikalliskeskuksena, niin sanottuna Pielisen kaupunkina, on tavoiteltavaa. 
Lähialueen maaseutu ja pienemmät pitäjät tukeutuvat tulevaisuudessa Nurmek-
seen Kauppalan tulevan vetovoimaisuuden vuoksi. Negatiivinen väestönkehitys 
on saatava ensin pysähtymään, minkä jälkeen maltillinen kasvu voi olla mahdol-
lista perustuen Kauppalan vetovoimatekijöihin.

Tehokkaan maapolitiikan avulla kaupungin on mahdollista kasvattaa varallisuut-
ta, jos jatkossa kaupunki ostaa edullista maatalousmaata ja hankkii tuloja sen 
arvonnousulla ja vuokraamisella. Kauppalan alue suunnitellaan kokonaisuutena 
asuntojen, työpaikkojen, palvelujen ja erilaisten liikenneyhteyksien osalta huo-
mioiden myös Nurmeksen muut alueet. Kauppalassa kaikki on kävelyetäisyy-
dellä, mikä houkuttelee ikääntyviä henkilöitä. Erialisten asumismuotojen tarjoa-
minen on vetovoimatekijä, samoin jo valmiiksi puutarhamainen ympäristö sekä 
ihmisen mittakaavaan perustuva sujuva arki. Kauppalan vetovoimaisuus iskee 
myös muihin ikäryhmiin, sillä etätyömahdollisuus mahtavissa kaupunkipuutar-
han puitteissa erämaajärvinäköaloin on ainutlaatuista. Ekologisuus on voimakas 
kehitysteema, mikä houkuttelee kertakäyttökulttuuriin ja saastuttamiseen kyl-
lästyneitä, uutta asuinpaikkaa etsiviä ihmisiä. Avoimuus ja tulevaisuuden kan-
sainvälisyys matkailun kautta toteutuen houkuttelevat myös.

Rakentaminen on pientalovaltaista ja rakennusmateriaalina käytetään puuta. Ra-
kentamisessa painotetaan kestävyyttä, korjattavuutta ja huollettavuutta. Positii-
visena ilmaisuna välimallisuus toistuu eri teemoissa.

Matkakertomus Lontoo–Letchworth–Lontoo 10.12.2009
”Matkani Letchworthiin alkoi Waterloon asemalta. Ihmiset säntäilivät paikasta 
toiseen. Osa juoksi junaan, osa metroon, osa töihin ja kuka minnekin. Tunnelma 
oli todella hektinen. Asemalla oli satoja ihmisiä, melua, tuoksuja ja kaikenlaista 
kulkijaa kantamuksien kanssa, puhelimeen puhuen, kaverin kanssa keskustellen, 
kahvia juoden tai sivussa istuen. Joku taisteli aseman työntekijän kanssa jumiin 
jääneellä lipunlukuportilla ja joku raahasi itkevää lasta perässään. Suuntasin me-
troon. Oli päästävä King’s Crossin asemalle, josta juna puutarhakaupunkiin läh-

tisi kello 10.06. Northern Linella pääsisi Warren Streetille, josta Victoria Linella 
määränpäähän. Metrot oli ahdettu todella täyteen, ihmiset olivat posket laseja 
vasten ja oli todella kuuma. Ei ollut epäilystäkään siitä, että kyseessä oli suuren 
kaupungin aamuruuhka. Istuutuessani Letchworthiin vievään junaan, rauhoituin. 
Junaan saapui erinäköisiä matkustajia, joista osalla oli kannettava tietokone mu-
kanaan, osalla musiikkia korvillaan, osalla puku päällä ja osalla rennot vaatteet ja 
iso reppu. Matkustajat kaivoivat laukuistaan kirjoja tai lehtiä, osa halusi nukkua.

Juna lähti natisten liikkeelle, ulkona paistoi aurinko. Ratojen varret olivat pää-
sääntöisesti siistejä ja alkumatkasta tiuhaan rakennettuja. Myös vehreitä pieniä 
puistoalueita oli siellä täällä. Miellyttävintä junamatkassa oli paikoitellen kauas-
kin avautuvat näkymät. Junan ulkopuolella tapahtui koko ajan. Oli asuinraken-
nuksia, toimistorakennuksia, rumia pienteollisuushalleja, autoteitä autoineen, 
ihmisiä, niittyjä ja laiduntavia lehmiä. Maisema oli jopa viihtyisän näköistä. 
Ympäristö alkoi muuttua vähemmän urbaaniksi ja rakennuskanta aikaisempaa 
hieman pienimittakaavaisemmaksi. Juna pysähtyi säännöllisin välein, ja aina oli 
joku jäämässä pois ja hyppäämässä kyytiin. Matka oli miellyttävä ja nopea. Juna 
saapui Letchworthiin noin 10.50, eli matka kesti vain noin 45 minuuttia, vaikka 
pysähdyksiä oli useita. Tyypillisesti asemien lähellä oli junan ikkunasta katsottu-
na pieni pysäköintialue. Parkkipaikat olivat joka asemalla täynnä, mikä on merkki 
siitä, että junia käytetään paljon.

Kun lähestyttiin Letchworthia, oli maisema alkumatkaa avonaisempaa. Niittyjä 
ja puistoalueita oli enemmän kuin lähempänä Lontoota, ja rakennetut alueet 
olivat kompakteja ja täsmällisesti rajattuja. Myös viljelypalstoja näkyi alkumat-
kaa useammin. Rakennetut alueet olivat hyvin tiiviitä ja tiet mutkittelivat aivan 
rakennusten ulkoseinien vierestä. Ihmisten käyttäytyminen muuttui sitä kiireet-
tömämmäksi, mitä kauemmaksi Lontoosta päästiin. Radanvarsi muuttui paikoi-
tellen puustoltaan runsaammaksi, mutta näkymät olivat edelleen avoimia ja kyliä 
tai kaupunkeja oli melko tiiviisti. Yleisilme oli siisti, ja maisema oli huoliteltu ja 
hyvin hoidettu. Paikoitellen, kun maan pinta oli raidetasoa korkeammalla, juna 
kulki lyhytkestoisesti joko vihreissä kanjoneissa tai karujen betoniseinien välissä.

Perillä ilma oli raikasta ja maisema urbaanilla tavalla vehreää. Asemarakennuk-
sen edestä avautui esplanadin tapainen katu sekä muita katuja säteittäin. Auto-
jen ajoradat olivat ydinkeskustan alueella hyvin kapeita ja ajonopeudet alhaisia. 
Keskusta-alue oli selvästi suunniteltu jalankulkijoiden ehdoilla verrattuna Eng-
lannin moneen muuhun pikkukaupunkiin, esimerkkinä Farnborough, jossa sai 
pelätä jatkuvasti auton alle jäämistä. Kaikki tarpeellinen, kuten kirjasto, ostos-
mahdollisuudet ja muut palvelut, olivat aivan aseman tuntumassa, missä sijaitsi 
myös suurin osa työpaikoista. Letchworthin työpaikkaomavaraisuus onkin hyvin 
korkea, lähes 100 %.

Keskustan katualueet, rakennettujen kortteleiden sisäpihat, olivat osittain katet-
tuja, jolloin kävelyreiteiksi muodostui vaihtelevaa ja viihtyisää ulkotilan ja sisä-
tilan välimuotoa. Nämä olivat pääsääntöisesti ostoskatuja, ja muodostuneet tilat 
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olivat matalia. Aivan ydinkeskustassa kävelypainotteisten katujen varsilla ei ollut 
kovin paljon kasvillisuutta, mutta yleisilme oli silti vehreä, kun katujen päätteistä 
ja rakennusten lomasta pilkotti puita ja muuta kasvillisuutta – epäsuotuisa vuo-
denaika. Ydinkeskustassa oli pieni aukio, ja keskustakatujen, muun muassa Leys 
Avenuen, päätteinä oli puistoalueita ja leikkikenttiä. Ajoradat olivat yksisuuntai-
sia, jolloin niiden leveys oli saatu minimoitua jalankulkijoiden tieltä.

Roskikset, penkit ja katuvalot olivat erikseen suunniteltu ja niitä oli muutamaa 
eri sorttia. Suojatiet olivat turvallisia ja selkeitä toisin kuin maassa yleensä. Au-
toilla oli väistämisvelvollisuus, mikä ei ole kovin yleistä. Autoja oli lopulta melko 
paljon. Yksityisautoilu korostui yllättävästi, vaikka ideaalitilanteessa Letchwort-
hista ei tarvitsisi lähteä minnekään, ainakaan autolla. Oma auto onkin ehkä vain 
mukavuustekijä ottaen huomioon maan pääsääntöisesti huonon sään. Vanha ka-
tuverkko ei myöskään jousta joukkoliikenteen kehittämiselle.

Liikenneympyröitä oli joitakin, ja vain muutamat liikennevalot. Katualueita oli 
kaivettu keskustassa auki, minkä vuoksi yleisilme oli paikoitellen epäsiisti ja ka-
tualueiden toimivuus jäi paikoitellen kokematta. Autoja oli myös lopulta liikaa, 
vaikka alkuun vaikutti kovin rauhalliselta. Talojen edustat ja kadunvarret olivat 
henkilöautojen parkkipaikkoja. Keskustan autot vielä ymmärtää, kun sinne saa-
tetaan tulla kauempaakin, välivyöhykkeellä pitäisi pärjätä ilman.

Yläpuolella valokuva Letchworthista. Broadway kävelypainotteisella keskusta-alueella joh-
taa rautatieasemalta suureen keskuspuistoon. Puutarhat ovat siistejä ja jäsentyneitä sekä 
yksityisillä että yleisillä alueilla. Katuvalot ja penkit ovat persoonallisia. 

Keskusta-alueen ympäriltä alkoi omakotitaloasutusta, joka jatkui kadulta toisel-
le. Eräs katu johti teollisuusalueelle, mikä sijaitsi asutuksesta sivussa, mutta 
kuitenkin keskusta-alueen tuntumassa. Yleisilmeeltään hoidetun oloisten ja mie-
lenkiintoisten asuinrakennusten piha-alueet olivat eriasteisesti yksityisiä. Pää-
sääntöisesti jokaisen rakennuksen edustalla oli pieni etupiha ja vastakkaisella 
puolella takapiha. Etupiha avautui joko avoimesti katutilaan tai se oli rajattu hy-
vinkin korkeilla pensasaidoilla tai rakenteellisilla aidoilla, erilaisilla porteilla sekä 
puilla ja muilla istutuksilla. Asumista palvelevat kadut olivat viihtyisiä ja vehreitä.
Kaikkiaan matkakokemus oli hyvin miellyttävä. Puutarhakaupungista lukemal-
la saavutetuille mielikuville muodostui konkreettinen ilmentymä. Mukavaahan 
Letchworthissa olisi asua.” (A-M Nevalainen)

Matkustettaessa junalla Helsingistä Nurmekseen matkakokemus on edellä kuva-
tun kaltaista. Etäisyys ja matka-aika ovat vain paljon pidempiä verrattuna etap-
piin Lontoo–Letcworth, mutta pysähdyksiä on paljon vähemmän. Havaittavissa 
on maiseman vaihtuminen maaseutumaiseksi, jopa erämaamaiseksi ja raken-
nusten madaltuminen. Kiireettömyys syrjäyttää kiireen ja rauhallisuus valtaa 
mielen. Määränpäässä keskusta-alue on tarvittavine palveluineen kompakti ja 
puutarhamaisen vehreä. Ympäristö on kävelijää ajatellen miellyttävä, ja pien-
taloasuminen on mahdollista aivan keskustassa. Täydellinen kaupunkipuutarha.

Asukkaiden kokemukset Kauppalan identiteetistä – luonnonläheisyydestä, maise-
mista, puurakennuksista, koivukujista, pikkukaupunkimaisuudesta, kaupoista ja 
palveluista – tiivistyvät kaupunkipuutarhaan eli puutarhamaiseen kaupunkikes-
kustaan. Kehittämistoimenpiteenä on muun muassa kaikkien puistoalueiden siis-
timinen, jäsentäminen ja siistinä pitäminen. Viheralueiden kehittämistä käsitel-
lään osuudessa Liikenneväylien, viheralueiden ja virkistysalueiden kehittäminen 
(s. 58). Kauppalan yleiseen kehittämiseen liittyy oleellisesti myös liikenneväylien 
kunnostaminen ja jäsentäminen, mitä käsitellään myös osuudessa liikenneväyli-
en, viheralueiden ja virkistysalueiden kehittäminen. Erityisesti valaistukseen on 
kiinnitettävä huomiota.

Puu-Nurmes on idyllinen ja potentiaalinen aluekokonaisuus, joka kiinnostaa mat-
kailijoita. Puu-Nurmeksesta kannattaakin hyödyntää vetovoimatekijänä. Alueen 
siistinä pitäminen vaatii panostusta asukkailta, joten upeimman puutarhan ruh-
tinaallinen palkitseminen vuosittain voisi toimia porkkanana. Puu-Nurmes on 
täynnä tarinoita, jotka voidaan saattaa kaiken kansan luettavaksi tarinatauluihin 
rakennuskohtaisesti. Taulut ovat paikallisten taitajien käsialaa sijaiten siten, että 
asukkaille ei aiheudu haittaa tarinoiden lukijoista. Puu-Nurmes valaistaan nostal-
gisilla valaisimilla idyllistä tunnelmaa lisäämään, samoin uusitaan myös opasteet.

Kauppalan asemaa Nurmeksen keskustana vahvistetaan. Matkailua hyödynne-
tään myös Kauppalassa tarjoamalla hyvinvointia, palveluja, persoonallisia tuot-
teita ja elämyksiä. Keskustan sydämen on oltava houkutteleva. Kauppatori on 
oleellinen vetovoimatekijä, mitä käsitellään osuudessa Torin seutu (s. 82). Myös 
muita keskustan osa-alueita kehitetään asukkaiden mielipiteet huomioiden.
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Asuntojen ja tonttien kysynnän määrittäminen määrän, laadun ja asu-
mismuodon suhteen

Asuntojen kysyntä tulevaisuudessa on yhteydessä Kauppalan vetovoimaisuu-
teen. Väestökehitys on ollut negatiivista jo pitkään ja siksi sen pysäyttäminen ja 
kääntäminen nousujohteiseksi on hankalaa. Kaupungistumisen ja väestön ikään-
tymisen nojalla voidaan varautua sisäiseen muuttoliikkeeseen maaseudulta kau-
punkiin sekä kaipuuseen suuriin kasvukeskuksiin.

Asumismuotoja on oltava tarjolla laidasta laitaan. Kauppalassa on jo tällä hetkellä 
mahdollisuus asua sekä omakotitalossa että kerrostalossa, ja molempien osuuk-
sia on hyvä kasvattaa jatkossakin tarjoten erilaisia vaihtoehtoja asuntojen omis-
tamiseen liittyen. Kerrostaloasunnot houkuttelevat vanhenevan väestön lisäksi 
nuoria yksineläjiä ja pariskuntia ennen lasten hankintaa. Melko pieniä ja edullisia 
vuokra-asuntoja ja osaomistusasuntoja kannattaa näin ollen olla tarjolla.

Omakotitalot houkuttelevat enemmän lapsiperheitä tai lapset jo maailmalle lä-
hettäneitä pariskuntia. Omakotitontteja on hyvä olla myös tarjolla, mikä onnistuu 
täydennysrakentamisen ja tiivistämisen kautta. Ajan hermolla eläviä uraihmisiä 
kiinnostaa etätyöskentely, jolloin konsepti asumisesta, työstä, vapaa-ajasta ja 
palveluista on osattava toteuttaa ja markkinoida. Uudentyyppiset asumisratkai-
sut, kuten yhteisöpihat ja etätyöasunnot ovat vetovoimatekijä, minkä vuoksi 
niitä kannattaa olla tarjolla. Tyypillisten asumismuotojen lisäksi on siis tärkeää 
panostaa tulevaisuuden asumismuotoihin.

Ikääntyvälle väestölle on tarjottava asuntoja läheltä palveluja. Uusi näkökulma 
palveluasumiselle voi olla asuinyhteisöt, jotka huolehtivat kaikista jäsenistään. 
Palvelujen muuttuessa yhä tärkeämmäksi, voi asumiseen yhdistää palveluja joko 
asunnon yhteydessä tai sen välittömässä läheisyydessä. Koska Kauppalassa mo-
net tarvittavat palvelut sijaitsevat aivan vieressä, voi tyypillisen palveluasumisen 
sijaan tarjota asumista, joka tukeutuu lähipalveluihin esimerkiksi aterioiden, hy-
vinvoinnin ja kodin siistinä pitämisen osalta.

Konsepti asumisen, työnteon, vapaa-ajan ja palvelujen yhdistämisestä sekä jous-
tavat asuntopohjat tarjoavat mahdollisuuden huolehtia esimerkiksi isovanhem-
mista kotioloissa, mikä on jopa toivottavaa, kun julkisen sektorin palvelutarjonta 
kaventuu. Joustavan asumisen tarjoaminen yhdistettynä ajan hermolla olevaan 
teknologiaan voi olla keino pysäyttää negatiivinen väestökasvu. Kauppalan etuna 
on mahdollisuus tasapainoiseen elämään virtuaalitodellisuuden ja luonnonympä-
ristön ja erilaisten yhteisöjen välillä.

Asumiseen vaikuttaa myös trendi useammasta kodista. Nurmeksen kannattaa 
tarjota vaihtoehtoja kakkosasumiselle tai kesäasumiselle, esimerkkinä Asema-
puiston junavaunupuisto, josta voi vuokrata kesäkodin tarpeen mukaan. Myös 
maaseutua kannattaa hyödyntää kyseiseen tarkoitukseen.

Asukaskyselyssä tiedusteltiin nurmeslaisten asumistyytyväisyyttä. Nykyinen 
asunto vastaa asumistarpeita joko hyvin tai erinomaisesti sukupuolesta, iästä, 
ammatista, talousmuodosta, asumismuodosta, asuinalueesta ja asuinajasta riip-
pumatta. Pääsääntöisesti ollaan siis erittäin tyytyväisiä. Kymmenen vuoden ku-
luttua tilanne on jo toinen. Varsinkin maaseudulla asuvat kokevat asumistarpeen 
muuttuvan, samoin opiskelijat, eläkeikää lähestyvät, yksittäistaloudet, pariskun-
nat, kerrostalojen asukkaat ja omakotitalojen asukkaat.

Alle 30-vuotiaat, opiskelijat, pariskunnat ja lapsiperheet ennakoivat kymmen-
vuotissuunnitelmassaan muuttavansa pääasiassa omakotitaloon. Myös paikka-
kunnalta pois muuttaminen saa kannatusta. Yli 65-vuotiaat, eläkeläisperheet ja 
maa- ja metsätalouden harjoittajat ennakoivat muuttavansa palveluasuntoon, 
samoin suurin osa yksittäistalouksissa asuvista. Paikkakunnalla alle kymmenen 
vuotta asuneet sekä suurin osa Kauppalassa asuvista aikoo muuttaa omakoti-
taloon. Suunta on maaseudulta kaupunkiin päin. Palveluasumiselle on kyselyn 
mukaan eniten kysyntää, myös hissillisille asuinrakennuksille. Rivitaloasunnoille 
tuntuu olevan myös tarvetta omakotitalojen ja kerrostaloasuntojen ohella.

Kyselystä ei valitettavasti selviä paikkakunnalla alle viisi vuotta asuneiden ikära-
kenne, talousmuoto, ammattiryhmä eikä asumistilanne, mistä voi päätellä, mil-
laisiin väestöryhmiin kuuluvat henkilöt ovat muuttaneet viimeaikoina Nurmek-
seen ja millaiset tulevat näin ollen muuttamaan mahdollisesti jatkossakin.

Valokuva Harjukadulta. Suuri osa nurmeslaisista ennakoi muuttavansa omakotitaloon tai 
rivitaloon kymmenen vuoden aikavälillä. Tulevaisuudelta toivotaan palveluasumista.
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Uudisrakentamisen mahdollisuudet

Kauppalan alueella on yllättävän paljon tyhjiä tontteja, joista osa on asema-
kaavan mukaan pientaloja, osa kerrostaloja ja osa liike- ja toimistorakennuk-
sia varten. Tyhjät tontit rakennetaan ja väljimmät tontit täydennysrakennetaan 
tarpeen niin vaatiessa. Joitakin Kaupunkikuvan kannalta oleellisia muutoksia on 
myös hyvä tehdä, esimerkkeinä torin reuna-alueen yksikerroksisen rakennuksen 
korvaaminen tehokkaalla ja tyylillisesti sopivalla rakennuksella sekä palotorien ja 
-kujien rajaaminen puuttuvilla yksikerroksisilla piharakennuksilla. Asemakaavan 
mukainen käyttämätön rakennusoikeus on ensisijainen mahdollisuus uudisra-
kentamista ajatellen.

Erilaisia asumismuotoja ja asuntotyyppejä on oltava tarjolla. Lisäksi palvelujen 
kehittämistä varten tarvitaan toimitilaa. Tulevaisuudessa olemassa olevat ker-
rostalot on modifi oitava tarvetta ja vaatimuksia vastaaviksi, esimerkkinä hissit 
ja energiatehokkuus. Kauppalan korkeimmat rakennukset ovat pääsääntöisesti 
kolmekerroksisia, joten kerrostalorakentaminen jatkossa on kaupunkikuvan kan-
nalta hyvä toteuttaa samoin. Joihinkin rakennuksiin voidaan sijoittaa ullakkoasu-
mista, ja mahdollisesti, jos tarve niin vaatii, voidaan keskustan polttopisteessä 
eli torin tuntumassa korottaa kerrostaloja yhdellä kerroksella sitten, kun kaik-
ki muut rakennuspaikat on täytetty. Kaupunkirakenteen tiivistäminen tapahtuu 
kaupunkikuvan ja historian ehdoilla.

Vanhan keskustan säilyminen pitää turvata, toisaalta vain osa siitä on säilynyt. 
Puu-Nurmeksen itärajan kohdalla on nähtävissä kaupunkirakenteellinen rajapin-
ta. Puu-Nurmes edustaa historiaa ja sen itäpuoli uusiutumista, eikä rajapinnan 
häivyttäminen ole välttämättä tavoiteltavaa. Wanhan ja ”uuden” puolen luonteita 
kannattaa vahvistaa. Koska pääosa tyhjistä tonteista sijaitsee Puu-Nurmeksen 
itäpuolella, voi uudet kaupunkirakennetta täydentävät rakennukset olla moder-
neja tulkintoja vanhoista puurakennuksista.

Ranta-alueet ovat säilyneet rakentamattomana ja yleiseen käyttöön tarkoitettu-
na vyöhykkeenä, vaikka ensimmäisessä asemakaavassa suuri osa tonteista ulot-
tuu rantaan saakka. Asukaskyselyn perusteella rannat halutaan pitää yleisessä 
käytössä, mikä on hyvä. Pielisjärven puolella rantavyöhykettä valloittaa rata, 
mikä osaltaan rajoittaa alueen rakentamista. Rannat on mahdollista hyödyntää 
muihin käyttötarkoituksiin kuin rakentamiselle, kuten virkistysalueiksi. Rannoilta 
voi avata järvinäkymiä Kauppalassa liikkuville.

Asemapuiston alueelle on suunniteltu asunto noin 200 asukkaalle, mikä kasvat-
taa Kauppalan asukasmäärä vajaat 20 %. Kymmenen vuoden sisään muuttoliike 
maalta kaupunkiin vilkastuu, mikä on huomioitava rakentamisessa. Asukaskyse-
lyn vastauksissa painotettiin palveluasuntojen tarvetta, mikä on myös huomioita-
va. Osa tyhjistä kerrostalotonteista soveltuu palveluasumistarkoitukseen. Kaup-
pala voi myös tarjota muunlaisia asumisvaihtoehtoja sekä vanhimmalle väestölle 
että muun ikäisille. Kauppalassa halutaan korostaa yhteisöllisyyttä, jolloin yh-

teisöllinen asuminen voi olla vastaus julkisen sektorin palvelutarjonnan leikkaa-
misesta aiheutuviin osittain negatiivisiin seurauksiin. Lisäksi etätyömahdollisuus 
hyvissä ja toimivissa puitteissa kodin yhteydessä tai etätyökeskuksessa tarjoaa 
mahdollisuuden, jossa useat sukupolvet voivat huolehtia toisistaan päivittäin.

Kauppalan lähituntumassa Porokylän ja Kauppalan välimaastossa sijaitsee po-
tentiaalinen paikka asuinrakentamiselle aivan palvelujen ja kunnallistekniikan 
vieressä. Pinta-alaltaan noin neljän hehtaarin suuruinen alue sijaitsee Pielisen 
rannassa Vinkerlahden tuntumassa, mikä tällä hetkellä toimii lumen- ja maan-
kaatopaikkana. Rakennettaessa tehokkuusluvun 0,5 mukaan, saadaan alueelle  
noin 20 000 k-m² ja noin 300 asukasta, kun asukasta kohden varataan 45 m² ja 
kerrosalasta 70 % asunnoille. Ensisijaisesti kuitenkin täydennetään ja kehitetään 
Vanhan Kauppalan aluetta ja Itäkaupunkia.

Yhtenä erikoisuutena, vetovoimatekijänä ja houkuttimena voi toimia Heikki Te-
gelmanin mainitsema pientaloalue, jonne on määritelty vain tontit ja rakennus-
alat paloteknisesti neljä metriä tonttien välisistä rajoista. Tonteille saa rakentaa 
juuri sellaisen kodin kuin mieli tekee, kunhan rakennustekniset ja energianku-
lutusta koskevat vaatimukset täyttyvät. Kansalaisarkkitehtuuria saatetaan tulla 
katsomaan kaukaakin, ja rakentajien keskuudessa on varmasti kiinnostusta ja 
kysyntää alueelle, jolla ei ole aupunkikuvallisia rakentamisrajoituksia.

Valokuva Nurmeksenkadun ja Kaarlonkadun risteyksestä. Kauppatorin tuntumassa on mm. 
rakentamattomia kerrostalotontteja. Kuvan tyhjää tonttia vastapäätä sijaitsee toinen tyhjä 
tontti, johon voi sijoittaa esimerkiksi palveluasumista tai asumisyhteisöjä.
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etätyö
Edellä on painotettu etätyöskentelyn tarjoamia mahdollisuuksia, ja etätyö on 
otettu myös yhdeksi kauppalan kymmenestä kehittämisteemasta. Etätyöntekijä 
työskentelee joko kokonaan tai osittain kotonaan tai muussa paikassa, joka tun-
tuu tekijälleen ominaiselta. Termillä viitataan siihen, että työtä tehdään kiinteän 
työpaikan, kuten toimistorakennuksen ulkopuolella. Nykypäivänä työtä voi tehdä 
esimerkiksi hotellissa, kesämökillä tai liikkuvassa toimistossa, mikäli työ itses-
sään sellaiseen sopii.

Etätyön nykymuodossaan ovat mahdollistaneet työnantajien suojatut tietoverkot 
ja hyvät tietoliikenneyhteydet sekä aiempaa edullisemmaksi muuttuneet laitteet. 
Yhteyksien nopeudet ja verkkojen kattavuudet paranevat tulevaisuudessa, jolloin 
mahdollisuudet etätyöskentelylle paranevat. Toisaalta on myös liikkuvia ammat-
teja, joissa ei olla kiinteästi sidoksissa johonkin tiettyyn paikkaan, esimerkkei-
nä nuohooja, myyntiedustaja ja konduktööri. Etätyö mahdollistaa työntekijöiden 
hajaantumisen työpaikkojen ulkopuolelle, jolloin etätyön ja liikkuvien ammattien 
rajapinta hämärtyy. Toisaalta on myös ammatinharjoittajia, jotka tekevät kiin-
teästi töitä kotonaan ilman välttämättömiä tietoliikenneyhteyksiä, esimerkkeinä 
hieroja, ompelija ja perhepäivähoitaja. Moni itsellinen yrittäjä työskentelee toi-
minimellään kotinsa tiloissa tai kodin välittömässä läheisyydessä olevissa tiloissa.

Etätyön ja muun kotona tehtävän työn vaarana on työn ja yksityisen elämän 
sekoittuminen. Työskentely voi venyä myös myöhään iltaan, jos päivällä huomioi 
liikaa henkilökohtaisia ja ympäristöllisiä seikkoja. Etätyöskentely johtaa kiinte-
än työyhteisön hyvien puolien menettämiseen, mutta toisaalta tarjoaa loistavan 
mahdollisuuden rytmittää työpäivä muiden elämän osa-alueiden lomaan. Kesken 
työpäivän voi hoitaa esimerkiksi isovanhempien ruokaostokset, hakea lapset päi-
väkodista kotiin samassa kiinteistössä asuvien isovanhempien seuraksi tai käydä 
vaikkapa Pielisellä hiihtämässä tai kalassa.

Etätyömahdollisuuden tarjoaminen työntekijälle vaatii työnantajalta paljon luot-
tamusta työntekijäänsä kohtaan. Työn pitää olla myös sellaista, että sen voi 
pilkkoa itsenäisesti suoritettaviin osiin. Monikansalliset yritykset hoitavat usein 
vuorovaikutteisen kanssakäymisen eri osapuolten kesken puhelimen ja Inter-
netin välityksellä, esimerkkinä Nokia. Näin ollen kiinteää työpistettä ei tarvita. 
Telekonferenssit ja virtuaaliset kokoukset säästävät yritysten aikaa ja rahaa, 
koska työntekijöiden tai yhteistyökumppaneiden lennättäminen valtiosta toiseen 
saman pöydän ääreen on kallista, hidasta ja lisäksi epäekologista. Tietotyötä te-
keville etätyömahdollisuus onkin helppo tarjota, toisin kuin paikkasidonnaisissa 
ammateissa, esimerkkinä kirjastonhoitaja.

Etätyön ohella käytetään termiä hajautettu työ, jolla viitataan joko kokonaan 
tai osittain tieto- ja viestintätekniikan välityksellä tapahtuvan työn organisointiin 
jonkin yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Käsite on siis merkitykseltään hie-
man laajempi kuin etätyö. Hajautettu työ murtaa työn fyysisiä rajoituksia ja vah-
vistaa eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja verkostoitumista. ”Toisin sanoen ha-

jautetuissa työorganisaatioissa on kyse tietoteknisesti verkottuneista yhteisöistä, 
joiden jäsenet voivat olla fyysisesti etäällä toisistaan mutta silti työskennellä yh-
teisen päämäärän eteen. Hajautetun työn käsitettä voidaan pitää perusteltuna, 
koska se kokoaa yhteen useita rinnakkaisia termejä, jotka kuvaavat joustavan 
työn eri ulottuvuuksia. Siinä missä esimerkiksi etätyöhön on perinteisesti liittynyt 
mielikuva yksin kotona työskentelystä, hajautetun työn käsite kuvaa paremmin 
nykyisiä työelämän vaatimuksia.” 20

Etätyö ei kuitenkaan ole yksin kotona istumista, välttämättä, vaikka sen yh-
tenä tarkoituksena onkin mahdollistaa työn, asumisen, perheen ja vapaa-ajan 
yhteensovittaminen. Etätyötä voi tehdä esimerkiksi aurinkoisena syyspäivänä 
puistossa, mikä edesauttaa työssä jaksamista.  Kun työelämän ja työympäristön 
laatu paranee, on työnteko tuottavampaa. Näyttääkin siltä, että työympäristössä 
siirrytään kohti monipuolistuvia ja vaihtelevia työaikoja ja työpaikkoja 21.

Ympäristöpsykologian kannalta tulevaisuuden etätyöskentelymalli on edistysas-
kel. Esimerkiksi mielipaikkana koetun paikan ottaminen osaksi työpäivää voi mer-
kitä jollekin todellista henkistä voimavaraa jaksamisessa. Monesti mielipaikaksi 
koetaan paikka, jossa voi rauhoittua ja selvittää ajatuksiaan, eli vetäytymisen 
mahdollistava paikka, mikä monesti sijaitsee luonnossa. Kauppalasta avautuva 
luonnonmaisema ja Pielisen rantakivi istuimena voivatkin toimia hyvin ajatusten 
selvittäjänä hankalan puhelinneuvottelun jälkeen. Työntekijän ei tarvitse sopeu-
tua ympäristönä epämiellyttävään avokonttoriin, vaan työn voi tehdä kotonaan 
sille erikseen suunnitellussa tilassa. Työympäristöstä muokkaantuu työntekijän 
minuudelle ominainen ympäristö, mikä ottaa huomioon elämän eri osa-alueet. 
Kauppalan alueella arkipäivä muodostuu ympäröivien paikkojen verkostoksi, jos-
sa on sekä henkilökohtaisia tiloja että hyvät edellytykset yhteisöllisyydelle.

Asemapuiston alueelle on suunnitteilla erilaisia etätyölle soveltuvia asuintiloja 
sekä mielenkiintoisia etätyövaunuja, jotka on muokattu vanhoista junavaunuista 
työskentelyyn sopiviksi. Ne sijaitsevat ratapihan reunalla vahvistaen Asemapuis-
ton identiteettiä aikanaan rautatietoimintaan liittyneenä alueena. Ehkä vaunut 
saa tulevaisuudessa kiinnitettyä veturin perään joustavan työskentelymallin laa-
jentamiseksi. Etätyötä on mahdollista tehdä tulevaisuudessa myös Kauppalan 
kampusalueella sijaitsevassa, opetuskäytöstä poistetussa koulurakennuksessa. 
Hankkeesta on olemassa jo virtuaalitodellisuus, Second Life, jota edelleen kehi-
tetään.

Ennen kaikkea etätyömahdollisuus on vetovoimatekijä Nurmekselle ja Vanhal-
le Kauppalalle. Etätyötä voi tehdä muillakin paikkakunnilla, mutta Kauppalan 
tarjoamat puitteet ovat erinomainen kilpailuvaltti. Siksi etätyöympäristöön eli 
koko Kauppalan alueeseen on panostettava. Komeisiin maisemiin saa yhdistettyä 
kattavat palvelut, hyvät vapaa-ajanviettomahdollisuudet ja toimivat verkostot. 
Kauppalassa jalankulkijoille ja pyöräilijöille tarjotaan miellyttäviä liikkumiskoke-
muksia sekä ydinalueelle että hieman kauemmaksi, esimerkiksi Porokylään ja 
matkailualueelle.
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Tyhjien tonttien käyttö 1:7 500
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Edellisen sivun kartassa (1:7 500) on esitetty tummilla väreillä tyhjien tonttien 
käyttötarkoitukset kaikkien muiden tonttien käyttötarkoituksen (s. 25) perus-
teella siten, että asuminen ja muut toiminnot yhdistettynä osittain asumiseen 
muodostavat mahdollisimman selkeitä kokonaisuuksia. Vihreällä on esitetty asu-
mista palvelevat tontit ja ruskealla tontit, joiden käyttö on näkyvästi muutakin 
kuin asumista. Vihreät vyöhykkeet painottuvat Nurmesjärven puolelle sekä Puu-
Nurmekseen, toimitilat ja sekoittuneet toiminnot Kauppalan ydinalueelle sekä 
Kirkkokadun varteen vahvistaen sen luonnetta pääkatuna.

Puu-Nurmeksen alueelle rakennetaan luonnollisesti pientaloja ja torin läheisyy-
teen pienkerrostaloja sekä asumista että palveluja varten. Käytännössä ruskealla 
merkityillä tonteilla rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa sijaitsee toimitiloja 
ja ylemmissä kerroksissa asuntoja. Lähelle palveluja on järkevää rakentaa palve-
luasuntoja tai vastaavia, kuten yhteisöasumista. Asemakaavassa tyhjien tonttien 
käyttötarkoitukset on esitetty lähes vastaavalla tavalla.

Seuraavalla sivulla on kartta (1:7 500), jossa on esitetty Kauppalan olemassa 
olevien rakennusten ja täydennysrakennusten muodostama rakeisuus. Täyden-
nysrakennuksia ja rakennusten laajennuksia saadaan alueelle yllättävän paljon. 
Osa kaupunkirakennetta täydentävistä uudisrakennuksista on päärakennuksia ja 
osa talousrakennuksia, jotka luovat idyllistä tunnelmaa palokujille ja -toreille alu-
eita samalla rajaten.

Olemassa oleva rakennuskanta on esitetty mustalla, uudet rakennukset oranssil-
la ja Asemapuiston suunnitelman mukaiset uudet rakennukset harmaalla. Ase-
mapuiston suunnittelualueen rajaus on myös esitetty, ja kyseiselle alueelle ei 
esitetä mitään muutoksia lukuun ottamatta torialueen eteläosaa. Alue kytketään 
Kauppalan muihin osa-alueisiin. Torialueen kehittämistä käsitellään osuudessa 
Torin seutu (s. 82).

Oranssit rakennukset ovat joko laajennuksia tai uusia rakennuksia. Osa tonteista 
voidaan puolittaa ja osa muutoin täydennysrakentaa. Kauppalan rakentamiste-
hokkuutta on kasvatettu jo aikoinaan tontteja puolittamalla, millä tavoin voidaan 
toimia jatkossakin, mutta kaupunkikuvan ja historian ehdoilla. Jokaista potenti-
aalista tonttia on tarkasteltava ja tutkittava tapauskohtaisesti. Kartassa osoite-
tut rakennukset ovat tonteilla, joilta puuttuu talousrakennus kokonaan, joilla on 
käytetty rakennusoikeutta kokoonsa nähden vähän tai naapuritontteihin nähden 
vähemmän, jotka soveltuvat muodoltaan täydennysrakentamiselle tai ovat täy-
sin tyhjillään. Joitakin rakennuksia on korvattu tehokkaammilla ja kaupunkiku-
vallisesti paremmilla ratkaisuilla. Koulualueelle Nurmesjärven rantaan, osittain 
veden päälle on esitetty laajennus, jonne voi sijoittaa esimerkiksi ammattikor-
keakoulun yksikön monipuolistamaan Nurmeksen opiskelupaikkatarjontaa, mikä 
on yksi keino saada nuoret jäämään paikkakunnalle.

Postimerkkimäistä asemakaavarakennetta pitää välttää, mutta paikoin rakenta-
mista varten on tehtävä kaavamuutoksia.

Edellisen sivun kartassa (1:7 500) on tyhjien tonttien käyttötarkoitukset. Vihreällä ovat 
asumista palvelevat tontit ja ruskealla tontit, joiden käyttö on muutakin kuin asumista. 

Alla valokuva Eteläisen Kauppatorin ja Nurmeksenkadun risteyksen tuntumasta Pielisen 
suuntaan. Toria rajaavista rakennuksista osa on yksikerroksisia ja sijaitsee kaukana ka-
tulinjasta. Vasemmalla sijaitsee tyhjä tontti, johon on suunniteltu (sopimaton) pistetalo.

Seuraavalla sivulla kartta (1:7 500) uudisrakentamisen mahdollisuuksista. Olemassa oleva 
rakennuskanta on mustalla, Asemapuiston suunnitelman mukaiset uudisrakennukset har-
maalla ja muut uudisrakennukset oranssilla.
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Uudisraknetamisen mahdollisuuksia 1:7 500
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Palvelujen kehittämistarpeen arviointi

Kartassa (1:7 500) seuraavalla sivulla vapaasti määriteltyihin palvelukortteleihin 
on esitetty tummimmalla värillä ne alueet, joita on palvelujen osalta kehitettävä 
eniten. Lähtökohtaosuudessa on todettu, että jonkin korttelin keskeinen sijainti 
ei tarkoita sitä, että kortteli olisi palvelujen osalta vilkas. Vilkkain kortteli sijaitsee 
Kaarlonkadun ja Kirkkokadun eteläisessä neljänneksessä, kartalla kortteli 14. 
Muut keskitummalla värillä merkityt korttelit sijaitsevat keskeisesti, mutta nii-
den tarjonta on huomattavasti suppeampaa kuin vilkkaimman korttelin. Näiden 
kortteleiden reuna-alueita Kauppatorin ja Kirkkokadun varrella on kehitettävä. 
Erityisesti korttelit 20 ja 15 on otettava osaksi sujuvan arjen palvelutarjontaa. 
Alue muodostaa kauppalan toiminnallisen polttopisteen.

Asukaskyselyyn vastanneista 60 % oli sitä mieltä, että uusien liikkeiden ja yri-
tysten sijoituspaikaksi sopii paremmin Kauppala kuin Porokylä. Kauppalalle on 
eduksi profi loitua pienimittakaavaisissa tiloissa tapahtuvien palvelujen tarjoami-
seen, esimerkkeinä suutaripalvelu ja pienimuotoinen päivähoitopaikka lapsille. 
Pääasiassa rakennusten ensimmäiset kerrokset osoitetaan niin sanotuille kivijal-
katoimitiloille, jolloin Kauppalan henki ja identiteetti vahvistuvat historiaa kun-
nioittavasti.

Nurmekseen toivottavista kaupallisista palveluista korostuivat asukaskyselyssä 
kenkäkauppa, vaatekaupat, kuten H&M ja vastaavat, kirjakauppa ja erikoisliik-
keet, kuten kukkakauppa ja elektroniikkaliike. Kauppalaan toivottiin myös lisää 
ruokakauppoja ja esimerkiksi Tiimaria. Muista palveluista korostettiin vanhusten 
palveluja, kuten kotipalveluja sekä joukkoliikennepalveluja ja suutaripalvelua. 
Myös kulttuuripalvelut, ravintolapalvelut, kuten Subway ja siisti kalaravintola, 
hyvinvointipalvelut, jätehuoltoon liittyvät palvelut ja liikuntapalvelut mainittiin 
tärkeiksi kehittämisen kohteiksi.

Kaupallisten palvelujen erityisenä kehittämiskohteena on Kauppatori, jota käsi-
tellään osuudessa Torin seutu (s. 82). Koska Porokylä on vetovoimainen kaupal-
listen palvelujen osalta, on Kauppalaa kehitettävä myös muita kuin asukasky-
selyssä monipuolisemmiksi toivottuja kaupallisia palveluja. Hyvinvointipalvelut, 
kädentaitoihin liittyvät palvelut, kulttuuripalvelut, lähiruoka ja erilaiset tapah-
tumat muun muassa torilla tekevät Kauppalasta vetovoimaisen ja tukevat eri 
kehitysteemoja. Joukkoliikennepalvelujen kehittäminen ja matkailijoille suunnat-
tu monipuolinen matkakeskus parantavat palvelutarjontaa ja vetovoimaisuutta 
merkittävästi.

Yleisiin trendeihin liittyen julkisen sektorin palvelujen rinnalle ja jatkossa niitä 
korvaamaan, kannattaa tarjota yksityisiä palveluja. Kuluttajat panostavat enem-
män elämyksiin, vapaa-aikaan ja matkailuun ja näin ollen teettävät esimerkiksi 
kotitöitä ostopalveluina. Kuluttajat ovat myös vaativampia kuin aikaisemmin, jol-
loin palvelun latuun ja persoonallisiin tuotteisiin kannattaa panostaa. Henkinen 
ja fyysinen hyvinvointi korostuvat.

Palvelukorttelit 19 ja 22 kuuluvat Asemapuiston suunnittelualueeseen. Suunnitel-
massa yhdistyvät työnteko, asuminen ja vapaa-aika. Kauppalan ydinalue sijait-
see aivan Asemapuiston vieressä, jolloin lähimpänä sijaitsevia palvelukortteleita 
kannattaa kehittää potentiaalisia tulomuuttajia silmälläpitäen nykyisiä asukkaita 
ja yrittäjiä unohtamatta. Esimerkiksi Kauppatorin käyttäjämäärä kasvaa, mikäli 
Asemapuiston alueelle kaavaillut 200 uutta asukasta tekevät muun muassa ruo-
kahankintansa torilla.

Palvelutarjonnan kehittäminen edellyttää riittävää väestöpohjaa. Nurmeksesta 
mahdollisesti kokonaan puuttuvat palvelut esimerkiksi kaupallisten palvelujen 
osalta on järkevää toteuttaa ensin, esimerkkinä kenkäkauppa. Alla on lueteltuna 
joitakin eniten toivottuja puuttuvia tai kehitettäviä palveluja:

- vaatekauppoja
- kenkäkauppa
- kirja- ja paperikauppa
- kangaskauppa
- kukkakauppa
- torikauppa
- suutari
- pesula
- autovuokraamo
- vanhusten palvelut
- kulttuuripalvelut
- liikuntapalvelut
- siivouspalvelut
- pikaruokapalvelut
- päivähoitopalvelut
- lähiliikennepalvelut

Nimettyjä toiveita ovat muun muassa edellä mainitut Tiimari, H&M ja Subway, 
Hesburger, Pentik sekä 24 tuntia auki olevat kaupat, lämminruoat kaupoissa, 
nettikahvila, grilli, intiimi ruokailupaikka, halpakauppatarjonta, lukkopalvelu ja 
jätehuollon kierrätyspiste.

Alapuolella kartta (1:7 500) palvelukortteleiden kehittämisestä. Tummin väri osoittaa 
kehittämisen painopisteet. Kauppatorin reuna-alueet ja Kirkkokatu ovat keskeisimmäs-
sä osassa. Toimitilat sijoitetaan pääasiassa rakennusten ensimmäiseen kerrokseen, jotta 
muodostuu niin sanottua kivijalkatoimintaa.
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Palvelu- ja liiketilakortteleiden kehittäminen 1:7 500
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Liikenneväylien, viheralueiden ja virkistysalueiden kehittäminen

liikenneväylät
Nurmes ja siten myös Kauppala sijaitsevat liikenteellisesti useiden maanteiden 
sekä valtatien 6 risteämisalueella. Saavutettavuus on näin ollen hyvä. Lähim-
mille lentokentille on noin 130 km, ja rautatieasema on aivan ydinkeskustassa 
Vanhassa Kauppalassa. Tietoliikenneverkon kattavuudesta on huolehdittava, jot-
ta virtuaalinen liikkuminen on sujuvaa. Muun muassa etätyöskentely perustuu 
hyviin tietoliikenneyhteyksiin. Kaikista eri liikenneväylistä, kuten vesiliikennerei-
teistä ja patikkapoluista, muodostuu laaja verkosto, joka liittää Kauppalan muu-
hun maailmaan ja päinvastoin.

Kauppalan katuverkko on paikoitellen huonossa kunnossa päällysteiden osalta, 
ja jalankulkijoiden osuudet ovat paikoitellen kovin turvattomat. Päällysteet on 
kunnostettava resurssien mukaan siten, että ainakin pääväyliä pitkin on miellyt-
tävää ja turvallista liikkua. Jalankulkijoita ajatellen palokujat kunnostetaan niille 
osoitettuun käyttöön eli yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle. Osittain ne ovat-
kin käytössä, mutta monen palokujan osalta liikkuminen on mahdotonta. Palo-
kujat muodostavat harjun poikki turvallisia reittejä muille väylille ja rantaan ra-
kennettavalle virkistysreitille Kauppalan ympäri. Nämä korvaavat ja täydentävät 
katualueiden reunojen puutteellisia jalankulkijaosuuksia. Ainakin osa palokujista 
on hyvä valaista, ja muutenkin koko Kauppalan valaistukseen on kiinnitettävä 
huomiota.

Tulevaisuuden verstaan ideointi-illassa saatiin lennokkaita ehdotuksia Porokylän 
ja matkailualueen väliselle raidebussiliikenteelle. Mikäli resursseja riittää ja VR 
sekä Ratahallintokeskus suostuvat yhteistyöhön, voi idean jopa toteuttaa tuo-
maan paikkakunnalle erityisyyttä. Kaukoliikenteen kehittäminen lähiliikenteen 
ohella on tärkeää yhteyksien kattavuutta määrällisesti ja matkallisesti ajatellen. 
Yksityisautoilua ei voida täysin välttää, koska etäisyydet maaseudulle ovat pai-
koitellen pitkiä ja linja-autovuorot eivät välttämättä sovi kaikkien asukkaiden 
ja yrittäjien aikatauluun. Porokylän ja matkailualueen välille voidaan kuitenkin 
kehittää raidebussiliikennettä odotellessa ekobussivuoro vähentämään lyhyiden 
etäisyyksien yksityisautoilua. Bussi liikennöi esimerkiksi kaksi kertaa tunnissa, 
jolloin odottamisajat eivät veny kohtuuttoman pitkiksi ja nopeat asioinnit ehtii 
hoitamaan kahden bussivuoron välisessä ajassa.

Pysäköintiongelma on ratkaistu kadunvarsipysäköinnin lisäksi maanalaisella tori-
parkilla, jonne ajetaan Torikadulta. Kauppatorin ympäristö rauhoitetaan osittain 
ajoneuvoliikenteeltä alueen viihtyisyyttä ja jalankulkijaympäristöä parantamaan. 
Arjesta tulee myös sujuvaa, kun auton voi esimerkiksi talvella ajaa maaseudulta 
maalämmöllä lämmitettyyn pysäköintitaloon ja hoitaa asioita lämpimään eko-
bussiin tukeutuen.

Seuraavan sivun kartassa (1:7 500) on esitetty Kauppalan katuverkon kehittäminen. Mus-
talla värillä on moottoriajoneuvoliikenteen katuverkko, jota on muutettu torin ympäristössä 
jalankulkijaystävällisemmäksi. Pysäköintiongelma on ratkaistu maanalaisella toriparkilla. 
Harmaalla värillä on kevyenliikenteenväylät, jotka soveltuvat parhaiten polkupyöräilylle ja 
esimerkiksi rullaluistelulle. Vihreällä värillä on palokujat, jotka kunnostetaan niille osoitet-
tuun käyttötarkoitukseen kevyelle liikenteelle, pääasiassa jalankulkijoille, poikkisuuntaisel-
le sekä viihtyisälle liikkumiselle harjun poikki. Rantaan koko Kauppalan ympäri rakenne-
taan viherreitti, joka yhdistyy palokujien kautta muuhun Kauppalaan.

Alapuolella on kartta, joka esittää Kauppalan ja muiden alueiden välisiä yhteyksiä. Taus-
talla sinertävä kuvio kuvaa toimivia tietoliikenneyhteyksiä, oranssit viivat merkittävimpiä 
maanteitä, mitä kautta on yhteydet lentokentille (Kajaani, Kuopio ja Joensuu), musta viiva 
rautatietä, valkoinen nuoli vesiliikennettä ja valkoinen viiva Porokylän ja matkailualueen 
välistä ekobussiliikennettä, jota voi tarvittaessa kehittää Nurmeksen maaseutukylät kat-
tavaksi joukkoliikennejärjestelmäksi. Kauppalan ympäristössä on erämaamaisia patikoin-
tireittejä.

Kauppala

Porokylä

Itäkaupunki

Matkailualue
6

75

75

73
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Katuverkon kehittäminen 1:7 500

Yhteystarve rantaan
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valaistus
Kauppala on pimeään aikaan synkkä, paikoitellen ankea ja jopa pelottava niiltä 
osin, mistä valaistus puuttuu kokonaan. Esimerkiksi Mikonniemi ja ratapihan ete-
läpuolen virkistysalue ovat aivan pimennossa. Valaistus parantaa turvallisuutta ja 
viihtyisyyttä. Lisäksi valaistuksella saadaan aikaan mielenkiintoista ja vaihtele-
vaa ympäristöä. Tehokkaan katuvalaistuksen lisäksi voidaan valaista esimerkiksi 
rakennuksia, puita, muistomerkkejä, siltoja, kiviä ja vaikkapa lumenveistokil-
pailussa tehtyjä lumi- ja jääveistoksia. Ensisijaisesti on kuitenkin huolehdittava 
asukkaiden turvallisuudesta valaisemalla esimerkiksi Kauppalan ympäri raken-
nettava virkistysreitti huolellisesti ja mielenkiintoisesti.

Valaistus voidaan toteuttaa nykyistä ekologisemmin käyttämällä esimerkiksi 
LED-lamppuja sekä hyödyntämällä tuulta ja aurinkoa. Innovatiiviset ja persoo-
nalliset ratkaisut voivat tuoda paikkakunnalle tunnettavuutta ja kasvattaa siten 
vetovoimaisuutta. Puu-Nurmeksen valaistuksen voi toteuttaa nostalgisilla katu-
valoilla paikan identiteettiä ja historiaa vahvistamaan. Persoonalliset katuvalot 
jäävät ihmisten mieleen ja siten esimerkiksi torialueen valaistus kannattaa to-
teuttaa mielenkiintoisesti ja yksilöllisesti.

Durga Oy on tehnyt valaistussuunnitelman alueelle, muta sitä ei ole toteutet-
tu. Suunnitelmassa on hyviä vinkkejä, jotka kannatta hyödyntää. Esimerkiksi 
rakennusten julkisivujen valaiseminen tuo rakennuksesta erilaisia piirteitä esiin 
päivänvaloon verrattuna. Hajanaista kaupunkikuvaa voidaan yhtenäistää valais-
tuksen keinoin, jolloin kaupunkikuvaan sopimattomimmatkin rakennukset näh-
dään uudessa valossa.

Kirkkokatu valaistaan näyttävimmin korostamaan pääkadun luonnetta. Joita-
kin valaistavia rakennuksia ovat rukoushuone, vanha koulurakennus, molem-
mat kirkot, kaupungintalo, hotelli, rautatieasema, asemapäällikön talo, vanha 
huoltoasemarakennus, veturitalli ja satama-alueen vanhat venevajat. Lisäksi 
pronssinen Hannikaisen laulupuu ja joitakin puita on hyvä valaista  – varsinkin 
virkistysreiteillä. Valaistus vaikuttaa sekä ihmisten hyvinvointiin että kaupunki-
kuvaan. Valoilla saadaan aikaan erilaisia tunnelmia, lämminhenkisyyttä, turvalli-
suutta, visuaalisesti kaunista ja mielenkiintoista ympäristöä sekä elävältä näyt-
tävä kaupunki.

Yläpuolella vasemmalla valokuva 1900-luvun alusta. Puu-Nurmeksen valaistusta kannattaa 
tehostaa nostalgisilla ratkaisuilla. Taustalla koulurakennus. (Aake Pantio, arkisto)

Yläpuolella oikealla Kirkko, jonka pääsisäänkäyntiä on valaistu. Rakennusten valaiseminen 
luo tunnelmaa ja tekee ympäristöstä mielenkiintoisen pimeällä.

Vasemmalla syksyinen valokuva Kirkkokadulta torin suuntaan. Valaistus on riittämätön 
pääkadun varrella, samoin muilla kaduilla. Rannat ovat kaikkein pimeimpiä alueita.
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Valokuva Kruununvoudin palosolasta Raatihuoneenkadulta kuvattuna. Kyseinen palosola 
on kohtalaisen avoin, mutta pimeän tullen vaatii rohkeutta lähteä kävelemään Kirkkoka-
dulle ja edelleen Nurmesjärven rantaan.
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Visiokuvassa kasvillisuutta on karsittu, kulkuväylä on päällystetty luonnonkivimurskalla, 
reitin varrelle on tuotu tyyliin soveltuva hengähdyspenkki ja valonlähteet on sijoitettu maa-
han alueen asukkaita mahdollisimman vähän häiritsemään. Valaisimet sijoitetaan lumen 
vuoksi läpinäkyvien, suorakaiteenmallisten, vähintään metrin korkuisten kupujen sisään.
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viher- ja virkistysalueet
Empirekaavan mukaiset palotorit ja palokujat ovat nähtävissä monissa kartoissa, 
esimerkiksi asemakaavakartassa, mutta niiden olemassaoloa ei havaitse kau-
pungilla liikkuessa. Palotorit ja -kujat on merkitty asemakaavoissa puistoiksi, 
joten niiden hoidon ja ylläpidon pitäisi olla tasoltaan parasta mahdollista. Nämä 
historialliset hyvin säilyneet piirteet on tuotava esiin kaupunkirakenteessa.

Palokujat kunnostetaan jalankulkijoita ja polkupyöräilijöitä varten. Kaikille palo-
kujilla – paikallisten palosolilla – liikkujille, sekä nurmeslaisille että matkailijoille, 
saadaan viihtyisät puitteet, kun rajataan palotorit selkeästi tontteihin liittyvillä, 
pääsääntöisesti punamullatuilla talousrakennuksilla, pidetään väylien kasvillisuus 
siistinä ja otetaan torit eri teemoilla käyttöön, esimerkkinä lukutori ja leikkitori. 
Palokujat on jo nyt nimetty, mikä herättää ohikulkijan mielenkiinnon. Jatkossa 
palokujat muodostavat viherkäytäviä Nurmesjärven ja Pielisen rannoille. Radasta 
johtuen Pielisen ranta on hankalammin saavutettavissa kuin Nurmesjärven, mut-
ta toisaalta etäisyydet kaikkialle Kauppalassa ovat melko lyhyitä. Tarvittaessa 
jyrkimpiin kohtiin Puu-Nurmeksen alueella kujille rakennetaan portaat, vaikka 
alun perin niille ei saanutkaan sijoittaa mitään ylimääräistä. Tavoitteena on, että 
erikuntoisille löytyy sopiva reitti.

Viher- ja virkistysalueiden väliset yhteydet puuttuvat. Esimerkiksi harjun tapuli-
rakennukselta Mikonniemeen reitti on katkonainen. Rannat otetaankin kauttaal-
taan virkistyskäyttöön siten, että rakennetaan väylä, joka kiertää koko Kauppalan 
ja jatkuu Vinkerlahden kautta Porokylän reuna-alueille muodostaen kokonaisen 
lenkin – Kauppalan kierroksen. Reitti yhdistyy Mikonsalmen sillan sekä kantatien 
75 vierellä olevan kevyenliikenteenväylän kautta muihin reitteihin. Junaradan 
lounaispuolelle tuodaan täyttömaata satamasta luoteeseen lumekaatopaikalle 
saakka. Noin 20 metrin levyinen maakaista reunustettuna kivimuurilla Pielistä 
vasten on uuden virkistysreitin osan pohjana. Pielisen vedenpinnan korkeuden 
vaihtelu on huomioitava muurin ja perustason korkeusasemassa. Ratapenkereen 
koillispuolella on kevyenliikenteenväylä, mutta penger peittää kaikki näkymät. 
Mikäli lumenkaatopaikalle joskus rakennetaan asuntoja, toimii virkistysreitti 
asukkaiden kevyenliikenteen pääväylänä Kauppalaan.

Palokujat muodostavat linkkejä reitille, mitä kautta myös Asemapuiston alue kyt-
keytyy kattavaan viherverkkoon. Myös Bomban ja Hyvärilän alueille on rakennet-
tu kevyen liikenteen väylä, mikä yhdistää Kauppalan ja matkailualueen toisiinsa. 
Ehkä tulevaisuudessa Pielisen päälle saadaan silta, joka johdattaa Bombalta suo-
raan Mikonniemeen. Talvella pääsee jo jäätä pitkin.

Koivukujat ovat oleellinen osa Kauppalan viherkokonaisuutta. Kujanteissa on 
kuitenkin aukkokohtia, jotka täydennetään uusilla puilla. Paikoitellen koivujen 
kasvualustojen nurmialueet ovat kärsineet reunoiltaan ja päätteistään. Nurmikko 
huolletaan siistiksi. Ranta-alueiden siistiminen risukoituneesta ja villiintyneestä 
kasvillisuudesta on tärkeää. Näkymät järville on pidettävä avoimina, jotta niiden 
läsnäolosta voi nauttia Kauppalan kaikissa osissa. Rantoja valtaa myös vesikas-

villisuus, joka on kaavassa suojeltua. Suojelusta huolimatta osa vesikasveista on 
hyvä poistaa rantojen käyttömahdollisuutta ja -mukavuutta ajatellen. Varsinkin 
uimaranta-alueen on oltava vapaa vesikasveista, samoin paikkojen, jonne ran-
taudutaan veneellä tai mennään onkimaan. Paikoitellen voi jättää esimerkiksi 
kaislikkopuistoja, joiden halki on mahdollista kulkea kapeaa puulaituria tai pit-
kospuita pitkin. Lintujen pesintäalueet voi rauhoittaa liikenteeltä. Suuri lokkiyh-
dyskunta Kauppalan käytetyimmän ranta-alueen edustalla saattaa aiheuttaa jon-
kinasteista ulosteongelmaa ja siksi varsinkin läheisen leikkipaikan puhtaudesta 
on huolehdittava.

Kaikkien viheralueiden siisteydestä on huolehdittava yleisilmeen siisteyden vuok-
si. Vaikka jollakin alueella kasvillisuus on luonnonmukaisempaa kuin toisella, 
pitää esimerkiksi ylimääräiset ja epäsiistit rikkakasvit kitkeä. Rantojen virkis-
tyskäyttö, kaikkien palokujien ja -torien käyttöön ottaminen, koivukujanteet ja 
Kauppalaa kiertävä ulkoilureitti yhdistettynä Puu-Nurmekseen tukee ajatusta 
kaupunkipuutarhasta ja teemoja hyvinvointi, asuminen sekä puu ja puutarha.

Viherreitin valaiseminen on oleellista turvallisuuden ja viihtyisyyden kannalta. 
Reitin varrella on esimerkiksi muutamia hienoja puita, siltoja ja rakennuksia va-
laistuskohteiksi, esimerkkinä venevajat sekä Vinkerlahdella että satama-alueella. 
Virkistysalueilla kannattaa huomioida myös kotieläimet. Paikoitellen rakennetaan 
koirapuistoja ja huolehditaan jätöksistä tarjoamalla maatuvia pusseja ja persoo-
nallisia roska-astioita riittävin välimatkoin. Myös penkit ja valaisimet suunnitel-
laan maisemaan ja Kauppalan henkeen sopiviksi.

Reitti muuttaa olemustaan vuorokaudenaikojen ja vuodenaikojen mukaan. Mat-
kailijoiden viihtyminen Kauppalassa esimerkiksi elämysten kautta on kaikkien 
nurmeslaisten etu, varsinkin yrittäjien. Kauppala kehittyy mielenkiintoiseksi, 
houkuttelevaksi ja viihtyisäksi olemiselle, tekemiselle, asioinnille ja ulkoilulle.

hoitoluokat
Parhaaseen hoitoluokkaan kuuluvat keskeisimmillä alueilla sijaitsevat viheralu-
eet. Tämän luokan nurmikot ajetaan säännöllisesti. Rikkakasvit kitketään myös 
säännöllisesti ja näkymät pidetään avoimina. Hoitoluokkaan kuuluu eniten istu-
tettuja kasveja, erilaisia kasviryhmiä ja kukkia.

Keskimmäisen hoitoluokan alueet sijaitsevat parhaan hoitoluokan alueiden vie-
ressä hieman kauempana Kauppalan keskeisimmiltä alueilta. Hoitoluokan nurmi-
kot ajetaan säännöllisesti ja alueet pidetään siisteinä ja selkeinä. Kasvillisuus on 
parasta hoitoluokkaa luonnonmukaisempaa.

Heikoimpaan hoitoluokkaan kuuluvat kaukaisimmat alueet keskimmäisen hoito-
luokan alueiden vieressä. Nämä alueet ovat kaikkein eniten luonnontilaisia, mut-
ta myös nämä pidetään kasvillisuudeltaan siisteinä ja näkymien avautumisesta 
pidetään huolta.
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Viher- ja virkistysalueiden kehittäminen 1:7 500

Asemapuisto
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maisemapuutarha
Maisemapuutarhaa määritellään seuraavasti: Vapaamuotoinen, epäsäännöllinen, 
ei-formaalinen puutarhatyyli, joka usein liittyy läheisesti taiteelliseen maiseman-
kuvaukseen sekä luonnonfi losofi aan ja ihannoituun luonnonmaisemaan. Muita 
nimityksiä ovat muun muassa naturalistinen puutarha tai vapaa tyyli ja meillä 
usein myös englantilainen puisto tai puutarha. 22

Maisemapuutarhatyyli kehittyi antiikin vaikutteista 1700-luvulla vastalauseeksi 
keinotekoisille muotopuutarhoille. Monet puistot ja pyhät lehdot antiikissa muis-
tuttivat maisemapuutarhoja, ja keskiajan metsästyspuistoissa on myös havait-
tavissa maisemapuutarhan piirteitä. Maisemapuutarhan innoittajina toimivat 
1600-luvun puolivälin taidemaalareiden maaseutua esittävät maisemamaalauk-
set – luonto löytyi uudelleen maalauksien kautta. Klassisen, ranskalaisen puu-
tarhasymmetrian hylkäsi ensimmäisenä englantilainen Charles Bridgeman. Mui-
ta maisemapuutarhan kehittäjiä Englannissa olivat muun muassa William Kent, 
Lancelot Brown, Humphry Repton, William Champers ja John Claudius Loudon.

Laajalla näköalalla ja mielenkiintoisilla, vaikuttavilla kävelyreiteillä maisemassa 
oli suuri merkitys. Maisema liitettiin puistoon ja puutarhaan, mikä mahdollisti 
näkymät ympäristöön. Näkymät olivat mahdollisimman esteettömiä, ja paikan 
henki ja paikka rakennuksineen huomioitiin (Humphry Repton). Mutkitteleva tie 
oli aikanaan mullistava oivallus. Maisemapuutarhaan kuuluvat myös erilaiset ra-
kennelmat kuten temppelit, luolat ja sillat (William Kent). Myös luonnon kauneus 
ja hyötyä tuova maanviljelys oli yhdistettävissä maisemapuutarhaksi. Vesi ele-
menttinä kuului myös läheisesti maisemapuutarhaan ja siksi maisemaan luotiin-
kin ”luonnollisia” järviä (Lancelot Brown). Muotiin tulivat myös eriskummalliset 
rakennelmat kuten huvimajat näköalapaikoilla (William Chambers). Kukkapuu-
tarha teki paluuta rakennusten läheisyydessä, ei ollut enää pelkästään laajo-
ja nurmikenttiä (Humphry Repton). Lasiveron kumoamisen jälkeen 1800-luvun 
puolivälin tienoilla, yleistyivät kasvihuoneet eksoottisia kasveja varten (John 
Claudius Loudon). Luonnonpuutarhojen puolestapuhujat painottivat 1800-luvun 
lopussa puutarhan olevan kasvien luontaista kasvutapaa ja luontaisia väri-, muo-
to- ja lehtiominaisuuksia tukeva ympäristö. Eksoottiset kasvit kuuluvat sinne, 
missä ne kasvavat luonnollisesti. 23

maisemapuutarhan soveltaminen Kauppalassa
Kauppalasta avautuvat kauniit ja luonnolliset järvimaisemat sekä pohjoiseen että 
etelään. Ranta-alueet ovat lähes kaikkialla yleisessä käytössä, mutta tällä het-
kellä ne ovat alihyödynnetyt. Paikoitellen umpeen kasvaneet näkymät avataan 
laajoihin esteettömiin näkymiin vaikuttavan ja osittain mutkittelevan kävelyreitin 
varrella koko Kauppalan ympäri.

Paikan henki ja rakennukset huomioidaan. Esimerkiksi Puu-Nurmeksen kohdalla 
kävelyreitille muodostuu aivan oma luonteensa, Mikonniemessä omansa, sata-
massa omansa ja niin edelleen. Reitin varrella voi kokea erilaisia ulkotiloja, aistia 
erilaisia tunnelmia ja nauttia erilaisista näkymistä. Upealla tavalla hieman karu 

ja metsäinen järvimaisema liitetään luonnolliseen, rantoja kiertävään puisto- ja 
virkistysalueeseen. Kauppalassa ja Nurmeksessa suositaan kasvien luontaista 
kasvutapaa ja käytetään vain luonnonmukaisia lannoitteita. Kauppalan kattaa 
kolme eriasteista hoitoluokkaa, mitkä tarjoavat erilaisia vaihtoehtoja luonnosta 
nauttimiselle. Paikoitellen erilaiset rakennelmat otetaan osaksi reittiä ja reitin 
varrella voi harjoittaa erilaisia aktiviteetteja. Periaatteena on jokaiselle jotakin. 
Matkailijoille Kauppalan rannoilla virkistäytyminen voi olla unohtumaton elämys.

Julkisen ja yksityisen alueen rajat tehdään selkeiksi, jotta puisto- ja virkistysalu-
eille uskalletaan mennä. Kauppalan kierros liittyy Asemapuiston alueeseen tarjo-
ten alueen etätyöläisille ja asukkaille miellyttäviä työskentely-, leikki- tai piknik-
kiympäristöjä – aivan kuten kaikille muillekin nurmeslaisille. Asemapuistot ovat 
merkittävä osa suomalaista puisto- ja puutarhahistoriaa 1870-luvulta alkaen, 
minkä vuoksi Kauppalan asemapuistoalueen osittainen säilyttäminen ja tarjoa-
minen nurmeslaisten virkistyspaikaksi on tärkeää. Kauppalan kierros valaistaan 
persoonallisesti, ja kaikki valaisimet roska-astiat ja penkit suunnitellaan yhtenäi-
seksi kokonaisuudeksi. Virkistysreitistä Kauppalan ympäri tulee ihmisten välisten 
suhteiden, ympäristön ja arvojen visuaalinen ja kokemuksellinen ilmentymä.

Puutarhanhoidosta tulee Kauppalan asukkaille mieluisa harrastus. Kauneimman 
pihan palkinto jaetaan vuosittain, ja palkintoa tavoitellaan suuresti, koska pihaa 
kehutaan valtakunnallisissa lehdissä. Puutarhojen lajit sekä yksityisillä että ylei-
sillä alueilla valitaan monipuolista lintukantaa tukemaan.

Yläpuolella olevassa kartassa (1:7 500) on esitetty viher- ja virkistysalueiden kehittäminen. 
Palokujat kunnostetaan jalankulkijoiden ja polkupyöräilijöiden viherkäytäviksi ja palotorit 
otetaan käyttöön eri teemoilla, esimerkkinä leikkitori. Rannat ovat yleisessä käytössä, mut-
ta alihyödynnetyt. Rantaan rakennetaan virkistysreitti, joka muodostaa Kauppalan kierrok-
sen. Viher- ja virkistysalueille annetaan eri hoitoluokat kolmesta vaihtoehdosta. Puistoihin 
ja virkistysreitin varrelle suunnitellaan persoonalliset penkit ja valaisimet, samoin roska-
astiat, joita sijoitetaan riittävän tiuhaan muun muassa koiranjätöspusseja varten. Koiria 
varten rakennetaan koirapuistoja.

Asemapuiston alue kytkeytyy palokujien kautta kattavaan viherverkostoon. Viheralueilta 
voi löytää mieluisan paikan, esimerkiksi Pielisen rantakiveltä, jonne voi mennä mietiske-
lemään ja rauhoittumaan. Luonnonmaisema toimii elvyttäjänä ja voimavarana ympäristö-
psykologian periaatteiden mukaisesti.

Koivukujien aukkokohdat täydennetään ja paikoitellen istutetaan uusia kujanteita. Rantoja 
karsitaan kasvillisuudesta paikoitellen reilusti, jotta näkymiä järville avautuu myös rannoil-
ta Kauppalan korkeimpien kohtien ja katupäätteiden lisäksi.
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Kauppalan kierros (1:10 000) eli rannoil-
le rakennettava virkistysreitti toteutetaan 
maisemapuutarhan periaatteita mukail-
len. kauppala sijaitsee kahden järven vä-
lissä, jolloin tekojärvien rakentamiselta 
vältytään. Reitti on myös luonnonmukai-
nen kaikkine mutkineen, ja sen varrella 
sijaitsee erilaisia elementtejä, kuten pie-
niä rakennuksia ja siltoja. Näkymät avau-
tuvat paikoitellen pitkälle ja välillä tunnel-
ma on intiimi. Erilaiset tilallisuudet ovat 
aistittavissa, ja lisäksi virkistysreitin var-
rella voi harjoittaa erilaisia aktiviteetteja.

1

2

3

4

5

6

7

Mikonniemen talvipuutarha ja kylmäkaraisukeskus

Näkymiä Pieliselle, aktiviteetteja

Hiekkaranta-alue, aktiviteetteja

Rautainen maisemareitti

Lähimetsikkö ja kalastuspaikka

Uimapaikka ja kesäinen luolakahvila

Nuotio- ja rantautumispaikka

Ympyröidyiltä alueilta otettuja valokuvia 
on muokattu siten, että ne antavat mie-
likuvia siitä, millainen paikasta voisi tulla. 
Kuvat pyrkivät välittämään myös erilaisia 
tunnelmia, joita virkistysreitin varrella ja 
lähituntumassa voi kokea. Kuvien esittä-
mien aktiviteettien lisäksi reitin varrella, 
vedessä tai rannoilla voi bongata lintuja 
joko lintutornista tai muuten vaan, pestä 
mattoja ekopesuaineella, käydä piknikil-
lä, leikkiä katetulla leikkikentällä, laulaa, 
luistella, polkea tandempyörällä, perata 
kalamajassa kaloja, kaivaa matotunkiosta 
matoja, tutkia metsäpuiston lajeja, leikkiä 
koiran kanssa koirapuistossa tai agilityra-
dalla, käydä jäätelöllä, ottaa aurinkoa, 
heitellä frisbeetä, pelata kesäpelejä, ku-
ten mölkkyä, nauttia ulkoilmakatsomos-
sa maisemista, olla tekemättä mitään tai 
tehdä melkein mitä vaan.

Mustat viivat osoittavat viheralueiden eri 
hoitoluokkien rajakohdat ja Harmaat täp-
lät kohdat, joista on yhteys radan etelä-
puolelle. Mikonniemen siltojen ali raken-
netaan laiturimainen reitti.
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Asukaskyselyn mukaan rantojen hoitotaso on tyydyttävä ja Nurmeksen merkit-
täviä säilytettäviä ja vahvistettavia ominaispiirteitä ovat kaunis ja puhdas luonto 
sekä luonnonläheisyys. Rantoja pidetään myös melko tärkeänä kehittämiskoh-
teena. Virkistysreitti ja sen ylläpitäminen pitää rannat siistinä. Rannan virkistys-
reitille avatut järvinäkymät tuovat maiseman ja luonnon lähelle käyttäjää, mikä 
voimistaa Kauppalan identiteetiksi koettuja ominaisuuksia. Rantojen käyttöaste 
myös kasvaa, mikä tekee Kauppalasta vilkkaamman matkailunkin kautta.

Asukkaat toivoivat näkymiä järville sekä ulkoilureittiä rannoille. Nämä toiveet 
voidaan toteuttaa. Taajaman viheralueita ja rantoja on hoidettava kaupunkimai-
sesti, mutta puistometsiköitä pitää myös olla. Siisteyteen on panostettava eri-
tyisesti rantojen ja puistojen osalta. Hoitoluokat sijaitsevat käytännössä siten, 
että paras hoitotaso on Kauppalan keskeisimmällä ja käytetyimmällä alueella 
Karjalankadulta Mikonniemen sillalle saakka, keskimmäinen hoitoluokka sijaitsee 
Karjalankadun ja Rajakadun välimaastossa ja heikoimman hoitotason alue virkis-
tysreitin osalta Rajakadusta Porokylän suuntaan.

Edellisen sivun kuvatekstissä on mainittu paljon erilaisia aktiviteetteja, mitä ran-
ta-alueilla voi tehdä. Kehittämisessä on pyritty aktivoimaan ja siistimään ranta-
alueet sekä huomioimaan asukkaiden toiveet. Tulevaisuusverstaan kehittämis-
toiveet ympäristön osalta kohdistuivat muun muassa kunnolliseen uimarantaan, 
Mikonniemen lähivirkistyskeitaaseen, pyöräily ja kävylyreitteihin, pusikoiden 
poistamiseen, vesistöjen kunnostamiseen ja lintutorneihin.

Ylimpänä valokuva Vinkerlahden venelaiturin tuntumasta. Alueelle rakennetaan pieni ka-
lanperkuumaja, jonka viereen tulee matotunkio.

Alakuvassa lähimetsikköä, jossa voi bongata lintuja ja pieniä metsäneläimiä erilaisten kas-
vien ja sienten ohella. Kasvillisuus pidetään luonnonmukaisena. Metsikön ja Vinkerlahden 
tuntumaan sijoitetaan agilityrata.

Yläpuolella valokuva sataman venevajoista, jotka kunnostetaan ja valaistaan mielenkiin-
toiseksi osaksi virkistysreittiä. Laudoituksessa on havaittavissa Pielisen pinnan vaihtelu.
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Valokuva junaradan ja Pielisen rajapinnasta satama-alueen luoteispäästä Harjukadun tie-
noilta kuvattuna. Radan lounaispuolelle tuodaan täyttömaata Kauppalan rantoja hyödyntä-
vää virkistysreittiä varten.
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Visiokuva virkistysreitistä iltamyöhällä, kun Pendolino Oulusta saapuu asemalle. Pielisen ja 
väylän rajakohtaan rakennetaan kivimuuri vedenpinnan korkeusvaihtelujen vuoksi. Reitin 
varrella on aurinkoenergiaa hyödyntäviä persoonallisia valaisimia. Kuutamosta hullantunut 
pariskunta kannustaa juoksijaa, joka ei kuule kuin musiikin korvillaan.
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Valokuva Vinkerlahden tuntumasta maan- ja lumenkaatopaikan lounaispuolelta. Kapeaa 
väylää pitkin pääsee veneellä Pieliselle. Rantaan rakennettavalle virkistysreitille avautuu 
erämaamaisia näkymiä.
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Visiokuvassa kapean väylän yli on rakennettu silta, joka on elementtinä osa maisema-
puutarhaa. Koira omistajineen jolkottelee agilityradalta Kauppalan kautta kotiinsa Itäkau-
punkiin. Kalastaja on saanut Pielisestä muikkuja, ja lintubongari väijyy puiden suojassa 
joutsenta ja muita vesilintuja.
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Valokuva Nurmesjärven rannasta Nurmes-talon koillispuolelta. Vaikka harjun laelta joh-
taa portaita veden äärelle, rannat vaikuttavat käyttämättömiltä. Harjumasto näkymineen 
otetaan osaksi Kauppalan kierrosta antamaan kulkijalle erilaisia tilallisia ja tunnelmallisia 
kokemuksia.
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Visiokuva käyttöön otetusta ranta-alueesta. Etätyöläinen on tullut joka-aamuiselle jooga-
tuokiolleen koiransa ja lapsensa kanssa. Japanilaiset turistit odottelevat kesäkahvilan au-
keamista upeista maisemista nauttien. Lintubongari piileskelee puiden takana kiikaroimas-
sa tikkoja, jotka koputtelevat ravintoa mäntyjen rungoista.
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Valokuva Nurmesjärven rannasta Kaarlonkadun koillispään maakannaksesta ja venevajas-
ta. Maakannakset toimivat veneiden rantautumispaikkana. Vastarannalla sijaitsee tans-
silava, jonne voi järjestää tanssi-iltoina venekuljetuksia. Rannalla on paljon potentiaalia 
erilaisiin käyttötarkoituksiin, kuten nuotiopaikaksi ja mattojen ekopesupaikaksi.
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Visiokuvassa venevaja on kunnostettu avantouintikopiksi ja nuotiopaikan puuvarastoksi. 
Katolle on asennettu aurinkopaneelit, jotka tuottavat energiaa sähköperämoottoreiden la-
tauspisteeseen. Nuoripari ihastelee uutta laituria ja meloja suuntaa matkansa satama-
alueen soutu- ja melontakeskukseen. Lintuharrastaja heinikossa bongasi uuden lajin.
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Talvinen valokuva Pieliseltä Mikonniemen suuntaan. Kauppala on kesällä upea kaupunki-
keskusta. Talven mukanaan tuomat mahdollisuudet pitää hyödyntää esimerkiksi matkailun 
ja tapahtumien osalta. Nurmeksessa talvet ovat todellisia talvia esimerkiksi eteläisimpään 
Suomeen verrattuna.
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Visiokuva talvisista aktiviteeteista. Hiihtämisen, pilkkimisen, kuumailmapalloilun ja koira-
valjakkoajelun lisäksi voi muun muassa luistella, ajaa moottorikelkalla, pelata lumisählyä ja 
uida avannossa. Taustalla näkyy Mikonniemen futuristinen talvipuutarha, joka on element-
tinä osa maisemapuutarhaa. Vihreässä keitaassa voi karaistua kylmää vastaan.
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Valokuva ratapihan eteläpuolelta Pielisenpuiston tuntumasta. Kasvillisuus on runsasta ja 
paikoitellen epäsiistiä. Näkymiä järvelle ei ole varsinkaan silloin, kun lehti on puussa. Alue 
sopii erilaisille aktiviteeteille, kuten piknikkipaikaksi.
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Visiokuvassa kasvillisuutta on raivattu, jotta järvimaisema on konkreettisesti läsnä. Mat-
kailija on vuokrannut veneen ja soutanut rantaan ihastelemaan pojan leijanlennätystaitoa. 
Nainen on lähtenyt naapurin vauvan kanssa kävelylle, kun vauvan äiti on kalevalaisella 
kansanparantajalla. Lintuharrastaja on bongannut puiden siimeksestä lokkeja.
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Valokuva Pielisen uimarannan tuntumasta asemarakennuksen ja ratapihan lounaispuolelta. 
Lentopallokenttä sijaitsee melko lähellä väylää, ja veden äärelle on istutettu rivistö puita, 
joista osa peittää näkymiä esimerkiksi penkin käyttäjän näkökulmasta. Alue on potentiaa-
linen esimerkiksi erilaisten ulkona pelattavien kesäpelien kentäksi.
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Visiokuvassa hiekkarantaa on laajennettu. Nurmeslaiset johtaa lieksalaisia jokavuotisessa 
kuntien välisessä lentopalloturnauksessa. Petankkimestari tarkkailee kavereidensa peliä 
järvinäkymistä samalla nauttien. Nurmikko on juuri ajettu, joten siinä voi vaikka harjoitella 
golfpallon puttaustekniikkaa.
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Painopistealueet

Torin seutu – Kauppalan sydän

Kauppatori on jäsentymätön, kovin rauhaton ja osittain jopa epämiellyttävästi 
lähestyttävä, johtuen aluetta kauttaaltaan ympäröivästä moottoriajoneuvoliiken-
teestä. Torin kolmiomainen muoto on toteutunut Nurmeksen ensimmäisen ase-
makaavan mukaan ja se on tilallisesti poikkeava, mielenkiintoinen ja haastava. 
Liikenteellisesti torin kohdalla on eri reittien ja eri liikkumismuotojen solmukohta, 
jossa ainakin toripäivien aikaan pysäköinti on ongelma. Kirkkokatu halkaisee to-
rin pohjoiseen ja eteläiseen puoliskoon, minkä seurauksena ne ovat kehittyneet 
toisistaan irrallisina. Toripuoliskojen yhdistäminen yhdeksi kokonaisuudeksi on 
hankalaa, koska liikennettä torin halki ei ole perusteltua siirtää muualle. Kirkko-
katu on näyttävä historiallinen pääväylä, jonka kuuluu johdattaa kulkijat Kaup-
palan sydämeen.

Kaupunkikuvallisesti torimiljöö on hajanainen johtuen eri aikakausilla raken-
nettujen, tyyliltään ja massaltaan hyvin erilaisten rakennusten vuoropuhelus-
ta. Toisaalta nämä rakennukset ovat rikkaus, koska ne korostavat historiallis-
ta kerrostumaa ja toisaalta eräänlainen tuskantuottaja, koska ne muistuttavat 
vanhojen puurakennusten menetyksestä. Asemarakennus eteläisen toripuoliskon 
reunalla, tyylikkään funktionalistisen rakennuksen kaverina on osa 1900-luvun 
alun Kauppalaa. Osa aikaa, jolloin rautatie toi mukanaan kasvukauden. Rau-
tatieaseman ja funkisrakennuksen muodostaman aikajanan jatkeena sijaitsevat 
linja-autoaseman laiturit ja Matkahuoltorakennus. Torin eteläosalla on näin ollen 
selkeä funktio saapumisen ja lähtemisen paikkana. Eteläosaa pitääkin kehittää 
matkakeskuksena sijoittamalla sinne toimiva ja kattava turisti-info. Turisti-infon 
yhteyteen voi sijoittaa esimerkiksi polkupyörävuokraamon ja matkatoimiston.

Torin pohjoispuoli eli Kauppatorin alue on luonteeltaan staattisempi. Liikettä ta-
pahtuu pääasiassa toripäivien aikaan, kun taas matkakeskuksessa liikettä tapah-
tuu päivittäin. Tällä hetkellä merkittävin ja näkyvin liikenne tapahtuu henkilöau-
tolla torin ympäri. Liikennettä rauhoitetaan torin laidoilla siten, että Torikadun ja 
Eteläisen Kauppatorin osalta moottoriajoneuvoliikenne katkaistaan osittain tai 
kokonaan. Eteläinen Kauppatori muutetaan osaksi torialuetta, jolloin se yhdistää 
melko käyttämättömäksi jääneet asuin- ja liikekorttelit osaksi elävää kaupunki-
rakennetta. Torikadun osalta liikenne rajoitetaan moottoriajoneuvoilta vain Kirk-
kokadun ja Torikadun kulmassa sijaitsevan tontin matkalta. Torikadusta tulee 
siis pistokatu, jolle ajetaan Nurmeksenkadulta. Koska pysäköinti on toripäivien 
aikaan ongelma, pistokatu johtaa maanalaiseen toriparkkiin. Kadunvarsipysä-
köinnille jää edelleen mahdollisuuksia muun muassa Kirkkokadun varteen, mikäli 
etäisyys esimerkiksi torilta hotellille tuntuu kävellen hankalalta.

Autojen sijoittaminen maan alle rauhoittaa toriympäristöä, mutta ei poista yksi-
tyisautoilua. Siksi paikallisen joukkoliikenteen kehittäminen on suotavaa. Suuri 
osa asukkaistakin on samaa mieltä. Ainakin Porokylän ja matkailualueen väliä 

liikennöivä bussi Kauppalan ja Itäkaupungin kautta on mahdollinen, mikä vähen-
tää Nurmeksen ydinalueella lyhyillä etäisyyksillä ajettavaa yksityisautoilua. Nur-
meksessa on paljon maaseutualueita ja kyliä, minkä vuoksi yksityisautoilu tulee 
olemaan osa katukuvaa ja arjen sujuvuutta. Näin ollen ekologista ajattelutapaa 
tukemaan on nimenomaan kitkettävä toimintatapaa taittaa kilometrin mittaisia 
matkoja omalla autolla.

Nykyruoka on epäekologisempaa kuin yksityisautoilu, ja näin ollen panostamalla 
ruoan ekologisuuteen, kompensoidaan esimerkiksi maaseutualueilta kaupunkiin 
tapahtuvaa yksityisautoilua ja toteutetaan Kauppalan kehitysteemoja. Maanalai-
sesta toriparkista on yhteys torin pohjoisosan puistoalueelle rakennettavaan lä-
hiruokakellariin, josta tulee Kauppalan vetovoimaisin rakennus.

ruoan ekologisuus ja lähiruoka
Ruoan ekologisuus mietityttää nykypäivänä, mikä on aiheellista. Kaikkien ku-
luttajien on syytä hieman tarkastella ruokatottumuksiaan maapallon hyvinvoin-
nin ja kestävän kehityksen edistämiseksi. Ruokaa hankittaessa pitää kiinnittää 
huomiota tuotteen ympäristövaikutuksiin koko sen elinkaareen vaikuttavien te-
kijöiden osalta. Arvioitavia seikkoja ovat muun muassa tuotteeseen valitut ma-
teriaalit ja niiden alkuperä, valmistusmenetelmät, elintarvikeketjut, pakkaukset, 
eri vaiheisiin liittyvät kuljetustavat sekä tuotteen käyttö ja hävittäminen. Ympä-
ristökeskuksen laatima tutkimus suomalaisen yhteiskunnan yksityiskulutukses-
ta osoittaa, että ruoka on pääsääntöisesti epäekologisempaa kuin esimerkiksi 
yksityisautoilu tai asuminen. Muissa maissa on saatu vastaavanlaisia tuloksia, 
ja jopa neljäsosa koko maapallomme saasteista on peräisin ruoasta. Ruokatottu-
muksillemme on siis syytä tehdä jotain, koska sillä, mitä laitamme suuhumme, 
on erittäin paljon merkitystä ympäristön hyvinvointiin. Koko maapallon hyvin-
vointiin, ei vain Suomen.

Ruokatuotteiden päästöt vaihtelevat merkittävästi, ja eri tuotteilla päästöt syn-
tyvät tuotteen elinkaaren eri vaiheissa. Esimerkiksi juuston ilmastovaikutukses-
ta noin 75 % aiheutuu maataloudesta, kun taas oluen suurin kuorma aiheutuu 
jakelusta ja kaupasta. Kuluttajat voivat vaikuttaa päästöihin tuotevalinnoillaan, 
käyttötavoillaan ja ruoan valmistusmenetelmien kautta. Ruokatuotteiden osalta 
ilmastoa kuormittavat pääsääntöisesti eniten eläinkunnan tuotteet. YK:n maata-
lous- ja elintarvikejärjestön laatiman selvityksen mukaan karjatalous tuottaa vii-
denneksen maailman päästöistä, mikä on enemmän kuin liikenteen osuus. Puolet 
kuormituksesta aiheutuu karjatalouden aiheuttamasta metsäkadosta ja puolet 
erityisesti karjan ruoansulatuksen metaanipäästöistä sekä lannan dityppioksidi-
päästöistä. Eniten kuormittaa naudanliha. 24

Seuraavan sivun taulukossa on esitetty kulutusmenoryhmien ympäristövaikutuk-
sia henkilöä kohti päivässä Suomessa. Numero yksi kuvastaa elintarvikkeiden ja 
alkoholittomien juomien, neljä asuntojen ja energian ja kahdeksan yksityisten 
ajoneuvojen käytön ympäristövaikutuksia. Ympäristövaikutukset on painotettu 
muun muassa primäärienergiankulutuksen ja ilmastonmuutoksen mukaan.
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Taulukko on Kenneth Oker-Blomin kirjasta Syö terveellisesti, ajattele ekologisesti (s. 13) 
liittyen Ympäristökeskuksen Mittatikkuprojektiin. Valkoinen väri kuvaa primäärienergian-
kulutusta (0,18), siniharmaa alailmakehän otsoninmuodostumista (0,10), punainen hap-
pamoitumista (0,16), vihreä vesien rehevöitymistä (0,26) ja sininen ilmastonmuutosta 
(0,30). Suluissa ympäristövaikutusten painotukset. Numerot kuvaavat eri kulutustuote-
ryhmiä, joista elintarvikkeet ja alkoholittomat juomat on numero yksi (20 %). Yksityis-
ajoneuvojen käyttöä kuvaa numero kahdeksan kolmantena asuntojen ja energian jälkeen. 
Tietoliikennettä kuvaa numero kymmenen.

Mitä asialle voisi tehdä? Miten voisimme syödä ekologisemmin? Yksi vaikutus-
mahdollisuus on lähiruoan suosiminen. Lähiruoalla tarkoitetaan sellaista ruokaa, 
jonka tuottaja tunnetaan tai saadaan helposti selvitettyä. Lähiruoka on myös 
tuoretta ja terveellistä. Kuljetusetäisyydet ovat lyhyitä, minkä vuoksi lisäaineita 
ei tarvita ja ruoan kuljetuksen aiheuttamat päästöt ovat erittäin vähäisiä. Yksi 
tärkeimmistä seikoista lähiruoasta puhuttaessa on tuotantoalueella asuvien, ruo-
an tuotantoprosessiin liittyvien ihmisten työllistäminen ja aluetalouden kohen-
taminen. Lähiruokana pidetään siis lyhyesti sanottuna sellaista ruokaa, mikä on 
tuotettu lähialueen raaka-aineita ja tuotantopanoksia käyttäen sekä kulutettu 
lähialueella. Maantieteellisesti ajateltuna tuotanto- ja kulutusalueen ei tarvitse 
olla sidoksissa kunnan rajoihin.

Ruoan tuotantoprosessiin kuuluu eri osatekijöitä kuten erilaisten raaka-aineiden 
tuottaminen karjarehusta alkaen sekä erilaiset jatkojalostusvaiheet. Lähiruoka 
voi siis olla raaka-aineen tai jalosteen muodossa. Yleisimpiä lähellä tuotettuja 
raaka-aineita ovat vilja, juurekset ja vihannekset, jalosteita esimerkiksi leivät 
ja leivonnaiset. Lähiruoan kulutus tapahtuu joko myynnin tai ateriapalvelujen 
kautta, ja ruokavalintoihin vaikutetaankin paljon joukkoruokailussa. Lähiruokaa 

myydään tyypillisesti kauppatorilla, kauppahallissa, erilaisissa myyjäisissä, tila-
myymälöissä, suoramyyntihalleissa, messuilla ja markkinoilla. Lisäksi on olemas-
sa talouspiirejä, jotka hankkivat tuotteensa yhdessä, yleensä parhaiten saavu-
tettavissa olevasta paikasta.

Pienten tuottajien on vaikeaa päästä suurten kauppaketjujen valikoimiin, jolloin 
vaihtoehdoksi jää esimerkiksi torimyynti tai lähikaupan tuotevalikoimien moni-
puolistaminen. Kuluttajien onkin käytettävä kauppatorin tai lähikaupan palve-
luja ylläpitääkseen merkityksellistä toimintaa. Tahtoa on löydyttävä kansallisen 
ruokatuotannon turvaamiseen, suuryritysten monopoliaseman vastustamiseen 
ja ruoan tuottamisen aiheuttamien negatiivisten ympäristövaikutusten vähen-
tämiseen.

Mielenkiinto lähiruokaa kohtaan herää, kun ruoan alkuperä halutaan tietää. Elin-
tarvikeketjun seuranta on lähiruoan osalta helppoa, koska ketju on lyhyt. Käsit-
telyvirheet ja laatutappiot saadaan samalla minimoitua. Lähiruoan tuottamiseen 
liittyy ympäristöä kunnioittava ja luonnonvaroja säästävä ajattelutapa, mutta 
lähiruoan ekologisuus ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys. Jos lähellä esimerkik-
si viljellään kasvia, joka ei luontaisesti sovellu kyseisiin luonnonoloihin, saat-
taa kasvin tuottaminen kuluttaa luonnonvaroja kohtuuttoman paljon. Esimer-
kiksi kasvihuoneviljely Suomen leveyspiireillä vaatii talviaikaan erittäin paljon 
energiaa. Näin ollen ruokailutottumuksia pitäisikin sopeuttaa edes jonkin verran 
luonnon kiertokululle ominaiseen rytmiin, mikä tarkoittaa sesongin mukaisten 
kotimaisten tuotteiden suosimista.

Perinteisesti talvella on käytetty eritavoin säilöttyjä tuotteita sekä mahdollisesti 
tuoretta kalaa, lihaa tai leipää. Globaalissa nyky-yhteiskunnassa ei voida rajoit-
taa ihmisten vitamiini- ja hivenainesaantia tai kaipuuta eksoottisiin makuihin, 
joten tuontitavaran välttäminen perustuu täysin vapaaehtoisuuteen, mutta on 
suotavaa. Toisaalta pakkausten ja kuljetusten osuus ruokatuotteiden päästöis-
sä on melko vähäinen, jolloin esimerkiksi suotuisissa olosuhteissa kasvanut to-
maatti on parempi valinta kuin talvella kasvihuoneessa kasvatettu kotimainen 
tomaatti. Tosin ilmastokuormitusten ero lämpimistä maista tuotujen vihannesten 
ja kotimaassa kasvatettujen vihannesten välillä kaventuu sitä mukaa, kun tuo-
tanto Suomessa ilmaston lämmetessä tehostuu ja uusiutuvan energian käyttö 
lisääntyy.

Järkevintä on löytää niin sanotusti kultainen keskitie. Ensisijaisesti suositaan lä-
hiruokaa, ja harkitaan tarkasti tuontitavaran kulutusta. Pääsääntöisesti lähiruo-
ka on myös tuontiruokaa terveellisempää. Varsinkin, jos hankkii pelkkiä raaka-
aineita. Ravintoaineiden tasapainoisen ja monipuolisen saannin turvaamiseksi 
voidaan talviaikaan kuluttaa tuotuja tuoretuotteita, koska joissain tapauksissa 
tuodut ruokatuotteet ovat kotimaista tuotetta ekologisempia vaihtoehtoja, kuten 
edellä todettiin. Lähellä kasvatetun tuotteen suosiminen taas turvaa lähialueen 
elinkeinoja. Tuontitavaran suosiminen tapahtuu siis kotimaan elinkeinojen kus-
tannuksella.



82

Ruoan terveellisyys on merkittävä seikka lähiruoasta puhuttaessa. Todellista lä-
hiruokaa ovat esimerkiksi oman kylän pellossa kasvatetut porkkanat, oman kylän 
leipomossa paikallisista jauhoista leivotut sämpylät ja lähialueen metsistä kerä-
tyt marjat ja sienet, joita voi säilöä talven varalle vitamiinien ja hivenaineiden 
lähteeksi. Luonnon antimien hyväksikäytössä vain mielikuvitus on rajana, esi-
merkkeinä mahla ja terveellinen rautapitoinen nokkonen. Tietoa luonnontuot-
teista ja keinotekoisista tuotteista on oltava saatavilla. On olemassa esimerkiksi 
tutkimustuloksia siitä, miten ravinneköyhä ja teollisesti valmistettu ruoka aihe-
uttaa haittaa ihmisille. Teollisen ruoan yleistymisen ja muun muassa syöpä- ja 
diabetestilastojen välillä on yhteys 25. Tuoretta ja terveellistä lähiruokaa kannat-
taa siis ehdottomasti suosia oman ja ympäristön hyvinvoinnin edistämiseksi. Mitä 
tuoreempaa ruoka on sitä enemmän siinä on ravintoaineita tallella.

Lähiruokaa voidaan pitää superruokana. Superruoka on tosin markkinointiter-
mi ja kärsinyt sanana infl aation. Lisäksi se liitetään monesti vain eksoottisiin 
hedelmiin ja marjoihin. Superruoalla tarkoitetaan yleisesti erittäin ravintotiheää 
ruokaa, mikä sisältää luonnon raaka-aineita sekä paljon mineraaleja, vitamiineja 
ja antioksidantteja. Pitää muistaa, että kotimainen niin sanottu superruoka on 
vähintään yhtä tehokasta kuin ulkomainen. Verrattaessa esimerkiksi mustikkaa 
ja gojimarjaa, mustikka on paljon parempi vaihtoehto, koska se on tuoretta ja 
ekologista. Parasta on se, mitä saa kaikkein lähimpää.

Suomessa on hyvät edellytykset superruokien kasvattamiselle ja hankkimiselle, 
koska täällä luonto on vielä puhdasta verrattuna moniin muihin, varsinkin kehit-
tyneisiin maihin. Esimerkiksi kotimainen lakka, tyrni, mustaherukka ja ruusun-
marja peittoavat c-vitamiinipitoisuudellaan kaikki tuontihedelmät. Nykyinen ra-
vinto on prosessoitua, energiapitoista ja ravinnetyhjää, minkä vuoksi on syötävä 
monesti synteettisiä vitamiinipillereitä. Ravinteet pitää saada ruoasta, missä ne 
vielä ovat olemassa. Kyse on perinteisten ja myös unohdettujen raaka-aineiden 
suosimisesta, sekä prosessoidun ruoan välttämisestä ja sitä kautta henkisestä ja 
fyysisestä jaksamisesta. Paluuta juurille on kuluttajan näkökulmasta ajateltava 
myös siten, että hankitaan vain tarpeellinen, jotta voidaan minimoida ruoka-
tuotteiden valtava hävikki. Vuonna 2007 Suomessa heitettiin 60 kg ruokaa pois 
henkilöä kohden, eli yhteensä 300 000 000 kg 26, mikä on aivan valtava määrä 
hukkaan heitettyjä raaka-aineita, energiaa ja rahaa. Hankitaan siis vain tarpeel-
linen oman lähialueen tuottajilta.

lähiruoka Nurmeksessa
Lähiruoka, sen tuottaminen ja suosiminen, tukee Nurmeksen arvoja, Kauppalan 
kehitysteemoja ja alueen asukkaiden ympäristöä kunnioittavaa ajattelutapaa. 
Luonnonympäristö on arvokas osa Nurmesta ja Kauppalaa, joten lähiruoan tuo-
minen osaksi sujuvaa arkea on luontevaa. Lähiruoka liittyy olennaisesti myös 
kauppatorin kehittämiseen. Kauppalassa keskeisesti sijaitsevalle kauppatorialu-
eelle rakennetaan lähiruokakellari lähialueella tuotetun ruoan myyntiä ja mark-
kinointia varten. Pohjois-Karjalassa ollaan ylpeitä paikallisista ruoista, mikä on 
varsin ymmärrettävää niiden herkullisuuden vuoksi. Esimerkiksi Bomban talolla 

on kuuluisa karjalainen noutopöytä, jonka antimien raaka-aineissa voidaan suo-
sia lähiruokaa nykyistäkin enemmän. Lähiruoan tarjoaminen yleisissä ruokapai-
koissa ja esimerkiksi kouluruokana juurruttaa terveellistä elämäntapaa.

Lähiruokaan liittyvät erilaiset tuotantoprosessit ja tuotteiden edelleen välittämi-
nen tarjoavat tulevaisuudessa työpaikkoja. Parhaimmillaan ruoka on mahdolli-
simman tuoreena, mutta jatkojalosteillekin on kysyntää. Esimerkiksi paikallisen 
kokin paikallisista raaka-aineista terveellisesti valmistamat ja ravintorikkaat ko-
tiruoat tarjoavat houkuttelevan vaihtoehdon tehdasvalmisteisille eineksille. Asu-
kaskyselyn vastauksissa toivottiin lämminruokia kauppoihin, joten lähiruokakel-
larissa myytävästä kotiruoasta voi tulla menestys.

Vuonna 2007 Nurmeksen elinkeinorakenteesta 13,6 % perustui maa- ja metsä-
talouteen. Työpaikkarakenteen osalta maa- ja metsätalouden osuus oli 16,1 % 27. 
Maatalouden yleisissä kehitysnäkymissä maatilojen määrä vähenee ja maatilojen 
koko suurenee. Näin ollen on hyvä, jos lähiruokatuotanto kasvattaisi maatalou-
den osuutta paikallisissa elinkeinorakenteissa, eikä maatilojen määrä vähenisi. 
Lähiruoka, sen tuottaminen, tarjoaminen ja kuluttaminen, liittyy myös verkos-
toitumiseen ja yhteisöllisyyteen. Paikalliset ja alueelliset toimijat voivat tehdä 
yhteistyötä, ja kuluttajan näkökulmasta voidaan muodostaa talouspiirejä, joiden 
ruokatuotteiden hankintapaikkana toimii Kauppalan lähiruokakellari. Kauppalas-
ta tulee vetovoimainen, ja toiminnalla on paikallistaloutta kohentava vaikutus.

Lähiruokakellarissa myydään tuotteita, joiden tuottaja tiedetään ja hinnasta 
valtaosa koostuu tuotteesta. Marketeissa myytävien elintarvikkeiden hinnasta 
keskimäärin 14 % koostuu kuljetuksista, 16 % käsittelykustannuksista ja 8 % 
pakkausmateriaalikustannuksista 28. Prosenttiyksikköinä laskettuna yhteensä siis 
puolet kaupasta ostetun tuotteen kuluttajahinnasta on kaikkea muuta kuin tuo-
tetta, kun mukaan otetaan edellä mainittujen tekijöiden lisäksi arvonlisävero. 
Mainittuja kustannuksia ei ole aikanaan ollut, kun esimerkiksi maito haettiin kä-
vellen tai polkupyörällä omaan astiaan suoraan naapuritilalta. Lähiruokamyyn-
nillä lähestytään siis nykyistä inhimillisempää kaupankäyntiä, mikä tarkoittaa 
esimerkiksi maanviljelijälle, kalastajalle tai marjanpoimijalle hieman enemmän 
tuloja. Kuluttaja voittaa ainakin laadussa, myös hinnassa, kun turhat välikädet ja 
välivaiheet jäävät ketjusta pois.

Käytännössä lähiruokakellarissa tapahtuva myynti on katettua torimyyntiä eli 
myyntiä kauppahallissa. Kauppalan ruokakellarissa myydään esimerkiksi lä-
hiseudulta metsästettyä ja ekologista riistaa, biodynaamisesti viljeltyä täysjy-
väviljaa, marjoja, sieniä ja oikein pyydettyä, tuoretta, herkullista, terveellistä 
ja ekologista Pielisestä ja Nurmesjärvestä pyydettyä järvikalaa kuten muikkua, 
ahventa, haukea ja siikaa. Tuotteet kannetaan kotiin paikallisen kädentaitajan 
nokkoskuiduista valmistamasta kankaasta valmistetuissa pitkäikäisissä kauppa-
kasseissa. Paikallisen nokkosviljelijän ravinteikasta nokkosta on mahdollista os-
taa myös muihin tarpeisiin. Paikallinen lähiruokakokki on valmistanut tuoreruokia 
sähköisiä laitteita käyttämättä. Herkullisen lounassalaatin voi nauttia esimerkik-
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si kellarin nurmikatolla järvimaisemasta nauttien. Lähiruokakellarista voi ostaa 
kaikkien eri vuodenaikojen mukaan hyödynnettyjä sesonkituotteita – tuoreina tai 
säilöttyinä. Joka kevään hittituote on koivun mahla.

Aikoinaan karjalaisten kaskenpolttajien ja muidenkin keväisenä energiajuomana 
käytettiin mahlaa. Pohjois-Karjala on hyvää mahla-aluetta, ja koska Nurmes on 
koivujen kaupunki, sen kannattaa pyrkiä osaksi Pohjois-Karjalaan jo rakennetta-
vaa koivun mahlan keräysverkostoa tai mahdollisesti tuottaa omaa nurmeslaista 
lähimahlaa kotimaan markkinoille. Tohmajärvellä Joensuun eteläpuolella toimii 
maailman suurin mahlayritys Nordic Koivu Oy, joka vie lähes kaiken keräämän-
sä mahlan ulkomaille 29. Nurmeslaisen mahlan tuottamisessa on markkinarako. 
Mahlassa on potentiaalia maailmanlaajuiseksi ihmetuotteeksi, josta kuluttajat 
ovat valmiita maksamaan runsaasti. Tulevaisuudessa kuluttajat panostavat tuot-
teisiin, jotka on tuotettu jollain tietyllä alueella, esimerkkinä Dijon-sinappi. Mah-
lan tuottaminen tuo paikkakunnalle tunnettavuutta ja lisää sitä kautta esimer-
kiksi turismia.

konsepti lähiruokakellarista
Maakellari toimi aikanaan jääkaappina. Hyvin rakennetussa maakellarissa lämpö-
tila pysyy neljän ja kahdeksan asteen (C°) välillä, vaikka lämpötila ulkopuolella 
vaihtelisi kovan pakkasen ja helteen välillä. Kellareissa on perinteisesti säilytetty 
muun muassa hilloja, mehuja ja juureksia. Maakellareita voi nykypäivänä käyt-
tää edelleen maaseuduilla ja omakotitaloalueilla, jotta parhaimmillaan kerättyjä 
juureksia voi ostaa lähiruokatorilta tai jopa suoraan viljelijältä suuria määriä ker-
rallaan. Maakellari on ekologinen paikka ruokien säilyttämiseen, ja rakentamal-
la keskeiselle paikalle suuri lähiruokatoimintaa tukeva maakellarin muotokieltä 
noudattava katettu lähiruokatori, peräänkuulutetaan käyttökelpoisen rakennel-
man tuomista jälleen esimerkiksi asuinrakennusten pihapiireihin energiaa kulut-
tavan jääkaapin korvikkeeksi ja tuetaan ekologista ajattelutapaa, mikä halutaan 
viedä Kauppalassa pitkälle. Maakellarin muotokieli muistuttaa lievästi puolikasta 
linnun munaa, jolloin ajatus sotkan munimasta munasta konkretisoituu.

Maakellarin julkisivu avautuu nykyisen kauppatorialueen pohjoislaidalta lounaa-
seen. Julkisivulla rajataan ja jäsennetään koko kauppatorin aluetta nykyistä in-
tiimimmäksi. Mitä matalampi julkisivu eli kellarin ”suuaukko” on, sitä vähäisempi 
merkitys sillä on kaupunkikuvassa. Puiston ja myyntialueen rajapinnassa sijait-
see tällä hetkellä pieni esiintymislava, mutta se jää ympäristössään irralliseksi, 
eikä rajaa torialuetta. Lisäksi myyntialueen reunamilla on muita pieniä raken-
nelmia, kuten kioski ja taksiasema, mutta nekään eivät jäsennä toria selkeästi 
ymmärrettäväksi kokonaisuudeksi. Päinvastoin.

Lähiruokakellarilla ei tavallaan ole muita julkisivuja kattomuotonsa vuoksi. Ra-
kennus on kääritty viherkattoon, jonka päällä voi kävellä kuten nykyisessäkin 
puistossa. Puistosta muodostuu näköalaviheriö, josta näkee rakennusten yli Pie-
liselle ja Nurmesjärvelle, toisin kuin torilta nykyään. Ruokakellarin keskivaiheille 
rakennetaan atrium-tyyppinen aukio, josta Hannikaisen laulupuu kohoaa juhlal-

lisesti. Sisäpiha tarjoaa loistavan paikan esimerkiksi kahvion terassille ja antaa 
valoa rakennuksen runkoon.

Lähiruokakellari on käytännössä katettu tori eli kauppahalli, jota paikkakunnal-
le on toivottu. Kellarin edustalla avautuu torialue perinteiseen torimyyntiin ja 
tapahtumapaikaksi. Uutta Raatihuoneenkadun tielinjausta ja ruutukaavaraken-
netta merkitsemään rakennetaan uusi, aikaisempaa hieman suurempi esiinty-
mislava. Asukaskysely osoitti, että tori on sopiva tapahtumapaikka, vaikka ta-
pahtumasta aiheutuisi melua. Lava on luonteeltaan ilmava, jotta tori avautuu 
saavuttaessa Kirkkokatua Porokylän suunnasta. Kellarin viherkatto toimii myös 
tapahtumien katselupaikkana. Katon korkeimmalla kohdalla voi maata nurmi-
kolla ja kuunnella tai katsella esimerkiksi loistavaa runonlausujaa, koomikkoa, 
sahansoittajaa, karaokevirtuoosia, nykytanssitaiteilijaa, tiskijukkaa, Eläkeläisiä 
tai bongata kiikareilla lintuja.

Esiintymislavan kulmalta on yhteys maan alle toriparkkiin ja edelleen Kirkko-
kadun ali matkakeskuksen puolelle. Matkakeskus rakennetaan pääasiassa Ase-
mapuiston suunnitelman mukaisesti. Taksiasema siirtyy Kauppatorin laidalta 
matkakeskukseen. Visuaalinen yhteys on olemassa toripuoliskojen välillä jo ny-
kytilanteessa, mutta yhteydestä saadaan konkreettisempi, kun uusitaan pinta-
materiaali koko torialueen ja kävelypainotteisten katuosuuksien kohdalta Kirk-
kokadun varrella yhtenäiseksi. Sama pintamateriaali jatkuu kauppatorialueelta 
matkakeskukselle Kirkkokadun yli merkiten jalankulkijoille tarkoitettua aluetta. 
Materiaalivaihdos Kirkkokadun pinnoitteessa toimii torin kohdalla herätteenä au-
toilijoille – ajonopeuden on oltava torikansaa kunnioittava.

Perinteinen myyntialue merkitään muusta kauppatorialueesta erilaisella pinta-
materiaalilla. Lisäksi persoonalliset penkit, valaisimet ja roska-astiat sekä mata-
lat istutukset rytmittävät koko torialuetta. Koivukujanteet ovat osa toria, kuten 
ne ovat osa koko Kauppalaa. Eteläisen Kauppatorin kävelijöille rauhoitetun osan 
varrelle istutetaan koivurivistö, joka johtaa Asemapuistoon.

Torialue rajataan paikoitellen nykyistä korkeammilla rakennuksilla, joiden kivija-
loissa toimii muun muassa kenkäkauppa, kangaskauppa ja kirjakauppa. Raken-
nukset rakennetaan tontin ja torin väliseen rajaan kiinni yhtä poikkeusta lukuun 
ottamatta, missä puinen pienkerrostalo saa kaverikseen vastaavalla tavalla sijoi-
tetun puisen pienkerrostalon Eteläisen Kauppatorin varrella.

Tulevaisuuden verstaassa toivottiin mopovapaata vyöhykettä keskustaan. Torin 
itälaidan ja osittain länsilaidan rauhoittaminen ajoneuvoliikenteeltä kävelijöille, 
pyöräilijöille ja esimerkiksi terasseille toteuttavat toiveen. Torialueesta tulee viih-
tyisä, jäsentynyt ja miellyttävästi lähestyttävä.
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Oikealla havainnekuvatasoinen kaavio 
torialueen jäsentämisestä 1:1 500. Yh-
tenäisen pintamateriaalin alue on rajattu 
ja esitetty vaalealla ruskealla. Erilaisista 
torin rauhoittamisvaihtoehdoista, jois-
sa ajoratoja oli katkaistu eri kohdista, 
parhaaksi osoittautui vaihtoehto, jossa 
Eteläisen Kauppatorin itäpuolen korttelit 
yhdistetään osaksi toria. Näin alue saa-
daan kytkettyä täydennysrakennusten 
ensimmäisten kerrosten liiketilojen kaut-
ta Kauppalan elävään ytimeen. Kortteli on 
toiminnallisesti heikoin osa ydinaluetta.

Torin jäsentäminen myyntialueen katok-
sella, mikä sai prosessin aikana kannatus-
ta, ei todellisuudessa jäsennä toria, vaan 
muodostaa yhden irrallisen elementin li-
sää hajanaiseen ympäristöön.

Seuraavalla sivulla torialueen kehittämis-
suunnitelma 1:750. Maanalaiseen pysä-
köintiin (harmaat viivat) on osoitettu noin 
100 autopaikkaa. Tarvittaessa pysäköin-
tilaitoksesta on mahdollista tehdä laaja-
alaisempi ja kaksikerroksinen.

Esiintymislavan eteläpuolelle voi sijoit-
taa katurin pysäkin. Pysäkkeihin saadaan 
nostalgiaa, kun niiden muotokieli muis-
tuttaa entisajan maitolaituria. Taksiase-
ma siirtyy esiintymislavan paikalta mat-
kakeskuksen puolelle. Ruokakellariin voi 
sijoittaa varastotilaa puisille penkeille, 
jotka voidaan tarvittaessa järjestää esiin-
tymislavan eteen katsomoksi.

Torialueen valaistus, penkit, roska-astiat 
ja istutukset jäsentävät tilaa. Ne suun-
nitellaan persoonallisiksi, ja esimerkiksi 
roska-astioita sijoitetaan riittävästi siis-
teyden edistämiseksi. Valaistuksesta teh-
dään viihtyisä ja tehokas, ja Hannikaisen 
laulupuu valaistaan.
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Lähiruokakellari / Kauppatori Matkakeskus

pysäköintilaitos yhteys matkakeskukseen

Yläpuolella torialueen pituusleikkaus A–A Itäisen Kauppatorin suuntaan 1:750. Matalat ra-
kennukset on korvattu tehokkaammilla ja torialuetta rajaavilla rakennuksilla, samoin tyhjät 
tontit. Lähiruokakellarin eteläinen julkisivu kohoaa noin kymmenen metrin korkeuteen eli 
viereisten rakennusten harjalinjaan jäsentäen avointa tilaa ja muodostaen eteensä alueen 
perinteiselle torimyynnille. Pysäköintilaitoksesta on yhteys matkakeskuksen puolelle. Kel-
larin viherkatolla voi ihailla maisemia ja ottaa rennosti. Turvallisuudesta on huolehdittava. 
Hannikaisen laulupuu kohoaa suojaisesta atriumista, joka tuo valoa rakennuksen runkoon.

Alapuolella vasemmalla lähiruokakellarin eteläinen julkisivu 1:750, joka muistuttaa puo-
likasta linnun munaa. Eteläisen Kauppatorin pohjoispää rauhoitetaan osaksi toria, jonka 
laidalla koivurivit johdattavat Asemapuistoon. Puistosta on tullut kellarille maakatto, josta 
avautuu näkymiä Nurmesjärvelle ja Pieliselle. Hannikaisen laulupuu valaistaan näyttävästi. 

Lähiruokakellarin konsepti ja muotokieli on peräisin edelleen käyttökelpoisesta rakennel-
masta eli maakellarista. Kuva alapuolella oikealla. (www.kovjokielement.fi , 30.4.2010)
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LÄHIRUOKA - PAREMPI MIELI

Seuraavalla sivulla visiokuva torialueesta. Nurmeslaiset ja matkailijat ovat kokoontuneet 
kuuntelemaan uuden menestyvän naisartistin bändin harjoituksia, kun artisti itse saapuu 
yllättäen paikalle. Ohikulkijatkin innostuvat. Ennen illan konserttia järjestetään jokavuoti-
nen tukinsahauskilpailu. Lähiruokakellari tarjoaa yleisölle ekonokkoskeittoa ja lanttuleipää.
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Satama – osaksi Kauppalan kierrosta

Satama ei välttämättä vilkastu laiva- ja veneliikenteen osalta, koska Pielistä 
pidetään vaikeasti saavutettavana ja karikkoisena. Sisävesiliikenteen vilkastu-
minen esimerkiksi Kolin ja Nurmeksen välillä voi olla mahdollista, mikäli turis-
mi lisääntyy. Satamaa onkin kehitettävä siten, että toimenpiteet eivät poissulje 
mahdollisuutta vesiliikenteen vilkastumiselle. Nykyisellään Pielisen vesiliikenne 
perustuu pääasiassa kalastukseen ja mökkiveneilyyn.

Asukaskyselyssä toivottiin tasokasta kalaravintolaa. Satamalaituriin hankitaan 
vanha höyrylaiva, joka kunnostetaan ravintolaksi. Laivalla voidaan järjestää 
myös tilaisuuksia vesillä liikkuen. Yski mahdollisuus sataman vilkastuttajaksi 
ovat vesitasot, eli satama jalostetaan osittain lentosatamaksi. Se ei tue ekologis-
ta ajattelutapaa, mutta lentäen Nurmes on saavutettavissa kaikkialta.

Sataman välittömässä läheisyydessä sijaitsee uimaranta, mikä ei tee uimaran-
nasta kovin houkuttelevaa. Rajavyöhykkeelle rakennetaan soutu- ja melonta-
keskus pehmentämään eri toimintojen rajapintoja. Soutu- ja melonta ovat lä-
hempänä ihmisen mittakaavaa ja rauhallisuutta verrattuna sataman toimintoihin. 
Uusi rakennus korvaa kioskirakennuksen ja sisältää tiloja uimareita varten, kuten 
suihkut ja wc-tilat. rakennuksessa voi toimia myös kahvila. Laajennetun uima-
ranta-alueen pohjoispuolelle, eteläisimmälle ratapihan raiteelle sijoitetaan pie-
ni junanvaunukioski tukemaan konseptia Asemapuiston junanvaunupuistosta. 
Vaihtoehtoisesti junanvaunussa voi sijaita uimareiden vaatteidenvaihtotilat.

Satama tulee osaksi Kauppalan kierrosta. Venevajat kunnostetaan ja valaistaan, 
ja valaistusta parannetaan muutenkin huomattavasti, jotta nuoriso ei jatkossa 
vetelehdi alueella. Pysäköintialuetta jäsennetään istutuksilla virkistysreitin osal-
ta, ja sataman palveluja parannetaan tankkaamisen lisäksi muiden veneilyyn 
liittyvien tarpeiden osalta. Rakennus satama-altaan eteläosassa otetaan käyt-
töön pursi- ja kalastusseuran tiloina. Satamassa voi järjestää tapahtumia – suuri 
pulkkamäki ja lumiveistoskilpailu taideteoksineen elävöittävät aluetta talvella.

Valokuva hiekkarannan ja kioskirakennuksen edustalta. Uimaranta-alue alkaa epäviihtyi-
sästi aivan ajoväylän reunasta. Pienen rakennuksen seinät on töhritty, minkä mahdollis-
tavat heikko valaistus ja sijainti. Seuraavalla sivulla on visiokuva alueen kehittämisestä.

Alla valokuva satama-alueesta, joka on melko laaja. Satama on osa Nurmeksen liikenne-
verkostoa ja näin ollen sen käyttömahdollisuutta on ylläpidettävä. Vasemmassa reunassa 
sijaitsevat vanhat venevajat, jotka ovat melko huonossa kunnossa. Veneitä on nostettu 
jo talvisäilytykseen venevajojen edustalle. Koko sataman leveydeltä sijaitsevia, tilallisesti 
avoimia parkkialueita voidaan jäsentää erikorkuisilla istutuksilla.
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Visiokuvassa sataman ja uimaranta-alueen väliin on rakennettu välivyöhykkeeksi soutu- ja 
melontakeskus. Sataman ja rannan toiminnallisuuden ero ei ole siten niin radikaali. Vesi-
taso aikoo laskeutua sataman edustalle, kunhan kalaravintolalaiva pääsee laituriin. Pitkän 
melontareissun jälkeen on hyvä venytellä.
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Pääväylän ympäristö – Kirkkokadun kohennus

Kirkkokatu on Kauppalan ja myös koko Nurmeksen pääkatu. Pääkatumaista 
luonnetta vahvistetaan verrattuna Raatihuoneenkatuun, joka on tällä hetkellä 
Kauppalan vilkkain katu ajoneuvoliikenteen osalta.

Kun palokujat otetaan niille tarkoitettuun käyttöön kevyelle liikenteelle, on tur-
vallisuuteen Kirkkokadulla kiinnitettävä huomiota. Vihreät rantojen väliset käy-
tävät sijaitsevat kohtisuoraan Kirkkokatuun nähden katketen kadun kohdalla. 
Näin ollen palokujien kohdille on sijoitettava suojatiet miellyttäviksi ja turvallisik-
si liitoskappaleiksi kujien jatkumisen mahdollistamiseksi – myös muilla kaduilla. 
Ajonopeudet Kirkkokadulla ovat ongelma, jota voidaan poistaa jonkin verran ka-
tukiveyksellä. Pintamateriaaleilla voidaan myös jäsentää leveää katutilaa siten, 
että kadunvarsipysäköinnille tarkoitetut reuna-alueet ovat eri materiaalia kuin 
ajoradat, samoin suojatiet. Suojateiden kohdat on hyvä korostaa katukuvassa.

Kirkkokadun yleisilmettä ja pääkatumaisuutta vahvistamaan istutetaan koivuri-
vistöjen aukkokohtiin puuttuvat puut ja valaistusta kohennetaan pääkadun luon-
teen mukaisesti Kauppalan tehokkaimmaksi – etenkin suojateiden osalta. Kadun 
varrella sijaitsee kaupunkikuvallisesti hienoja rakennuksia, joita voidaan valaista 
tunnelmaa ja viihtyisyyttä tavoiteltaessa. Resursseista riippuen osa Kirkkokadun 
kävelijöille tarkoitetuista osuuksista voidaan kattaa kehittämisprosessin aikana 
syntyneen idean mukaisesti Kauppatorin välittömässä läheisyydessä asiointimu-
kavuutta parantamaan, esimerkiksi torin ja Kaarlonkadun välinen osuus. Koivut 
ovat pääsääntöisesti suojeltuja, mikä tekee kattamisesta haasteellisen. Kirkko-
kadun ajoratojen kattaminen tai muuttaminen kävelykaduksi ei ole tavoiteltavaa. 

Vasemmalla valokuvassa Kirkkokatua Köt-
sinmäen suuntaan, oikealla visiokuva. Kirk-
kokatu on ensimmäisen, paloturvallisen ase-
makaavan mukaisesti leveä ja jätetty vastoin 
alkuperäistä suunnitelmaa kiveämättä. Kivi-
pinta tekee kadusta luonteeltaan kaupunki-
maisen ja tuo ympäristöönsä arvokkuutta. 
Katutilaa jäsennetään pintamateriaaleilla ja 
valaistaan tehokkaasti pääkadun luonnetta 
vahvistamaan.

Visiokuvassa vanha maalattu kaksikerroksi-
nen biokaasulla toimiva katuri on pysähtynyt 
suojatien eteen. Muusikko suuntaa palokujaa 
pitkin Nurmesjärven rantaan koiransa kanssa 
inspiroitumaan. Ilmalaiva tuo turisteja Nur-
mesta ja Kauppalaa ihailemaan.
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Kauppalan kehittämiskohteet (1:10 000) 
numeroituna suunnitelman sisällön mu-
kaisessa järjestyksessä. Rannoille raken-
netaan virkistysreitti Kauppalan ympäri. 
Kasvillisuus pidetään siistinä ja järvinäky-
mät avoimina. Kauppatorialuetta jäsen-
netään muun muassa lähiruokakellarilla 
ja rauhoitetaan ajoneuvoliikenteeltä. Sa-
tama tulee osaksi Kauppalan kierrosta, ja 
eri toimintojen rajapintaan rakennetaan 
soutu- ja melontakeskus. Kirkkokatua 
jäsennetään pintamateriaaleilla ja valais-
tusta parannetaan huomattavasti. Myös 
rakennuksia valaistaan. Niin sanotulle 
vanhan sairaalan tontille sijoitetaan yh-
teisöllinen asuinkortteli palveluineen.

Satama-alue

Kehittämisen painopistealueet, jotka on 
ympyröity ja nimetty, sijaitsevat Kauppa-
lan sydämessä Kauppatorin tuntumassa. 
Alueet kytkeytyvät toisiinsa Kauppalan 
vilkkaimmalla alueella. Asemapuiston 
alue on oleellinen osa kauppalaa. Etä-
työpainotteinen kokonaisuus kytketään 
Kauppalan keskeisimpiin alueisiin, kuten 
matkakeskukseen, toriin ja satamaan 
sekä lisäksi rantojen virkistysreittiin, jol-
loin muodostuu laajempi toimintojen toi-
siaan tukeva kokonaisuus sekä erilaisia 
yhteyksiä kehityskohteiden välille. Aikaja-
nalla tarkasteltuna rantojen kehittäminen 
tapahtuu ensin, koska sen voi toteuttaa 
osin talkootyöllä. Niin sanottu sairaalan 
tontti rakennetaan kymmenen vuoden si-
sään, kun muuttoliike maaseudulta kau-
punkiin vilkastuu. Sataman ja kauppato-
rialueen kehitysideoiden toteuttaminen 
sijoittuu aikajanalla kauimmaksi eli lähel-
le vuotta 2030.

Mustat viivat osoittavat porttien paikkaa. 
Rajakadun kohdalla saavutaan Poroky-
län suunnasta Puu-Nurmekseen ja Kirk-
kokadulle. Portti tarvitaan myös Raati-
huoneenkadulle, ellei sijoiteta vain yhtä 
porttia Pappilansuoralle ennen Kötsintien 
risteystä. Kirkkokadun itäpään portti si-
jaitsee Mikonsalmen sillan tuntumassa 
merkkinä saapumisesta matkailualueen 
suunnalta Kauppalaan.

2

5

3

1

4

Kauppatori

”sairaalan tontti”

Kirkkokatu

Rannat

Asemapuisto

Portti Kauppalaan

Portti Kauppalaan
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Erityisalue – niin sanottu sairaalan tontti

Tontin historia ja tulevaisuus

Komea puinen sairaalarakennus tuhoutui juuri ennen suojelupäätöksen voimaan 
astumista. Tontti on ollut siitä lähtien tyhjillään lukuun ottamatta leikkikenttää 
sen pohjoisosassa ja penkki- ja istutusryhmää sekä parkkialuetta sen eteläosas-
sa. Tontin halki on muodostunut oikopolku.

Asukaskyselyssä tontinkäyttömahdollisuuksista eniten kannatusta sai liikeraken-
taminen ja kauppakeskus. Toisena tulivat sekä asuinrakentaminen ja yhteisöpiha 
että puisto. Kauppakeskus sotii Kauppalan profi loitumista vastaan, ja puistona 
tontin potentiaali menee hukkaan. Viher- ja virkistysalueita sijaitsee kattavasti 
muualla, etenkin kun rannat otetaan käyttöön.

Asemakaavassa rakennusalan rajat ovat Kauppalan tyypillisestä kortteliraken-
teesta poikkeavat, kun palotoria ja -kujaa rajaamaan on osoitettu kolmekerrok-
sisten rakennusten rakennusalat. Osa rakennuksista on osoitettu rakennettavak-
si tontin rajoihin kiinni, mutta osa rakennusaloista on vedetty tontin sisäosiin. 
Katutila ei rajaudu toivottavalla tavalla. Pääkäyttötarkoitukseltaan tontti kuuluu 
yleisten rakennusten korttelialueeseen. Osa kerrosalasta saadaan käyttää asun-
toja varten ja osa liike- ja toimistorakentamista varten. Tehokkuuslukuna on 0,8.

Koska kymmenen vuoden sisään on odotettavissa muuttoliikettä maaseudulta 
keskustaan, on tarjolla oltava asuntoja. Palvelujen parantamiseksi on kasvatet-
tava väestöpohjaa koko Nurmeksessa, mikä on hidas ja epävarma prosessi. Näin 
ollen voidaan todeta, että tontti on järkevä käyttää pääasiallisesti asumiselle, 
jonka ensimmäisessä kerroksessa on mahdollisuus palvelujen tarjoamiselle. Pal-
veluja on mahdollista tarjota ja kehittää torialueen laidoilla, jolloin Kauppalan 
tyhjille tonteille voidaan sijoittaa pääasiassa asumista. Tontti sijaitsee pääkadun 
varrella lähellä Kauppatoria, kauppalan toiminnallista polttopistettä. Siten on pe-
rusteltua, että uudisrakentamisesta kuitenkin osa on palveluita ja liiketoimintaa 
varten. Rakennuksen ensimmäinen kerros ainakin Kirkkokadun varrella soveltuu 
erinomaisesti liiketiloille vahvistaen pääkadun merkitystä ja luonnetta torialueen 
jatkeena. Lähietäisyyksien ekobussitoimintaa kehitettäessä tontti on joko reitin 
varrella tai sen välittömässä läheisyydessä, mikä tekee tontista houkutteleva 
asuin-, työ- ja asiointipaikan.

Oikealla ote kaavayhdistelmäkartasta (www.nurmes.fi ). Tontin pääkäyttötarkoituksena on 
yleisten rakennusten korttelialue, ja rakennusaloille saa rakentaa kolmekerroksisen asuin-, 
liike- ja toimistorakennuksen.

Alapuolella valokuva komeasta puisesta sairaalarakennuksesta, joka valitettavasti on tu-
houtunut. (Aake Pantio, arkisto)
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Toiminnallinen kuvaus ja suunnitelma yhteisöpihasta

Tyhjillään oleva tontti soveltuu kokonsa, muotonsa ja sijaintinsa puolesta erin-
omaisesti yhteisölliselle asumiselle, jonka välittömässä läheisyydessä sijaitsee 
kattavasti erilaisia palveluja. asukaskyselyssä Kauppalaan on toivottu varsinaista 
palveluasumista. Nurmeksenkadun varrella lähellä palveluja sijaitsee tyhjiä ker-
rostalotontteja, joille voi kaavamuutoksen kautta osittaa palveluasumista.

Yhteisöllä voidaan tarkoittaa esimerkiksi työyhteisöä tai yhdessä asuvaa ihmis-
ryhmää. Yhteisön toiminta on yleensä kaksisuuntaista sisältäen antamisen ja 
saamisen periaatteen. Hyvin toimiva yhteisö antaa jäsenilleen enemmän kuin 
yksilötasolla toimiva taho. Yhteisöllä on yhteiset päämäärät ja mielenkiinnon 
kohteet ja yhteisöä koskevat yleensä yhdessä sovitut säännöt. Myös päätösval-
ta on yhteinen. Joihinkin yhteisöihin liittyminen saattaa edellyttää hyväksyntää 
yhteisön muiden jäsenten taholta, ja yhteisöllisyyttä voidaan ajatella eri tasoilla, 
esimerkiksi pysyvyyden ja koon näkökulmasta. Erilaisia yhteisöluokituksia ovat 
institutionaaliset yhteisöt, leirituliyhteisöt ja niin sanotut narikkayhteisöt. Insti-
tutionaalisessa yhteisössä, kuten perhe, kunta ja valtio, jäsenyys kestää yleensä 
koko eliniän ja yksilö liittyy siihen automaattisesti syntyessään. Yhteisön jäsenillä 
on harvoin samankaltaisia tavoitteita. Leirituliyhteisöön, mikä pitää sisällään esi-
merkiksi toiminnallisuutta, kuten työn ja harrastukset, kuulutaan pitkä tai kes-
kipitkä aika ja paljon kiinteämmin kuin institutionaalisiin yhteisöihin. Tällaiseen 
yhteisöön liitytään omasta tahdosta ja usein samanhenkisten yksilöiden tapaa-
misen vuoksi. Niin sanottuihin narikkayhteisöihin, kuten erilaiset tapahtumat, 
urheilu- ja kulttuuritoiminta, saatetaan kuulua vain kerran, eikä vuorovaikutusta 
muiden jäsenten kanssa välttämättä ole, mikä saattaa olla jopa toivottavaa. Yh-
teisöön kuuluminen hetkellisesti on hyvä keino jakaa kokemuksia ilman pitkäai-
kaista sitoutumista, mikä on nykypäivänä melko yleistyvä trendi. 36

Nykypäivänä yhteisöllisyys on katoamassa jo perheen tasolla. Siis institutionaa-
lisella tasolla, jolle on synnytty ja johon kuulutaan koko elinikä. Mikäli perhe 
on jäsenilleen melko merkityksetön, voiko kunta, valtio tai muu hierarkkisesti 
laajempi taso merkitä jotain? Funktionalismin aikana asumiselle tarkoitetut tilat 
eriytettiin omiksi tiloikseen eri toiminnoille, mikä mahdollisti perheenjäsenten 
vetäytymisen omiin oloihinsa johonkin tiettyyn tilaan. Ydinperheen koko myös 
pienentyi. Perinteiseen perheeseen kuuluivat ainakin isovanhemmat, mahdolli-
sesti muita sukulaisia ja jopa piiat ja rengit, jotka kaikki saattoivat asua saman 
katon alla. Modernismi on siis vaikuttanut hajauttavasti aikanaan yhteisölliseksi 
muodostuneeseen asumiseen ja perhemalliin, jota teknologia edelleen hajauttaa 
itsenäistämällä sen jäseniä entistä enemmän.

Tulevaisuudessa teknologia on yhä vain henkilökohtaisempaa, mikä tarkoittaa 
jatkuvasti kasvavaa laitemäärää. Enää perheelle ei riitä yhdet stereot ja televi-
sio, vaan niitä pitää olla jokaiselle jäsenelle omansa. Jos 30-luvulla vetäydyttiin 
omiin oloihin kodin eri tiloihin, nykyään niissä tiloissa on kaikki henkilökohtaiseen 
viihtymiseen tarvittavat välineet, jolloin tarve kanssaihmisten fyysiseen kohtaa-

miseen ja vuorovaikutukseen katoaa olemattomiin. Itsekeskeisyys on valloillaan, 
oikeuksien perään kuulutetaan ja velvollisuuksisa ei haluta ymmärtää. Nykyään 
myös hakeudutaan mielellään yhteisöihin, jotka eivät vaadi pitkäaikaista sitou-
tumista tai sitoutumisen tason ja keston voi määritellä itse. Hyvänä esimerkkinä 
edellisestä on Facebook, joka on Internetissä toimiva yhteisöpalvelu. Esimerkiksi 
suuren perheen jäsen voi vetäytyä kotonaan omaan teknologiaparatiisiinsa ja 
kirjautua Facebook-palveluun. Hänellä on siellä kavereita, joiden kanssa voi olla 
halutessaan vuorovaikutuksessa. Hän saattaa käyttää palvelua viisi minuuttia tai 
viisi tuntia, hän saattaa keskustella virtuaalisesti jollekin kaverilleen, useille ka-
vereilleen tai olla keskustelematta kenenkään kanssa. Toisaalta palvelu on loista-
va, koska sen välityksellä voi olla yhteydessä toisella puolella maailmaa asuvaan 
ystävään tai sukulaiseen, samoin vastaavien palvelujen välityksellä. Virtuaalinen 
ja teknologiaan tukeutuva elämä ei saa kuitenkaan korvata fyysistä vuorovaiku-
tusta kanssaihmisiin tai aiheuttaa välinpitämätöntä asennetta eri instituutioita 
kohtaan.

Vanhassa Kauppalassa kaikki asukkaat voivat kuulua sekä fyysisesti johonkin 
yhteisöön että olla kätevästi virtuaalisessa kanssakäymisessä valitsemiinsa ta-
hoihin. Sairaalan tonttia rakennettaessa painotetaan fyysistä vuorovaikutusta ja 
toimivaa asumisyhteisöä, jossa kaikki jäsenet sekä saavat että antavat mahdol-
lisuuksiensa mukaan. Palataan niin sanotusti juurille. Jokaisella ei tarvitse olla 
omaa saunaa, omaa televisiota tai omaa keittiötä. Rakennuskokonaisuudessa 
on yhteisiä tiloja, joissa voi esimerkiksi tehdä ruokaa yhdessä, mietiskellä yksin, 
katsoa elokuvia kaverin kanssa, keinuttaa naapurin vauvaa rattaissa, kun naa-
puri on pyykkituvassa, keskustella teekupin ääressä ikätoverin kanssa tai saada 
virikkeitä kenties yksinäiseen elämään lasten kanssa lautapelejä pelaten. Ra-
kennuskokonaisuudessa sijaitsee myös yleinen vierashuone, jota voi tarvittaessa 
käyttää tilapäismajoitukseen.

Saunatupa, pyykkitupa, askarteluhuone ja muut tyypilliset yhteiskäyttöön tar-
koitetut aputilat sijoitetaan pääasiassa palotoria rajaaviin talousrakennuksiin. 
Asunnoista voidaan muokata kunkin asukkaan tarpeen mukainen kokonaisuus. 
Esimerkiksi ikääntyneimmät, yksin elävät henkilöt eivät tarvitse välttämättä keit-
tiötä, koska viereisessä hotellissa tarjotaan aamiaista, lounasta ja tarpeen tullen 
muitakin aterioita. Samoin itsenäiseen elämään opetteleva, tilapäistä asuntoa 
tarvitseva nuori ei välttämättä tarvitse omaa keittiötä säästääkseen vuokraneli-
öitä, kun voi laittaa ruokaa yhteiskeittiössä. Keittiö voi jopa toimia rakennuksen 
sydämenä ja kohtauspaikkana, kuten kodeissa monesti. Tarkoituksena on, että 
kanssakäymistä tapahtuu yli rajojen. Rajoilla tarkoitetaan esimerkiksi asuntoja, 
yhteistiloja, ikää, sukupuolta ja kulttuuria. Erityisen tärkeää on sopia yhteisistä 
pelisäännöistä, mikä kuuluu toimivan yhteisön perustaan. Ajattelutapa mitä voin 
saada, vaihdetaan muotoon mitä voin antaa.
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Asukkaille suunnattujen tilojen lisäksi rakennuskokonaisuudessa toimii pieni päi-
väkoti, jota voi pyörittää jopa asukkaiden voimin, samoin pieneläinten päiväko-
tia, jonne voi jättää lemmikin työpäivän ajaksi tai muutamaksi päiväksi esimer-
kiksi matkalle lähdettäessä. Pieneläinten päiväkodin vierashuoneessa on sallittua 
käydä katsomassa ja ”rapsuttamassa” eläimiä, mikäli omistajat ovat antaneet 
luvan. Vierashuoneessa ja yhteisöpihalla on mahdollista saada niin sanottua kar-
vaterapiaa eläinten kanssa leikkien. Henkinen ja fyysinen hyvinvointi on erittäin 
tärkeä osa elämää. Siksi rakennuksessa toimii kalevalainen kansanparantaja, hy-
vän olon keskus, tietovisakahvila sekä Kauppalaan kaivattu suutari.

Ekologisen ja energiatehokkaan rakennuskokonaisuuden asukkaat ovat uudis-
raivaajahenkisiä kyseenalaistaen kaiken, mihin on totuttu. Tarvitaanko jokaises-
sa perheessä kaksi henkilöautoa, monta televisiota, jokaiselle perheenjäsenel-
le ja asumiseen liittyvälle toiminnolle ehdottomasti oma huone, vähintään 50 
asuinneliöitä asukasta kohden ja niin edelleen. Lista on loputon. Jokainen lisäne-
liö aiheuttaa lisää energiatarvetta ja energiakustannuksia. Jokainen rakennuksen 
vaipassa oleva aukko ja nurkka on rakennuksen heikko kohta.

Rakennuksen on oltava kompakti ja se on suunnattava ilmansuuntiin nähden 
oikein. Ekologisuutta ajatellen rakennusmateriaaleihin ja energialähteisiin on 
kiinnitettävä huomiota. Fossiilisten, kasvihuonekaasuja lisäävien polttoaineiden 
käyttäminen on minivoitava muun muassa aurinkoenergiaa hyödyntämällä. Tont-
ti sijaitsee aivan ydinkeskustassa, missä kaikki tarvittavat palvelut matkakes-
kuksesta alkaen sijaitsevat kävely- ja pyöräilyetäisyydellä. Omaa autoa ei vält-
tämättä tarvita. Informatiiviset kierrätyspisteet sijaitsevat tontilla kannustaen 
asukkaita kaatopaikkajätemäärän vähentämiseen.

Havainnekuvatasoinen suunnitelma rakennuksista

Tontille tarvitsee tehdä asemakaavamuutos, koska tontti on hyvä rakentaa pe-
rinteistä korttelirakennetta noudattaen, mitä nykyinen kaava ei tue. Tontin sisä-
osasta tulee suojainen ja pienilmastoltaan hyvä sekä samalla katutilat jäsentyvät 
kuten tuhoutuneiden sairaalarakennustenkin aikana.

Tontti sijaitsee ilmansuuntiin nähden suotuisasti, kun tontin nurkat osoittavat 
pääilmansuuntiin siten, että Kirkkokadun puoleisella sivulla avautuu lounas. 
Seuraavalla sivulla on asemakaavan havainnekuvan tasoinen tontinkäyttökaavio, 
jossa päärakennukset rajaavat katutilaa. Palotoria vasten sijaitsevat yksikerrok-
siset punamullatut talousrakennukset. Palotori otetaan käyttöön teemalla leikki-
tori uuden päiväkodin lapsia ajatellen.

Yläpuolella valokuva sairaalan tontista palotorin reunalta länteen. Tuhoutuneen sairaalan 
tilalle ei ole rakennettu mitään. Suuri tontti Kauppalan keskeisimmällä alueella toimii oi-
kopolkuna, mikä on potentiaalin haaskausta. Asemakaavassa osoitettu käyttötarkoitus on 
muuta kuin viheralue, joka alue pyrkii nykytilanteessa jollain tasolla olemaan.

Alla valokuva tontin tyhjyydestä Kirkkokadulta kuvattuna pohjoiseen. Pääkatua tukevat 
toiminnot ja rajaavat rakennukset puuttuvat tyhjän tontin kohdalla lähellä Kauppatoria. 
Kirkkokatu ikään kuin katkeaa.

Alla tontinkäyttökaavio (1:7 500), johon on merkitty piha-alueen toimintoja ja sisäänkäyn-
nit tontille. Asuntojen osalta sisäänkäynnit sijaitsevat pihan puolella.
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Tontinkäyttökaavio 1:750
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tekninen tila
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Yhteisökorttelin ensimmäinen kerros 1:750. Kortteli on suljettu ja sisäpihaltaan autoton. 
Kirkkokadun ja osittain Raatihuoneenkadun varrella sijaitsee toimitilaa tarvittavia palveluja 
varten. Esimerkiksi päiväkotia, jonne voi jättää lapsen lyhytaikaiseen hoitoon ja valvontaan 
esimerkiksi kampaajalla käynnin ajaksi tai koko päiväksi. Pieneläinten päiväkoti toimii sa-
malla periaatteella, mutta hoitoa myös yön yli on mahdollista saada.
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Yhteisökortteli koostuu viidestä erillisestä rakennuksesta, joista kolme on pää-
rakennuksia ja kaksi talousrakennuksia palotoria rajaamassa. Ensimmäisessä 
kerroksessa sijaitsee muun muassa hyvinvointiin liittyviä palveluja, jotka on tar-
koitettu kaikkien nurmeslaisten ja matkailijoiden käyttöön. Asukaskysely osoitti, 
että hyvinvointipalveluja kaivataan, mitä myös yleiset trendit tukevat. Esitetyt 
palvelut ovat vain yksi mahdollisuus. Asunnot sijaitsevat toisessa ja kolman-
nessa kerroksessa, jonne pääsee sekä hissillä että portaita. Osa asunnoista voi 
sijaita myös maantasossa Kaarlonkadun varrella tontin pohjoisosassa, missä on 
kerroksen rauhallisin osa. Hissillisiä asuinrakennuksia tarvitaan tulevaisuudes-
sa. Kaupunkikuvallisesti kolmekerroksinen rakentaminen on tontille optimaalista, 
vaikka kustannuksia ajatellen hissistä saadaan silloin vähäisin hyöty. Rakennuk-
set voi tosin toteuttaa siten, että yksi porrashuone hisseineen rakennusta kohden 
riittää. Hätäpoistumisteinä käytetään asuntokohtaisesti ikkunoita ja mahdollisia 
parvekkeita. Piha perustetaan pelastusajoneuvoja kantavaksi.

Rakennukset sijaitsevat siten, että pienilmasto tontin sisäosissa muodostuu suo-
tuisaksi ekologisen ja energiatehokkaan rakentamisen näkökulmasta. Tontin 
eteläisen nurkkauksen rakennus on kaksikerroksinen, jotta auringon vaikutus 
voidaan hyödyntää sekä lämmön- että valonlähteenä. Kirkkokatua reunustaa 
koivurivit, joilla on kesällä viilentävä vaikutus, kun lehti on puussa ja talvella 
lehdettöminä ne mahdollistavat auringosta saatavan lämmön hyödyntämisen. 
Rakennusten katolle sijoitetaan aurinkopaneeleja ja myös maalämpöä hyödyn-
netään.

Yhteisökorttelissa on esitetyn kaltaisessa tilanteessa 27–29 asuntoa ja kolme 
yhteistilaa, joista yksi on kaksikerroksinen. Pienimmät asunnot ovat 36 m² ja 
suurin 127 m². Asukkaiksi soveltuu näin ollen lapsiperheitä, pariskuntia ja yksin-
eläjiä. Yksiöt voivat olla ilma keittiötä, jolloin neliöitä jää muuhun käyttöön enem-
män. Yhteistiloissa sijaitsee yhteiskeittiö. Autopaikkoja on osoitettu vähemmän 
kuin asuntoja, koska osa asukkaista ei välttämättä tarvitse autoa ja rakennusten 
vieressä on mahdollisuus kadunvarsipysäköintiin. Tarvittavat palvelut sijaitsevat 
pääasiassa kävelyetäisyydellä ja hieman kauemmaksi pääsee polkupyörällä tai 
katurilla, joka ajaa Porokylän ja matkailualueen väliä.

Talousrakennuksissa ja pohjoisimman rakennuksen ensimmäisessä kerrokses-
sa sijaitsee erilaisia apu- ja yhteistiloja, kuten saunat, pyykkitupa, ulkovarasto, 
pyörävarasto, puuliiteri, jäte- ja kierrätyspiste sekä väestönsuoja. Piha-alueella 
sijaitsee pieni katos kesäkeittiölle ja nuotiolle sekä keinulle. Tilaa riittää erilaisille 
leikeille ja peleille, penkeille, valaisimille ja lipputangolle. Talousrakennusten vä-
listä pääsee palotorille, jossa sijaitsee leikkikenttä.

Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala on noin 5 200 m², mikä tarkoittaa tehok-
kuuslukua 0,91 tontin ollessa 5 700 m².
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KIRKKOKATU

Sairashuoneen palotori

Alapuolella vasemmalla yhteisökorttelin toinen kerros ja oikealla kolmas kerros 1:750. Ker-
roksiin sijoittuu vain asumista ja yhteistiloja. Asuntoihin siirrytään puolilämpimän luhti-
tyyppisen käytävän kautta, mikä toimii samalla puskurivyöhykkeenä kylmiä ilmansuuntia 
vastaan. Asunnot ovat myös vyöhykkeistetty siten, että kylmiin ilmansuuntiin sijaitsee 
aputiloja, kuten kylpyhuone, ja lämpimiin asuintilat ja mahdolliset parvekkeet.
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Kolmannen kerroksen pienimmät asunnot ovat muuntojoustavia. Tarvittaessa puisen väli-
seinäelementin osan voi poistaa tai asentaa. Asunnoissa ei välttämättä tarvita omaa keit-
tiötä läheisen yhteiskeittiön käyttömahdollisuuden vuoksi. Parvekkeita voidaan yhdistää 
yhteisöllisyyttä tukemaan. Pienimmät asunnot sopivat omatoimiseen asumiseen kykene-
ville ikäihmisille sekä ensiasunnoksi kotoaan omilleen muuttaville nuorille. Kolmanteen ker-
rokseen pääsee hissillä.
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Julkisivu Kirkkokadulle 1:500. Aukotus on suuntaa antava, osoittaen pääasiassa kerrosten 
lukumäärän ja rakennuksen modernin luonteen. Harjakorkeus on haettu hotellirakennuk-
sesta ja ikkunalinjoja hotellin julkisivun osista, kuten katkoviivat osoittavat. Toinen raken-
nusmassoista on kaksikerroksinen kunnioittaen olemassa olevaa vanhaa puurakennusta 
palokujan kaakkoispuolella ja mahdollistaen sisäpihalle hyvän pienilmaston.

+120,0

+116,5

+120,0

+116,5

+111,0

Julkisivu palotorille ja -kujalle 1:500. Yksikerroksiset talousrakennukset rajaavat paloto-
ria, joka otetaan käyttöön korttelin asukkaita ja kaikkia nurmeslaisia sekä matkailijoita 
varten. Aukotukset puuttuvat, koska niiden sijoittuminen edellyttää asuntosuunnittelua, 
mikä ei tässä yhteydessä ole tavoitteena. Julkisivumateriaalina on vaakasuuntainen melko 
leveä lauta. Talousrakennusten väriksi tulee punamulta ja päärakennusten vaalea, hillitty 
ja murrettu väri. Ei kuitenkaan sininen. Alla Kaarlonkadun suuntainen leikkaus A–A 1:500. 
Ensimmäinen kerros on korkeampi kuin muut, koska niihin on tarkoitus sijoittaa toimitilaa 
tarvittavia palveluja varten.

3 000 mm

3 000 mm

4 000 mmtekninen tila + yhteistiloja asuntoja hyvänolon keskus suutari
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Alapuolella visiokuva yhteisökorttelin rakennusten katunäkymästä. Vasemmassa reunassa 
näkyvät hotelli ja kirkko. Kolmekerroksinen massa sopii kaupunkikuvaan hyvin. Julkisi-
vumateriaalina käytetään puuta, ja väritys on hillityn vaalea. Aukotukset ovat suuntaa 
antavat. Päärakennusten ensimmäisessä kerroksessa sijaitsee toimitilaa erilaisia palveluja 
varten, kuten hyvinvointipalveluja, päivähoitopalveluja ja suutaria. Isä ja poika aikovat 
hypätä ekologiseen katuriin, joka ajaa kaksi kertaa tunnissa Porokylän ja matkailualueen 
väliä Kauppalan ja Itäkaupungin kautta. Vanhempi rouva aikoo kalevalaiselle kansanparan-
tajalle ja kahvilaan.

Seuraavalla sivulla on korttelin pihanäkymä. Asuinyhteisön herttaisin mummo aikoo jättää 
lemmikkihiirensä pieneläinten päiväkotiin patikkaretken ajaksi, ja kissa kuvittelee pyydys-
tyshetkensä koittaneen. Lapset ovat saaneet uuden pallon, mutta leikkisä hoitokoira vie 
kaiken huomion. Illalla järjestetään asukkaiden välinen tikanheittokilpailu.
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Rakentamistapaohje

Rakentamistapaohjeita laadittaessa sorrutaan helposti määrittelemään, mitä saa 
tehdä ja mitä ei saa tehdä, jolloin ohjeistus jää puolinaiseksi. Kaikkia yksityis-
kohtia tärkeämpää on auttaa rakentajaa, rakennuttajaa ja muita tahoja hah-
mottamaan kokonaisuus ja oivaltamaan rakentamista koskevat tavoitteet, joille 
määritellään perusta ja lähtökohdat rakentamistapaohjeiden ja asemakaavan 
avulla. Ohjeen pitää olla kokonaisvaltainen ja kannustava, eikä liikaa yksityis-
kohtia alleviivaava. Rakentajassa, rakennuttajassa ja kuhunkin projektiin liitty-
vissä eri tahoissa on saatava aikaan tahtotila, missä pätevä suunnittelija auttaa 
ohjeistuksen lisäksi. Monesti on vaarana, että rakentamistapaohjeista tehdään 
liian hienot, jolloin rakentamiseen liittyvät eri tahot joko jättävät noudattamatta 
niitä tai noudattavat niitä pilkun tarkasti ymmärtämättä lainkaan niin sanotusti 
metsää puilta. Yksityiset rakentajat ja korjausrakentajat eivät välttämättä hah-
mota kaupunkikuvallista kokonaisuutta, jolloin yksityiskohtaiset ohjeet tuntuvat 
hankalilta ja turhilta. Rakennuttajat puolestaan saattavat sivuttaa ohjeet tavoi-
tellessaan maksimaalista taloudellista etua, vaikka ymmärrystä kokonaisuudesta 
olisi. Toisaalta esimerkit toimivat myös päinvastoin.

Kun rakentamistapaohjeet liitetään asemakaavaan, niistä tulee kaavan vahvis-
tuttua lainvoimaiset ja ohjeina noudatettavat.

rakentamisen tavoitteet
Tavoitteena on täydentää Kauppalan keskeinen tontti muuntojoustavalla, yhtei-
söllisyyttä tukevalla ja palveluihin tukeutuvalla energiatehokkaalla asuin- ja liike-
rakennuskokonaisuudella perinteisen korttelirakenteen mukaisesti.

tahtotilan saavuttaminen
Tahtotila saavutetaan opastamalla rakennuttaja ja muut tahot ymmärtämään 
paikan historia ja paikkaan sopivat suunnitteluratkaisut. Vuorovaikutteisuus ja 
kompromissit ovat oleellisia tekijöitä, mutta tärkeimmistä periaatteista ei saa 
tinkiä tavoitellun lopputuloksen kustannuksella.

huomioitavia ominaisuuksia
Rakentamispaikan osalta on huomioitava ilmansuunnat, maastonmuodot, ra-
don, ympäröivät rakennukset ja niiden materiaalit sekä tonttia rajaavan pääka-
dun luonne. Rakennuksiin haetaan tyylikkyyttä yksinkertaisuudesta, mikä tukee 
energiatehokasta rakentamista. Asemakaavamuutoksessa osoitettuja rakennus-
aloja ja muita määräyksiä on noudatettava. Tontti suunnitellaan kokonaisuutena.

materiaalit, julkisivut ja katto
Puurakenteisten rakennusten julkisivumateriaalien osalta yksinkertaista muoto-
kieltä tukee yhdensuuntainen, vaalealla ja murretulla värisävyllä peittomaalattu 
vaakalaudoitus. Sinistä väriä pitää välttää. Kattojen harjalinjat mukautetaan vie-
reisiin rakennuksiin. Kattomuotona käytetään satulakattoa ja vesikatteena tum-
maa materiaalia. Suotuisiin ilmansuuntiin asennetaan aurinkopaneelit.

aukotukset ja parvekkeet
Rakennuksen aukotukset optimoidaan kooltaan energiatehokkuutta maksimoi-
vaksi. Kylmiin ilmansuuntiin sijoitetaan puskurivyöhykkeet kulkutiloille ja asun-
tojen aputiloille sekä lämpimiin ilmansuuntiin asuinhuoneet ja parvekkeet. 

talousrakennukset ja aidat
Talousrakennukset sijoitetaan pihan reuna-alueille palotoria ja palokujan osaa 
rajaamaan. Puurunkoisten rakennusten julkisivuissa käytetään punamullattua 
ja vaakasuuntaista laudoitusta. Tontti aidataan rakenteellisella, yksinkertaisella 
lauta-aidalla niiltä osin, missä rakennukset eivät rajaa tonttia. Kaikki rakennuk-
set rakennetaan tontin rajoihin kiinni. Aitoihin voidaan sijoittaa portteja.

ulko-oleskelualueet ja kasvillisuus
Piha-alueesta tehdään viihtyisä ja yhteisöllisyyttä tukeva istutuksilla ja eri toi-
mintoihin soveltuvilla ulko-oleskelualueilla. Pääasiallisena pinnoitteena käyte-
tään nurmikkoa, joka perustetaan pelastusajoneuvoja kestäväksi. Pihan poikki 
rakennuksista toisiin sekä pysäköintialueelle saa muodostua luontaisia polkuja. 
Pinnoitteet ovat vettä läpäiseviä materiaaleja, ja suunnitelmiin on liitettävä sade- 
ja pintavesien johtamis- ja imeyttämissuunnitelma. Kasvillisuudessa suositaan 
kotimaisia lajeja, kuten koivua. Rakennusten eteläpuolelle istutetaan lehtipuita, 
jotka varjostavat ja viilentävät rakennuksia kesällä, mutta eivät estä auringon 
lämmittävää vaikutusta talvella.

jäteastiat
Jäteastiat sijoitetaan talousrakennuksen yhteyteen tontin pohjoisosaan. Jäteau-
ton kääntösäde on huomioitava liikennejärjestelyissä. Tontilla saa kompostoida 
puutarhajätettä ja biojätettä. Kompostori on sijoitettava siten, että haittaeläimet 
pysyvät poissa ja siitä ei aiheudu haittaa terveydelle tai ympäristölle. Ei myös-
kään visuaalista haittaa.

sisäänkäynnit, tonttiliittymät ja paikoitus
Ajo tontille osoitetaan Nurmeksenkadulta. Ajoneuvoliittymä sekä pysäköintialue 
sijoitetaan tontin pohjoisosaan. Näin ollen pihasta saadaan autoton ja viihtyi-
sä. Tarvittaessa tontin kaakkoisrajan vastaiset autopaikat voidaan kattaa. Auto-
paikoista osa on oltava invapysäköintiin soveltuvia, ja tarvittaessa autopaikkoja 
yleensäkin voidaan osoittaa leveiden katujen varsilta. Käynti asuntoihin johtaviin 
porrashuoneisiin on pihan puolelta. Liike- ja palvelutilojen pääsisäänkäynnit osoi-
tetaan suoraan kadulta.

Jokainen asuinneliö kuluttaa energiaa ja siksi on tärkeää, että rakennukset ovat 
kompakteja ja huonekoot käyttötarkoituksen mukaan riittäviä. Yhteisöllisessä 
asumisessa yhteistilat korvaavat joitakin asuntokohtaisia tiloja, minkä seurauk-
sena asunnoista saadaan pienempiä ja asuntoja saadaan enemmän. Kaikki nur-
kat, ikkunat ja muut aukot rakennuksen vaipassa ovat heikkoja kohtia. Matala-
energiatalossa rakennuksen eri osien, kuten yläpohjan ja ovien, on saavutettava 
tietyt u-arvot, jotka on määritelty Suomen rakentamismääräyskokoelmassa.
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Yhteenveto

Suunnitelma pitää sisällään laajuudeltaan ja ominaisuuksiltaan erilaisia osa-alu-
eita ja teemoja Kauppalan yleisilmeen ja toiminnallisen ympäristön kehittämisek-
si. Suunnitelmat sisältöineen eivät ole absoluuttisia totuuksia, vaan pääasiassa 
suuntaviivoja, joita tarkastelemalla tulevaisuutta voidaan hahmottaa. Kehittä-
missuunnitelma on tarkoitettu työkaluksi ja ideapankiksi tulevia projekteja var-
ten sekä kauppalan identiteetin vahvistajaksi.

Monet kehittämissuunnitelman eri osa-alueet tarvitsevat tässä yhteydessä esi-
tettyä suunnittelua täsmällisempää jatkosuunnittelua, jossa on oltava mukana 
eri alojen asiantuntijoita, esimerkkinä uusiutuvan energian käyttö kaupungin va-
laistuksessa.

Koko Nurmeksen ja Vanhan Kauppalan kehittäminen ja tulevaisuus kiinnittyvät 
kymmenen toisiinsa kytkeytyvän teeman ympärille. Teemat ovat puu ja puu-
tarha, hyvinvointi, ekologisuus, lähiruoka, sujuva arki, asuminen, palvelut, etä-
työ, elinkeinot ja verkostot. Paikan ominaisuudet, erilaiset lähtökohdat ja yleiset 
trendit liitetään luontevaksi osaksi kehitysteemoja, mikä on haasteellista, mutta 
tarjoaa mahdollisuuksia ja avaa ovia tulevaisuuteen.

Kymmenen vuoden sisään niin sanotun sairaalan tontin rakentaminen tulee ajan-
kohtaiseksi, kun muuttoliike maaseudulta kaupunkiin vilkastuu. Kauppalan kehit-
tämisteemat konkretisoituvat kaupunkirakenteen eri osissa muodostaen yhtenäi-
sen toiminnallisen ja visuaalisen ympäristön. Esimerkiksi Lähiruoka ja palvelut 
kytketään Kauppatorin kehittämiseen, hyvinvointi rantojen kehittämiseen, palve-
luihin ja yhteisöllisyyteen ja ekologisuus uudisrakentamiseen. Teemojen väliset 
yhteydet ja kehityskohteet muodostavat Kauppalan ja myös koko Nurmeksen 
tulevaisuuden vision, johon liittyy oleellisesti sekä elinkeinot että väestökehitys.

Kehittämistoimenpiteet aloitetaan pienistä ja vähän resursseja vaativista kohteis-
ta. Esimerkiksi järvinäkymien avaaminen ranta-alueille kasvillisuutta raivaamalla 
ei ole toimenpiteenä suuri, mutta merkitykseltään valtava, samoin palokujien ja 
-torien kunnostaminen ja käyttöön ottaminen. Yleisen ja yksityiskohtaisemman 
kehittämisen tukena ovat asukkaiden mielipiteet ja ideat, joita on kerätty asu-
kaskyselyn ja asukasiltojen aikana.

Asukkaiden mielipiteiden ja asiantuntijoiden näkemysten, tiedon ja taidon yhdis-
täminen johtavat hyvään lopputulokseen. Keskeisimpiä teemoja Kauppalan tule-
vaisuudessa ovat puu, sujuva arki, maisema ja matkailu, joiden avulla hitaasti 
etenevä näivettyminen voidaan pysäyttää ja jalostaa edelleen paikan vahvuudek-
si ja perustaksi ympäröivän alueen vetovoimaiselle ja profi loituvalle keskukselle.

Nurmeksen keskustassa eli Vanhassa Kauppalassa on mahdollisuus asua omako-
titalossa kahden järven rannalla lähellä tarvittavia palveluja, kulttuuritoimintaa 
ja tapahtumia etätyötä tehden ja lähiruokaa nauttien.
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