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Nurmeksen kauppalantalo, nykyinen kaupungintalo rakennettiin vuonna 1905. 

Sen suunnitteli kauppalan nimeämä toimikunta ja julkisivupiirustukset siihen 

piirsi arkkitehti Usko Nyström arkkitehtuuritoimistonsa nimissä. 

Kaupungintalolla on laaja käyttöhistoria; kauppalan hallinnon lisäksi siellä ovat 

toimineet muun muassa palokunta ja kansakoulu, siellä on pidetty käräjiä ja 

seurat sekä yhdistykset ovat järjestäneet siellä iltamia. 

Opinnäytetyön aiheena on Nurmeksen kaupungintalon rakennushistoriallinen 

selvitys. Työssä käsitellään kauppalantalon rakentamista ja käyttöä, sisä- ja 

ulkotilojen muutoksia sekä pohditaan sen tulevaisuutta tulevaa korjausta 

silmälläpitäen. Rakennushistoriallisen selvityksen tarkoituksena on täsmentää 

kauppalantalon kulttuuri- ja rakennushistoriallisia arvoja, joita tulee huomioida 

jo suunnittelusta alkaen tulevan korjauksen yhteydessä. 

Työssä käytetty kirjallinen materiaali on kerätty pääosin Nurmeksen 

kauppalan yleisten kokousten ja kauppalanhallituksen pöytäkirjoista. 

Kaupungintalon piirustukset ovat Nurmeksen museosta, kaupunginarkistosta 

sekä Rakennustaiteenmuseosta. Suurin osa valokuvista on Nurmeksen 

museosta. 
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 Historical clarification 

Nurmes town hall, was built in 1905. It was formerly known as the commercial 

headquarters of Nurmes. It´s structure was desingned by a local committee 

and the facade by the architect Usko Nyström. The building has been in a va-

riety of uses during its history. It has been in governmental use most of the 

time it has also seen other uses; an elementary school and the fire depart-

ment are among those that have been housed in it.  Many local societies have 

held meetings in the town hall.  

My diploma work is a historical clarification of the city hall building. The work 

includes the construction, use, modifications to the interior and exterior, and 

thoughts about the future, with a view to the upcoming restoration. The build-

ing´s historical clarification is intended to indicate the cultural and historical 

values of the city hall, which we have to consider right from the beginning as 

we plan its reconstruction. 

Literary material is mainly gathered from old public governmental and building 

records found in the library and archives of city hall. Drawings were sourced 

from the town´s museum, city archives and the museum of Finnish architec-

ture. The  majority of the photos used belong to the museum of Nurmes. 
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1 JOHDANTO 

Viime vuonna samoihin aikoihin tein seminaarityötäni, joka käsitti Nurmeksen 

kauppalan historiaa sekä alueen vanhojen puutalojen korjausta. 

Opinnäytetyön aiheen etsimisen tullessa ajankohtaiseksi, päätin että haluan 

tehdä myös sen kotipaikkakunnallani Nurmeksessa, koska olin jo edellisenä 

vuonna paneutunut alueen historiaan ja rakennuskantaan. 

Opinnäytetyöni aihetta, Nurmeksen kaupungintalon rakennushistoriallista 

selvitystä minulle ehdotti Lieksan ja Nurmeksen teknisen viraston 

toimitilapäällikkö Pasi Parkkinen. Innostuin aiheesta, koska pidän 

kaupungintalon arkkitehtuurista ja aavistelin että rakennuksella on pitkä ja 

vaiherikas historia. Olin oikeassa; Nurmeksen kaupunginarkistossa sain 

käsiini suuren, ruskeakantisen, vuodesta 1897 alkavan, kauppalanhallituksen 

ja valtuuston pöytäkirjoja sisältävän kirjan. Avatessani sen, vanhan paperin 

tuoksu leijaili ilmaan ja musteella käsin kirjoitetut koukerot vilisivät silmissäni. 

Siitä hetkestä lähtien tiesin, että matkasta Nurmeksen kauppalan historiaan 

tulisi mielenkiintoinen ja jännittävä. 

Vietin kaupungintalon arkistossa kolme viikkoa. Aluksi tiedon kerääminen oli 

hidasta, koska kaikki asiakirjat oli kirjoitettu käsin koukeroisella 

kaunokirjoituksella. 1950 –luvulta alkaen asiakirjat muuttuivat 

konekirjoitetuiksi, menettäen samalla osan viehätysvoimastaan. Loppujen 

lopuksi arkiston läpi käytyäni käteeni oli jäänyt noin sata sivua muistiinpanoja 

kaupungintalon vaiheista. Palasin teknisen viraston toimistoon, ja aloin koota 

muistiinpanoistani kaupungintalon historiaa. 

Pöytäkirjoista saadun tiedon lisäksi keräsin tietoa vanhoista valokuvista ja 

työselostuksista. Käytin lähteinä myös muutamia kirjoja ja kaupungintalon 

piirustuksia. Lisätietoa sain ihmisiltä, jotka osasivat auttaa minua vastaan 

tulleissa ongelmissani. 
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2 KAUPPALANTALON SIJAINTI JA KUVAUS 

Nurmeksen kauppalantalo, nykyinen kaupungintalo sijaitsee osoitteessa 

Karjalankatu 1, joka on Nurmeksen läntisessä kaupunginosassa, korttelissa 

142, tontilla 1 (Kuva 1). Vanhan korttelijaon mukaan kauppalantalo sijaitsee 

korttelissa XXII, tontilla 1.  

Kuva 1. Kauppalantalon sijainti asemakaavassa (Nurmeksen kaavayhdistelmä 

2010.) 

Vuonna 1905 rakennettu kauppalantalo edustaa tyylisuunnaltaan jugendia 

(Kuva 2). Sen alkuperäisessä osassa on luonnonkivistä lohkottu kivijalka, 

hirsirunko ja konesaumattu peltikatto. Rakennuksen hirsirunkoisen osan ylä- 

ja alaosassa on pystylaudoitus ja keskiosassa vaakalaudoitus. Vuonna 1961 

on Raatihuoneenkadun puolelle kivijalkaan rakennettu palokunnan 

kalustohuoneeksi betoninen lisäosa, joka on katettu peltisellä, konesaumatulla 

harjakatolla.  
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Nurmeksen kauppalantalo muutettiin kaupungintaloksi 1.1.1974, jolloin 

edellisen vuoden kuntaliitoksen jälkeen yhdistetyn suur-kauppalan 

kuntamuoto muutettiin kaupungiksi. 

Kuva 2. Nurmeksen kaupungintalo (Vuorela 2009.) 

Rakennus on suojeltu kaavasuojelulla, merkinnällä sr1 (Kuva 3). Se on siis 

rakennustaiteellisesti arvokas tai kaupunkikuvan säilymisen kannalta tärkeä 

rakennus. (Nurmeksen kaupunki, läntinen kaupunginosa, asemakaavan 

muutos- ja laajennus, 25.2.1983.) 

Kuva 3. Asemakaavassa näkyvä suojelumerkintä (Nurmeksen 

kaavayhdistelmä 2010.) 
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3 KAUPPALANTALON SUUNNITTELU JA RAKENTAMINEN 

Kauppalantalon suunnittelu alkoi vuonna 1903, kun kauppalan hallinnolle 

ilmeni tarvetta oman huoneiston hankkimiselle. Kauppalanhallitus antoi 

rahatoimikamarille tehtäväksi alustavan pohjapiirroksen suunnittelun, sekä 

kustannusarvion laatimisen vuoden 1903 joulukuiseen kauppalan yleiseen 

kokoukseen. (Nurmeksen kauppala, kauppalan hallituksen pöytäkirja, 1903, 

11 §.) Joulukuisessa kokouksessa kauppalanhallitus päätti ryhtyä 

rakentamaan kauppalantaloa. Kokouksessa nimettiin myös 

suunnittelutoimikunta, jonka tehtäväksi annettiin rakennuksen 

suunnitteleminen. Toimikuntaan valittiin metsäherra Gustaf Harlin, kanttori 

Antero Harju sekä muurari Taavetti Kärki. (Nurmeksen kauppala, yleisen 

kokouksen pöytäkirja 8.12.1903, 11 §.) Toimikunnan tekemä pohjapiirros ja 

kustannusarvio hyväksyttiin kauppalan yleisessä kokouksessa tammikuussa, 

sillä ehdolla että isoa salia suurennetaan, jos arkkitehti katsoo sen 

tarpeelliseksi. (Nurmeksen kauppala, kauppalanhallituksen pöytäkirja, 

25.1.1904, 4 §.) 

Kauppalantalon alkuperäiset, osin signeeraamattomat lyijykynäsuunnitelmat 

ovat kaupunginarkistossa (Liite 1). Niiden seassa, yhden pohjakuvan 

takapuolella on myös julkisivuluonnos (Liite 2), jota ei ole signeerattu, eikä 

siinä ole mainittu mihin rakennukseen se on suunniteltu. Todennäköisesti 

julkisivuluonnos on hahmoteltu kauppalantaloa silmälläpitäen, koska se on 

piirretty rakennuksen pohjakuvasuunnitelman taakse.

Lopulliset julkisivuluonnokset piirsi arkkitehtuuritoimistonsa nimissä Usko 

Nyström (Liite 3). Piirustukset hyväksyttiin Kauppalan yleisessä kokouksessa 

maaliskuussa vuonna 1904, korjausehdolla, että pystypäädyt, ikkunat 

vesikatolla sekä pönkät räystään alla poistetaan. (Nurmeksen kauppala, 

yleisen kokouksen pöytäkirja, 15.3.1904, 2 §.) Kauppalan yleisen kokouksen 

pöytäkirjassa (19.4.1904, 1 §) sanotaan, että assessori A. Andelin vastusti 

muutoksen toteuttamista, mikä johti äänestykseen asian ratkaisemiseksi. 

Äänet jakautuivat 252,6 ääntä vastaan 47 ääntä; kauppalantalo rakennettaisiin 

muutoksitta alkuperäisten eskissi- eli luonnospiirustusten mukaisesti.  

Kauppalanhallitukselle ja -valtuustolle saapuneiden asiakirjojen joukossa on 
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kirje (20.4.1904), jossa esitetään vastalause kauppalantalon piirustusten 

muuttamiselle. Kirjeen ovat allekirjoittaneet Matti Timonen, Antti Nevalainen, 

A. Harju sekä H. Heiskanen. Usko Nyströmin piirustuksia Nurmeksen 

kauppalantalosta käsitellään tarkemmin luvussa 4.2 Nurmeksen 

kauppalantalon suunnitelmat. 

Vuoden 1905 alussa perustettiin kauppalantalon rakennustoimikunta, johon 

nimettiin kelloseppä K. E. Virtanen, metsäherra G. Harlin ja muurari T. Kärki 

sekä varajäseniksi kauppias Matti Timonen ja insinööri Juho Saarelainen. 

(Nurmeksen kauppala, yleisen kokouksen pöytäkirja, 25.1.1904, 4 §, 

Nurmeksen kunnallishallinto, 525 – 529). Rakennustoimikunnan tehtävänä oli 

rakennuttaa kauppalantalo valmiiksi parhaaksi katsomallaan tavalla, kuitenkin 

Mikko Nevalaisen tekemän kustannusarvion loppusummalla, 18 800 markalla. 

(Nurmeksen kauppala, yleisen kokouksen pöytäkirja, 2.6.1904, 5 §.)  

Kauppalantalon runko rakennettiin hirsistä. Hirret hankittiin Pankakosken 

tehtaalla järjestetystä huutokaupasta, josta niitä huudettiin yhteensä 7 100 

kappaletta. (Nurmeksen kauppala, yleisen kokouksen pöytäkirja, 25.1.1904, 4 

§ ja 15.3.1904, 1 §) Rakennuksen katto suunniteltiin alun perin tehtäväksi 

asfalttihuovasta, mutta rakennustoimikunnan muutosehdotuksen myötä 

päädyttiin kate tekemään kalvaniseeratusta eli galvanoidusta pellistä. 

(Nurmeksen kauppala, kauppalanhallituksen pöytäkirja, 8.6.1904, 1 §; 

Nurmeksen kauppala, kauppalanhallituksen pöytäkirja, 24.10.1904; yleisen 

kokouksen pöytäkirja, 25.10.1904, 1 §.) Hiekkaa rakentamiseen saatiin 

Lietonniemestä ja savea kansakoulun luota Nurmesjärven rannalta 

(Nurmeksen kauppala, kauppalanhallituksen pöytäkirja, 17.4.1905, 1 §). 

Kauppalantalo valmistui syksyllä vuonna 1905.  

4 ARKKITEHTUURITOIMISTO USKO NYSTRÖM – PETRELIUS – PENTTILÄ  

4.1 Arkkitehtuuritoimiston toiminta 

Usko Nyström, Albert Petrelius ja Vilho Penttilä perustivat yhteisen 

arkkitehtuuritoimiston Arkkitehtuuri- ja käytännöllinen Rakennustoimisto Usko 

Nyström – Petrelius – Penttilä vuonna 1895. Toimiston perustamiseen johti 

lakitieteen kandidaatti Anton Wuoriselta saatu toimeksianto kerrostalon 



 11 

rakentamisesta. Kolmentoista yhteisen vuoden jälkeen toimisto lopetti 

toimintansa. Hajoamiseen ei ollut yhtä ainoaa syytä, vaan siihen vaikuttivat 

esimerkiksi toiminnan vaikeutuminen poliittisten syiden johdosta sekä 

osakkaiden oman elämän vakiintuminen. (Rauske 2004, 37–40.)  

Toimisto toimi laajalti ympäri Suomea hyvin erilaisten tehtävien parissa. 

Arkkitehtuuritoimisto on suunnitellut muun muassa Kansallis-Osake-Pankin 

talot Ouluun, Kuopioon, Viipuriin ja Tampereelle, pankkitalot Sysmään (Kuva 

4) ja Virolahdelle, hotellit Jyväskylään (Kuva 5) ja Savonlinnaan, koulutalot 

Sortavalaan, Lahteen ja Kotkaan sekä useita kerrostaloja Helsinkiin. Useat 

arkkitehtuuritoimiston suunnittelemista rakennuksista on rakennettu kivestä, 

mutta esimerkiksi pankkitalot Sysmään ja Virolahdelle, sekä Tuusulanjärvellä 

sijaitseva Järnefeltin taiteilijakoti Suvilahti ovat puurakenteisia. 

Arkkitehtuuritoimiston toiminta ei rajoittunut ainoastaan rakennusten 

suunnitteluun, se toimi myös suunnittelijana muutos- ja rakennustöissä, sekä 

huonekalujen ja muiden sisustusesineiden parissa. (Rauske 2004, 37.) 

Kuva 4. Sysmään vuonna 1899 rakennettu pankkitalo, nykyinen teatteritalo. 

(Muokattu, Kurvinen 2009) 
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Kuva 5. Hotelli Wahlgren, nykyinen Nikolainkulma Jyväskylässä. (Muokattu, 

Nikolainkulma 2010.) 

4.2 Nurmeksen kauppalantalon suunnitelmat 

Kirjallista materiaalia Nurmeksen kauppalantalon ja Arkkitehtuuritoimisto Usko 

Nyström – Petrelius – Penttilän yhteydestä löytyy erittäin niukasti. Nurmeksen 

kauppalanarkistosta löytyi ainoastaan yksi maininta arkkitehti Usko 

Nyströmistä ja yksi viittaus arkkitehtiin. Kauppalalle vuonna 1904 

saapuneessa kirjeessä kerrotaan kauppalan hyväksyneen arkkitehti Usko 

Nyströmin tekemät piirustukset. Kauppalanhallituksen kokouksessa 

puolestaan rakennustoimikunnan tekemän pohjapiirustuksen mukaan isoa 

salia suurennetaan, jos arkkitehti katsoo sen tarpeelliseksi (Nurmeksen 

kauppala, yleisen kokouksen pöytäkirja, 25.1.1904, 4 §.)

Kauppalantalosta on olemassa kahdet alkuperäiset, Usko Nyströmin tekemät 

luonnokset. Toiset luonnoksista ovat Nurmeksen Museon (Liite 3) ja toiset 

Rakennustaiteen museon arkistossa, Usko Nyströmin luonnoskirjassa (Liite 

4). Nurmeksen museolla olevat piirustukset on signeerannut helmikuussa 

1904 arkkitehtuuritoimistonsa nimissä Usko Nyström (Kuva 6). 

Rakennustaiteen museossa olevat luonnokset on puolestaan signeerattu 

14.11.04 ja 25.11.1904 (Kuvat 7 ja 8). Kauppalantalosta löytyvät myös 

alkuperäiset, Kuopioon hyväksyttäviksi esitetyt rakennuspiirustukset, joissa on 

signeerauksena ”Arkkitehti Usko Nyströmin Eskissistä kopioinut Nurmeksessa 

huhtikuulla 1904, M.Nevalainen” (Kuva 9). 
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Kuva 6. Signeeraus Nurmekseen lähetetystä luonnospiirustuksesta (Muokattu 

Nurmeksen museo.) 

Kuva 7. Signeeraus Raatihuoneenkadun puoleisen julkisivun 

luonnospiirustuksesta, Usko Nyströmin luonnoskirjasta (Muokattu. Suomen 

rakennustaiteen museo.) 

Kuva 8. Signeeraus Pihan puoleisen julkisivun luonnospiirustuksesta, Usko 

Nyströmin luonnoskirjasta (Muokattu. Suomen rakennustaiteen museo.) 

Kuva 9. Mikko Nevalaisen laatiman piirustuksen signeeraus (Muokattu. 

Nurmeksen museo.) 

Usko Nyströmin piirtämien luonnosten päivämäärät eivät ole loogisessa 

järjestyksessä, koska luonnoskirjastan piirustukset ovat päivämäärien mukaan 
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piirretyt myöhemmin kuin kauppalalle lähetetyt lopulliset vesiväriluonnokset. 

Onko siis mahdollista että Usko Nyström on piirtänyt luonnokset 

luonnoslehtiöönsä vuonna 1903, mutta signeerannut ne vahingossa vuodelle 

1904? Soitin rakennustaiteen museoon, jossa asian olisi voinut mahdollisesti 

selvittää Nyströmin luonnoskirjaa selaamalla. Jos kirjan luonnokset ovat 

aikajärjestyksessä ja kyseisiä luonnoksia ennen ja jälkeen signeeraukset ovat 

vuodelta 1903, voi päätellä että vuosiluku 1903 saattaa olla virheellinen. En 

saanut vastausta kysymykseeni, mutta tieto ei ole välttämätön työn kannalta. 

Edellä mainituista piirustuksista ja asiakirjoista saatavasta tiedosta päättelen, 

että rakennustoimikunta on tehnyt pohjapiirustukset, jotka arkkitehti Usko 

Nyström on hyväksynyt ja tehnyt niiden pohjalta julkisivuluonnokset 

arkkitehtuuritoimiston nimissä. Luonnokset rakennuspiirustuksiksi on 

puolestaan muuttanut arkkitehdin luvalla Mikko Nevalainen. 

5 KAUPPALANTALON KÄYTTÖ 

Kauppalantaloa alettiin käyttää ahkerasti heti sen valmistumisen jälkeen 

vuonna 1905. Kauppalan hallinto käytti sitä omiin tarpeisiinsa ja seurat ja 

yhdistyksen vuokrasivat siitä huoneita harjoituksiaan, kokouksiaan sekä 

iltamiaan varten. Kauppalantalon vahtimestarilla oli asunto yhdessä 

huoneessa ja käräjiä istuttiin pienessä salissa. Kauppalantalossa sijaitsivat 

myös kirjasto- sekä palokalustohuoneet. 

Kauppalantalon käytöstä ei ollut yhteistä käytäntöä, joten kauppalan 

joulukuisessa yleisessä kokouksessa vuonna 1905 päätettiin valita toimikunta, 

laatimaan suunnitelma kauppalantalon huoneiden käytöstä ja vuokraamisesta. 

Toimikuntaan valittiin kymmenen henkilöä; puheenjohtajaksi ja toimikunnan 

kokoon kutsujaksi filosofian lisensiaatti A.E. Kilpeläinen, muiksi jäseniksi 

kanttoristi Matti Timonen, kauppias P. Kortelainen, opettaja Leo Söderström, 

yhteiskoulun opettaja Elis Palander, maalari E. Kronqvist, opettajatar Anni 

Korhonen, varamaanmittari Juho Saarelainen ja kaupanhoitaja Jenny 

Heikkinen. (Nurmeksen kauppala, yleisen kokouksen pöytäkirja, 12.12.1905, 1 

§.) Vuosien varrella kauppalantalon sääntö- ja vuokrataksaa päivitettiin useita 

kertoja tarpeen mukaan. 
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5.1 Kauppalan hallinto 

Kauppalantalo toimi heti valmistumisen jälkeen kauppalan virastojen, kuten 

rahatoimikamarin käytössä sekä kauppalan hallinnon kokouksien pitopaikkana 

(Kuva 10). Talvisodan sytyttyä vuonna 1940 koko kauppala tyhjennettiin 

sodan jaloista. Virastot ja muu hallinnollinen toiminta siirrettiin 

lääninhallituksen määräyksestä Kuokkastenkosken kartanoon 25.1.1940 

(Nurmeksen kauppala, kauppalanhallituksen pöytäkirja, 14.2.1940, 17 §). 

Kauppalanhallinto palasi takaisin kauppalantaloon maaliskuussa 1940. 

(Nurmeksen kauppala, kauppalanhallituksen pöytäkirja 11.3.1940). 

Kuva 10. Kokous kauppalantalon juhlasalissa (Muokattu. Nurmeksen museo.) 

Suuri muutos kauppalan hallinnossa tapahtui vuonna 1973 kuntaliitoksen 

johdosta. Laajentunut kauppala, eli maalaiskunta ja kauppala aloittivat 

yhteisten virastojen ja toimistojen toiminnan kauppalantalossa 1.1.1973 

alkaen (Nurmeksen kauppala, kauppalanhallituksen pöytäkirja, 4.12.1972, 

1201 §). Kauppalantaloon sijoitettiin kuntaliitoksen johdosta kauppalan 

keskusvirasto, raha- ja koulutoimisto, kauppalankanslia, kauppalanjohtaja, 

hallitus ja valtuusto. (Nurmeksen kunnallishallinto, 510.) 

5.2 Käräjät 

Käräjiä alettiin pitää kauppalantalolla todennäköisesti muutama vuosi 

rakennuksen käyttöönoton jälkeen. Ensimmäisen kerran käräjät mainitaan 
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vuonna 1907, sääntö- ja vuokrataksan yhteydessä, jolloin varsinaisista 

käräjistä laskutettiin 50 markkaa kerralta ja välikäräjistä viisi markkaa päivältä. 

(Nurmeksen kauppala, kauppalanhallituksen väliaikaisen kokouksen 

pöytäkirja, 7.1.1907, 2 §). Vuoden 1914 sääntö- ja vuokrataksan mukaan 

oikeuden istunnot pidettiin pienessä salissa, kadunpuoleinen nurkkakamari 

toimi tuomarin huoneena ja vahtimestarin asuntoa käytettiin lautamiesten 

huoneena. Käräjien vuokra oli 150 markkaa vuodessa. (Nurmeksen 

kauppalantalon sääntö- ja vuokrataksa 1914, 3–4 §.)

Vuonna 1934 kauppalantalon vuokraaminen käräjähuoneistoksi tarkistettiin. 

Oikeuden istuntosaliksi vuokrattiin pieni juhlasali, oikeuden puheenjohtajalle 

istuntohuoneen viereinen pihanpuoleinen huone, iso juhlasali syyttäjää ja 

asianajajia varten sekä eteis- ja tarjoiluhuone käräjäyleisölle. Kauppala hankki 

käräjähuoneistoon tarpeellisen sisustuksen, lämmön ja valaistuksen sekä piti 

huoneiston siistinä, jonka takia vuokraa nostettiin 5500 markasta 7000 

markkaan vuodessa. (Nurmeksen kauppala, kauppalanhallituksen pöytäkirja, 

1.8.1934, 2 §) 

Kansakoulun siirryttyä kauppalantalolle talvisodan jälkeen Kouluhallitus teki 

päätöksen, etteivät kauppalantalossa pidettävät käräjät saa keskeyttää 

koulutyötä. Koska kauppalan ja Pielisjärven kihlakunnan kruununvoudin välillä 

oli tehty sopimus käräjien pidosta 31.12.1934 saakka, ei kauppalalla ollut 

mahdollisuutta siirtää käräjiä muuhun tilaan. Käräjät toimivat kauppalantalolla 

sopimuksen mukaan vuoden 1934 loppuun saakka, mutta sopimusta 1944 

alkavaksi kolmivuotiskaudeksi ei enää kirjoitettu. (Nurmeksen kaupunki, 

kauppalanhallituksen pöytäkirja 16.8.1943, 2 § ja 10.9.1943, 2 §.) 

Käräjät alkoivat toimia uudelleen kauppalantalolla todennäköisesti heti 

kansakoulun muutettua omaan rakennukseensa vuonna 1950. 1.7.1950 

alkavaan vuokrasopimukseen kauppala varasi itselleen mahdollisuuden 

remontoida kauppalantaloa ja järjestää käräjähuoneet uudelleen. Jos 

vuokraaja ei ollut tyytyväinen järjestelyihin, oli hänellä mahdollisuus purkaa 

vuokrasopimus. (Nurmeksen kauppala, kauppalanhallituksen pöytäkirja, 

23.11.1950, 3 §.) 
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Käräjähuoneet vuokrattiin uudelleen 1.7.1956 alkavaksi kolmivuotiskaudeksi. 

Istuntohuoneeksi vuokrattiin valtuuston kokoussali, yleisön odotushuoneeksi 

eteisaula, syyttäjän ja asianajajien huoneeksi kerhohuone ja tuomarin 

huoneeksi majoitushuone, Vuokraksi päätettiin 100 000 markkaa vuodelta. 

(Nurmeksen kauppala, kauppalanhallituksen pöytäkirja, 19.3.1956, 112 §.) 

Vuoden 1963 alusta käräjähuoneiksi vuokrattiin valtuuston kokoussali, 

juhlasali ja eteinen 1 400 markan vuosimaksulla. Samaa sopimusta jatkettiin 

1968 vuoteen saakka (Nurmeksen kauppala, kauppalanhallituksen pöytäkirja, 

1.11.1963, 35§). 

Käräjähuoneiston toimiminen kauppalantalolla päättyi lopullisesti vuoden 1972 

loppussa, koska kuntaliitoksen johdosta kauppala tarvitsi pysyvään käyttöönsä 

kaikki kauppalantalon huonetilat (Nurmeksen kauppala, kauppalanhallituksen 

pöytäkirja, 18.9.1972, 785 §). 

Kauppalantalossa sijaitsivat myös säilytysputkat, joita käytettiin käräjien 

aikana vankien säilyttämiseen. Vuonna 1934 säilytysputkien käyttö oli 

yleistynyt ja niitä käytettiinkin usein vankihuoneena ja humalaisten 

säilytyspaikkana. Yleisestä putkien käytöstä koitui kauppalan viranomaisille 

ylimääräistä työtä, joten niiden käyttö kiellettiin kaikilta muilta, paitsi kauppalan 

viranomaisilta. (Nurmeksen kauppala, kauppalanhallituksen pöytäkirja, 

4.7.1934, 3 §.) Putkien käyttö on todennäköisesti 1930-luvun lopulla 

hiljentynyt, koska vuonna 1940 kauppalantalon vahtimestari käytti toista 

putkista varastonaan ja vuonna 1941 toisesta putkasta tehtiin toimistohuone. 

(Nurmeksen kauppala, kauppalanhallituksen pöytäkirja, 7.10.1940, 2 § ja 

5.5.1941, 22 §.) 

5.3 Seura- ja yhdistystoiminta 

Seurat ja yhdistykset käyttivät kaupungintaloa kokous-, harjoitus ja 

iltamanpitopaikkana (Kuva 11). Kokoukset toimitettiin usein kirjastohuoneessa 

tai pienessä salissa, isoa salia käytettiin puolestaan harjoituksien, näytöksien 

ja iltamien pitopaikkana. Kauppalantaloa käyttivät muun muassa 

työväenyhdistys, nurmeksen näyttämökerho, nuorisoseura, suojeluskunta, 

lotat sekä Nurmeksen sepot. 
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Kuva 11. Tanssikurssi Nurmeksen kauppalantalolla 25.11.1963 (Muokattu. 

Nurmeksen museo.) 

Kauppalantaloa saivat käyttää vuonna 1914 laaditun kauppalantalon sääntö- 

ja vuokrataksan mukaan kaikki paikalliset yhdistykset, jotka toimivat 

asianmukaisesti vahvistettujen sääntöjen alaisina, sekä yksityiset, joiden 

toiminta on laillista ja luvallista. Ulkopaikkakuntalaisille seuroille ja yhdistyksille 

lupia myönnettiin tapauskohtaisesti. 

Kauppalantalon näyttämö oli seurojen ja yhdistysten kovassa käytössä. Siellä 

harjoiteltiin ja esitettiin useita näytelmiä ja konsertteja (Kuva 12). Näytelmiä 

varten kauppalantalolla oli omat kulissit, joiden hoidosta ja päivityksestä 

vastasi kulissitoimikunta ja myöhemmin kauppalantalon vahtimestari. 

Näyttämön käyttö oli maksullista, mutta useille paikkakuntalaisille seuroille ja 

yhdistyksille kauppala antoi tilan käyttöön ilmaiseksi tai alennetulla hinnalla. 

Kulissien käytöstä puolestaan perittiin maksua kaikilta niitä käyttäviltä. 

(Nurmeksen kauppala, kauppalanhallituksen pöytäkirja, 2.2.1906, 1 §; 

kulissitoimikunnan pöytäkirja, 24.11.1912, 1 §.) Kauppalantalon näyttämön 

käyttö alkoi hiipua 50-luvun alussa, kun uusi kansakoulu ja sen näyttämö 

otettiin käyttöön. Vuonna 1953 käyttö oli jo lähes olematonta, joten näyttämö 

päätettiin purkaa ja muuttaa tila käyttökelpoisemmaksi toimistohuonetilaksi 
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seuraavan korjauksen yhteydessä vuonna 1953. (Nurmeksen kauppala, 

kauppalanhallituksen pöytäkirja, 16.2.1953, 76 §.) 

Kuva 12. Nurmeksen näyttämökerhon näytelmä Punainen laukku, vuonna 

1949 (Nurmeksen näyttämökerhon arkisto.) 

Iltamien pito kauppalantalolla oli suosittua. Niissä oli tapana järjestää aluksi 

yhteistä ohjelmaa, jonka jälkeen alkoivat tanssit. Tansseja ei kuitenkaan saatu 

järjestää toisen maailmansodan aikana Suomessa julistetun tanssikiellon 

vuoksi. 1960-luvun alussa tanssiaisten pitoa kauppalantalon juhlasalissa 

koetettiin lopettaa, koska niiden järjestäminen toi paljon lisätyötä, levitti pölyä 

ja kulutti lattiaa. Ehdotusta ei kuitenkaan kannatettu, ja tanssiaiset saivat 

jatkua kauppalantalolla toistaiseksi. (Nurmeksen kauppala, 

kauppalanhallituksen pöytäkirja, 11.1.1963, 34 §; tanssikiellot 2010.) 1960-

luvun lopulla juhlasalin huonon kunnon takia yleisten tanssi-iltamien 

järjestäminen lopetettiin (Nurmeksen kauppala, kauppalanhallituksen 

pöytäkirja, 3.11.1969, 832 §). 

Kauppalantaloa käytti ahkerasti myös suojeluskunta, joka piti talossa 

harjoituksiaan ja majoitustaan (Kuva 13). Suojeluskunnan toiminta 

kauppalantalossa päättyi, kun sille valmistui oma, suojelukuntatalo ”Motti” 

keskustan urheilukentän päätyyn. 
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Kuva 13. Suojeluskunnan harjoituksia kauppalantalon pihamaalla (Muokattu. 

Nurmeksen museo.) 

5.4 Palotoimi 

Palotoimi käytti kauppalantaloa tarpeisiinsa heti sen valmistumisesta lähtien. 

Vapaapalokunta säilytti kalustoaan kauppalantalossa sijainneessa 

kalustohuoneessa ja piti iltamiaan ja miehistönsä harjoituksia kauppalantalon 

huoneissa ja salissa. (Anomus VPK:lta kauppalan hallitukselle 5/XII 1905.) 

Kalustohuonetta muokattiin palokunnan käyttöön sopivaksi vuosien varrella. 

Vuonna 1924 esimerkiksi palokalustohuoneen lattia laskettiin maan tasalle 

kaluston liikuttelemisen helpottamiseksi ja huoneesta välikaton läpi 

vesikattoon saakka rakennettiin paloletkujen kuivaamista varten letkutorni. 

(Nurmeksen kauppala, kauppalanvaltuuston pöytäkirja, 9.12.1924.) 

Vuonna 1935 palokunta muutti tilansa uuteen, juhlasalin alle rakennettuun 

huoneistoon. Huoneistoa, jossa palokunta toimi aina 1970-luvun alkuun 

saakka, laajennettiin 1960-luvun alussa. Palokalustohuoneiden rakentamisista 

kerrotaan enemmän kappaleissa 6.1.1 Palokalustohuone ja 6.3.2 Palokunnan 

siipi. 
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5.5 Kirjasto 

Kauppalantalossa toimi heti sen valmistuttua kirjastohuone, ja pian 

valmistumisen jälkeen myös lukutupa. Kirjastohuone muutettiin vuonna 1907 

lukusaliksi, jota vuokrattiin kokouksia varten, jos se oli käytöstään vapaana 

(Kuva 14). (Nurmeksen kauppala, kauppalanhallituksen väliaikaisen 

kokouksen pöytäkirja, 7.1.1907, 2 §.) Lukusalin siisteydestä, sanomalehtien ja 

kirjojen hoidosta sekä käyttäjien asiallisesta käyttäytymisestä huolehti 

kauppalantalon Vahtimestari (Nurmeksen kauppalantalon sääntö- ja 

vuokrataksa, 1914, 12 §). 

Kirjastohuone suljettiin, kun kauppalantalo evakuoitiin 25.1.1940 talvisodan 

takia. Sodan aikana huone toimi varuskunnan komendanttiviraston käytössä 

ajalla 1.7. – 25.10.1940 (Nurmeksen kauppala, kauppalanhallituksen 

pöytäkirja, 17.1.1941, 18 §). Lukusali avattiin kirjaston johtokunnan pyynnöstä 

uudestaan tammikuussa 1941 (Nurmeksen kauppala, kauppalanhallituksen 

pöytäkirja, 30.12.1940, 5 §). 

Vuoden 1950 talousarvioon suunniteltiin arkistohuoneen rakentamista 

kirjastohuoneen paikalle (Nurmeksen kauppala, kauppalanhallituksen 

pöytäkirja, 3.10.1949, 23 §). Arkiston rakentaminen kuitenkin lykkääntyi, kun 

alustavissa suunnitelmissa huomattiin uunirakenteiden aiheuttavan 

voittamattomia vaikeuksia holvin sijoittamiselle. Asia päätettiin jättää 

harkintaan, kunnes huonokuntoisten uunien uusiminen ja 

keskuslämmityslaitteiden hankkiminen tulisi ajankohtaiseksi. (Nurmeksen 

kauppala, kauppalanhallituksen pöytäkirja, 19.2.1951, 85 §.) Arkistohuone 

rakennettiin kirjastohuoneen tilalle vuoden 1953 remontissa, josta kerrotaan 

enemmän kappaleessa 6.1.2 Arkistohuoneet. 
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Kuva 14. Kauppalan kirjasto vuonna 1958 (Muokattu, Nurmeksen museo.) 

Nurmeksen kauppalan kirjaston ohjesäännössä, vuodelta 1963 mainitaan, että 

kauppala harjoittaa kirjastotointa ja ylläpitää pääkirjastoa, joka toimii 

kauppalantalossa (Nurmeksen kauppala, kauppalanhallituksen pöytäkirja, 

25.11.1963, liite 1/657 §). Kirjastohuone oli tuolloin huonossa kunnossa, joten 

uuden kirjastotalon rakentamista haluttiin nopeuttaa (Nurmeksen kauppala, 

kauppalanhallituksen pöytäkirja 16.6.1969, 507 §). Samana vuonna 

lakkautettiin vanhainkodin laitoskirjasto, joka siirrettiin kauppalantalon 

kirjastohuoneeseen lokakuussa (Nurmeksen kauppala, kauppalanhallituksen 

pöytäkirja, 3.11.1969, 827 §). Kauppalan kirjasto siirrettiin kaupungintalolta 

Maariankatu 5:ssä sijaitsevaan nuorisotaloon loppuvuonna 1972, kun 

tulevasta kuntaliitoksesta johtuvien tilamuutosten takia kirjasto ei sopinut enää 

olemaan kaupungintalolla (Kuva 15) (Nurmeksen kauppala, 

kauppalanhallituksen pöytäkirja, 21.8.1972, 700 § ja 13.11.1972, 1033 §). 
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Kuva 15. Maariankatu 5 (Muokattu, Nurmeksen museo.)

5.6 Kauppalan kansakoulu 

Nurmesjärven rannalla sijainnut kauppalan kansakoulu vaurioitui 

käyttökelvottomaksi talvisodassa 19.2.1940. Uutta koulua ei ollut mahdollista 

rakentaa tilalle ennen seuraavan lukuvuoden alkua, joten kauppalanhallitus 

ehdotti valtuustolle, että kansakoulu aloittaisi elokuussa toimintansa 

kauppalantalolla. Kauppalantalon tilat järjesteltiin niin, että juhlasalia, 

valtuuston istuntohuonetta ja ravintolanhuonetta käytettiin luokkahuoneina, 

alakerran entistä VPK: huonetta veistosalina ja kauppalantalon eteistä 

eteisenä. Voimistelusaliksi erillistä tilaa ei pystytty järjestämään. (Nurmeksen 

kauppala, kauppalanhallituksen pöytäkirja, 3.6.1940, 4 §.) Valtuusto hyväksyi 

hallituksen esityksen, ja kauppalantalo luovutettiin kansakoulun käyttöön 

1.8.1940 alkaen. Ennen koulun asettumista uuteen tilaan, täytyi kauppalantalo 

tyhjentää sotilasmajoituksesta viimeistään 5.7.1940 mennessä. (Nurmeksen 

kauppala, kauppalanhallituksen pöytäkirja, 17.6.1940, 10 §.) 

Kansakoulun tarvetta toimia kauppalantalossa arvioitiin vuosittain, koska 

rakennusmateriaali- ja työvoimapulan takia ei tiedetty, milloin uutta koulua 

voidaan ruveta rakentamaan. Uusi kansakoulurakennus kohosi Nurmesjärven 

rantaan vuonna 1950, jolloin kauppalantalo vapautui taas kauppalan omaan 

käyttöön (Kuva 16). (Rakennusinventointi, 1978) 
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Kuva 16. Kansakoulu, nykyinen keskustan koulu (Vuorela  2009.) 

6 KAUPPALANTALON MUUTOKSET 

6.1 Sisätilojen rakenteelliset muutokset 

Kauppalantalon sisätiloja on muutettu vuosien kuluessa alkuperäisesti 

toteutetusta pohjaratkaisusta (Kuva 17), kun väliseiniä on purettu ja 

rakennettu lisää tarpeen mukaan. Juhlasalin näyttämö on muutettu 

käytännöllisemmäksi huonetilaksi, huoneiden pyöreät uunit on poistettu 

käytöstä ja purettu talon siirryttyä kaukolämmitykseen. Kellarikerrokseen on 

rakennettu palokalustohuoneita, jotka on myöhemmin muutettu toimistotiloiksi. 

Ullakkokerrokseen on rakennettu ainoastaan kylmävarasto, koska tilan 

käyttöönottaminen ei paloturvallisuusmääräysten vuoksi ole ollut 

suositeltavaa. 
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Kuva 17. Nurmeksen kauppalantalon alkuperäinen pohjapiirustus (Muokattu, 

Nurmeksen museo.) 

6.1.1 Palokalustohuone 

Palokunta teki kokouksessaan vuonna 1935 valtuustolle esityksen uuden 

palokalustohuoneen kiireellisestä rakentamisesta. Rakentamisella oli kiire, 

koska palokunnalle hankittu Chevrolet-merkkinen paloauto tarvitsi säilytystilat 

(Nurmeksen kauppala, kauppalanhallituksen pöytäkirja, 21.8.1935, 1 §; 

Nurmeksen kunnallishallinto, 274). Hallitus puolsi esitystä, ja huone päätettiin 

rakentaa juhlasalin alle, rakennusmestari Verneri Kaiskon suunnitelmien 

mukaisesti. Kaiskon suunnitelmiin tehtiin vielä muutokset, joissa 

tarjoiluhuoneen uudelleen rakennettavaan uuniin yhdistettiin 

palokalustohuoneen savukanavat ja lämmitys- ja palokalustohuoneen välistä 

poistettiin ovi. (Nurmeksen kauppala, kauppalanhallituksen pöytäkirja, 

21.8.1935, 1 §; Kauppalanhallituksen ylimääräisen kokouksen pöytäkirja, 

4.9.1935, 3 §; kauppalanhallituksen varsinaisen kokouksen pöytäkirja, 

11.9.1935, 2 §) Lokakuussa piirustuksiin tehtiin vielä kerran muutokset 

rakennusmestarin toimesta. Tuolloin piirustuksiin lisättiin kivijalkaan luukku, 

josta polttopuut saatiin vietyä sisälle, palokalustohuoneeseen ovi 

lämmityshuoneeseen johtavaan käytävään ja käytävän päästä kierreportaat 

ylös juhlasaliin.  (Nurmeksen kauppala, kauppalanhallituksen varsinaisen 

kokouksen pöytäkirja, 16.10.1935, 2 §.) 

Palokalustohuoneen rakentaminen tarjottiin urakalla tehtäväksi. Työhön 

valittiin kirvesmies Janne Pennanen, 38 000 markan urakkasummalla. 
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Rakennustöiden valvojaksi valittiin puolestaan Verneri Kaisko, joka sai 

yhdistetyn palkkion piirustusten laatimisesta ja rakennustöiden valvomisesta 

yhteensä 2 400 markkaa. (Nurmeksen kauppala, kauppalanhallituksen 

pöytäkirja, 18.9.1935, 1 – 2 §.) Rakennustyöt eivät sujuneet suunnitellussa 

aikataulussa urakassa ilmenneiden ylimääräisten töiden takia. Urakoitsija 

saikin ylimääräistä aikaa rappauksen ja betonin paikalleen laittamiseksi. 

(Nurmeksen kauppala, kauppalanhallituksen varsinaisen kokouksen 

pöytäkirja, 13.11.1935, 4 §.) Palokalustohuone valmistui marraskuussa 1935 

ja se otettiin huomautuksitta kauppalan puolesta vastaan 29.11.1935 

(Nurmeksen kauppala, kauppalanhallituksen pöytäkirja, 29.11.1935, 1 §). 

Palokalustohuoneen valmistuttua huoneen uuni ei kyennyt lämmittämään 

huonetta kokonaisuudessaan, vaan puolessa osassa tilaa huoneilma oli varsin 

kostea. Ongelman ratkaiseminen kamiinalämmityksellä tai muulla vastaavalla 

jätettiin kauppalanjohtajan hoidettavaksi (Nurmeksen kauppala, 

kauppalanhallituksen pöytäkirja, 10.1.1936, 23 §). Raatihuoneenkadun ja 

palokalustohuoneen välinen tie päällystettiin kivillä ja reunat turpeilla, jotta 

palokaluston liikutteleminen olisi helpompaa (Nurmeksen kauppala, 

kauppalanhallituksen varsinaisen kokouksen pöytäkirja, 13.5.1936, 8 §). 

6.1.2 Arkistohuoneet 

Arkistohuoneen rakentaminen kauppalantaloon tuli ensimmäisen kerran esille 

vuonna 1935, kun irtaimen omaisuuden arviomiehet antoivat lausuntonsa 

tulenkestävän holvin rakentamisesta (Nurmeksen kauppala, 

kauppalanhallituksen varsinaisen kokouksen pöytäkirja, 12.6.1935, 15 §). 

Hallitus teetti arkistohuoneesta piirustukset Verneri Kaiskolla, edellyttäen että 

huone rakennetaan rahatoimiston huoneen viereen, vintin rappusten alle. 

Hallituksen mielestä arkisto oli rakennettava kauppalantalon alle. Arkiston 

rakentaminen jäi kuitenkin harkintaan, koska kauppalantalolle oltiin 

suunnittelemassa keskuslämmityslaitteita ja kaasusuojaa. (Nurmeksen 

kauppala, kauppalanhallituksen varsinaisen kokouksen pöytäkirja, 10.7.1935, 

5 § ja 14.3.1938, 3 §.)  

Arkistohuoneen rakentaminen nostettiin uudestaan esille vuonna 1949, jolloin 

kirjastohuone suunniteltiin muutettavaksi arkistohuoneeksi (Nurmeksen 
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kauppala, kauppalanhallituksen pöytäkirja, 3.10.1949, 23 §). Arkiston 

rakentamisen huomattiin aiheuttavan uunien purkamista, joten rakentaminen 

päätettiin lykätä keskuslämmityslaiteremontin ajankohtaan. 

Keskuslämmityksen asentaminen puolestaan riippui uuden vuokratalon 

sijoittamispäätöksestä. (Nurmeksen kauppala, kauppalanhallituksen 

pöytäkirja, 19.2.1951, 85 § ja 4.6.1951, 248 §.) Arkiston ja 

keskuslämmityslaitteiden rakentaminen siirtyi lopulta vuonna 1953 

suoritettuun suurempaan peruskorjaukseen ja remonttiin (Nurmeksen 

kauppala, kauppalanhallituksen pöytäkirja, 31.3.1953, 132 §).  

Kauppalantalon arkistotilan lisärakentamista alettiin suunnitella vuonna 1972, 

koska seuraavana vuonna toteutettavan kuntaliitoksen myötä arkiston tarve 

kauppalantalolla tulisi huomattavasti kasvamaan. Tilat suunniteltiin 

rakennettavaksi maakerrokseen, rakennustoimiston alla olevaan työtupaan, 

koska se oli helposti muutettavissa vaatimukset täyttäväksi arkistotilaksi. 

Kulku huoneeseen rakennettiin sisäkautta. Uuteen arkistoon sijoitettiin koulu- 

ja rahatoimiston asiakirjat, kun vanhaan arkistotilaan jätettiin valtuuston ja 

hallituksen asiakirjat. (Nurmeksen kauppala, kauppalanhallituksen pöytäkirja, 

1972, 624 § ja 14.8.1972, 675 §.) 

6.2 Sisätilojen pintaremontit 

Sisätiloja on vuosien kuluessa muutettu useaan kertaan. Puulattiat ovat 

kuluneet vuosien saatossa kovassa käytössä, ja niitä on täytynyt maalata ja 

paklata muutaman vuoden välein. Seiniä on huollettu paperoimalla, 

tapetoimalla ja maalaamalla. Pintamateriaalien muutokset ovat kuvastaneet 

aikansa muoti-ihanteita. 

Alkuaikojen pintamuutoksista ei löydy tarkkoja suunnitelmia, ainoastaan 

maininnat kauppalanhallituksen ja valtuuston pöytäkirjoista (Liite 5). 

Huoneiden sisustusta voi osaksi selvittää vanhoista valokuvista, mutta 

niitäkään ei ole paljon saatavilla (Kuva 18). Väri-, pinta- ja 

materiaalitutkimukset ovat myös käyttökelpoisia tapoja selvittää menneiden 

aikojen kerrostumia, mutta usein alimpien kerrosten selville saamiseksi täytyy 

avata seinien pintamateriaaleja. Tutkimuksista kerrotaan enemmän 

kappaleessa 8 Kaupungintalon nykyhetki ja tulevaisuus. 
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Kuva 18. Lottia kauppalantalon tarjoiluhuoneessa vuonna 1922. (Muokattu, 

Nurmeksen museo.) 

Kaupungintalon paras huone on aina ollut juhlasali. Sen sisustus on ollut 

hienoin, ja siitä on tehty tarkimmat suunnitelmat. Juhlasalista on otettu 

vuosien varrella paljon kuvia, joiden avulla pintamuutokset ovat nähtävillä 

(Kuvat 19 ja 20). 

Kuva 19. Suojeluskuntalaisia kauppalantalon juhlasalissa 1930-luvulla 

(Muokattu, Nurmeksen museo.) 
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Kuva 20. Miehiä kauppalantalon juhlasalissa 2.8.1956 (Muokattu, Nurmeksen 

museo) 

Kauppalantalon uusimpien sisäkorjauksien tarkat suunnitelmat ovat tallessa 

ainakin suurimpien muutosten osalta. Pintoja on uudistettu usein samalla jos 

rakennukseen on tehty rakenteellisia muutoksia, mutta myös sisätilojen 

saneerauksia kaupungintalossa on tehty. 

Yksi laajoista kaupungintalon korjauksista on tehty vuosina 1953 – 54. Silloin 

sisätiloissa on tehty väliseinämuutoksia ja huoneiden yleiskorjausta. Koska 

ainoa maininta korjaushankkeesta on kauppalanhallituksen pöytäkirjassa, ei 

tarkkoja tietoja suoritetuista töistä ole saatavilla (Nurmeksen kauppala, 

kauppalanhallituksen pöytäkirja, 31.3.1953, 132 §).

Seuraava suuri korjaus sisäosissa tehtiin 1970-luvun alussa, kun 

huonejärjestystä muutettiin ja pintoja uudistettiin. Muutos aloitettiin muista 

huoneista ja viimeisenä uudistettiin juhlasali Erkki Helasvuon suunnitelmien 

mukaan. (Nurmeksen kauppala, kauppalanhallituksen pöytäkirja, 16.10.1972, 

915 §.) 

Vuosina 1983 – 1984 kaupungintalon alakerrassa tehtiin arkisto- ja 

sosiaalitilojen saneeraus, johon kuuluivat pintamuutosten lisäksi LVI- ja 

sähkötyöt, sekä palokunnan siiven julkisivun muuttaminen paloautotallista 
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toimistoksi (Nurmeksen kaupunki, kaupunginhallituksen pöytäkirja 28.3.1983, 

395 §.) 

Vuonna 1988 Kauppalantalossa tehtiin laaja sisäkorjaus, jossa koko talon 

sisäosat muutettiin. Silloin kaupungintalon wc:t, siivouskomero ja eteinen 

muutettiin, toimistohuoneet levytettiin, paneloitiin ja maalattiin, taloon 

rakennettiin ATK –järjestelmä ja saleihin asennettiin parkettilattiat (Nurmeksen 

kaupunki, kaupunginhallituksen pöytäkirja 28.11.1988, 1238 §; 19.12.1988, 

1296 §; 27.12.1988, 1336 §, 1340 §; 9.1.1989, 6 §.)

6.3 Julkisivujen rakenteelliset muutokset 

Kauppalantalon alkuperäinen ulkonäkö on edelleen helposti nähtävissä, 

vaikka vuosien kuluessa julkisivuihin on tehty muutoksia. Suurimpia muutoksia 

ovat olleet betonirakenteisen palokunnan siiven rakentaminen 

raatihuoneenkadulle päin ja ulkoeteisen muuttaminen täysin alkuperäisestä 

poikkeavaksi. Julkisivuissa on vielä nytkin jäljellä paljon 

alkuperäismateriaaleja, kuten julkisivulaudoitus, joka on kiinnitetty 

rakennukseen 1900-luvun alussa. 

6.3.1 Kuistin muutos 

Kauppalantalon kuistia on muutettu ainakin kahdesti historian aikana. 

Ensimmäinen muutos tehtiin todennäköisesti vuoden 1923 paikkeilla, jolloin 

alkuperäinen avokuisti laudoitettiin ympäriinsä umpikuistiksi (Kuvat 21 ja 22). 

Kirjallista materiaalia muutoksesta ei löydy, mutta se käy ilmi vanhoja 

valokuvia vertaamalla. 
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Kuva 21. kauppalantalon kuisti 1910 – luvulla. (Muokattu, Nurmeksen museo.) 

Kuva 22. Kauppalantalon kuisti 6.12.1923 (Muokattu, Nurmeksen museo.) 

Seuraava kuistin remontti tuli ajankohtaiseksi vuonna 1936, tuolloin 

huonokuntoiset puiset ulkoraput täytyi uusia. Hallitus valtuutti Paavo 

Vähätuvan tekemään uudet suunnitelmat tyyliin sopivista kivirapuista. 

(Nurmeksen kauppala, kauppalanhallituksen pöytäkirja, 2.10.1936, 8 §). 

Vähätuvan luonnoksista hallitus valitsi yksiosaisena suoraan pihaan tulevat 

rappuset, joista laadittiin piirustukset kustannusarvioineen (Nurmeksen 

kauppala, kauppalanhallituksen pöytäkirja, 5.11.1936, 9 §). Marraskuussa 

hallitus esitti, että rappujen uusimisen yhteydessä koko kuisti tehtäisiin 

uudestaan alustavien piirustusten ja 1 500 markan kustannusarvion mukaan 

(Kuva 23) (Nurmeksen kauppala, kauppalanhallituksen pöytäkirja, 25.11.1936, 
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20 §). Ehdotuksen saaman kannatuksen myötä piirustukset toimitettiin takaisin 

rakennusteknikko Vähätuvalle, joka muutti niitä ovien kohdalta (Nurmeksen 

kauppala, kauppalanhallituksen pöytäkirja, 13.1.1937, 14 §).  

Kuva 23. Kauppalantalon kuistin suunnitelmat (Muokattu, Nurmeksen museo.) 

Ulkoeteisen rakennustyöt ja tarvikkeen kilpailutettiin. Tarjoukset paikalleen 

asennetuista kivirapuista hankittiin kiviveistämöiltä, tammiovien teko 

ammattilaisilta ja eteisen rakennustyöt paikkakuntalaisilta 

rakennusurakoitsijoilta (Liite 6). (Nurmeksen kauppala, kauppalanhallituksen 

pöytäkirja, 31.5.1937, 1 §.) Rakennustyöt annettiin 8 000 markalla ainon 

tarjouksen tekijälle, Janne Pennaselle. Rappukiviurakan sai 7 000 markalla 

Veljekset Kiven kiviveistämö Ylivieskasta, ja tammiovet ilman laseja 2 500 

markalla toimitti kalustaja S.F. Helin Joensuusta (Nurmeksen kauppala, 

kauppalanhallituksen pöytäkirja, 14.6.1937, 1 §). 

Ulkoeteisen sisustuksesta tuli niukka. Kauppalanhallitus teetti ainoastaan 

kiinteät penkit eteisen molemmille sivuille. Seinien ja ovien värisuunnitelma 

jätettiin maalarimestari Väinö Itäahon ja kauppalanjohtaja Artturi Kallion 
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päätettäväksi. Kivirappujen eteen hankittiin rautainen jalkapyyhe. (Nurmeksen 

kauppala, kauppalanhallituksen varsinaisen kokouksen pöytäkirja, 9.8.1937, 

12 §; kauppalanhallituksen pöytäkirja, 16.8.1937, 3 §.) Ulkoeteinen valmistui 

loppukesällä vuonna 1937 ja siitä ylijääneet rakennustarvikkeet 

huutokaupattiin (Kuva 24) (Nurmeksen kauppala, kauppalanhallituksen 

pöytäkirja, 16.8.1937, 4 §). 

Kuva 24. Kauppalantalon kuisti 1960-luvulla (Muokattu, Nurmeksen museo.) 

6.3.2 Palokunnan siipi  

Vuonna 1957 rakennustoimisto esitti, että kauppalantalon maakerroksessa 

sijaitsevaan palokalustohuoneeseen tehtäisiin säilytystilat traktorille 

rakennusmestari Onni Meriläisen selostuksen mukaan. Kauppalanhallitus 

suostui ehdotukseen edellyttäen, ettei palokunnalla ollut huomauttamista 

asiasta. (Nurmeksen kauppala, kauppalanhallituksen pöytäkirja, 16.9.1957, 

382 §.) Muutosta ei nähtävästi toteutettu, koska vuonna 1960 annettiin 

rakennustoimistolle tehtäväksi kahden auton lämmitettävän autotallin 

suunnitteleminen kustannusarvioineen. Tällöin selvitettiin myös muun muassa 

kauppalantalon ulkohuonerakennuksen käyttömahdollisuudet autotallina. 

(Nurmeksen kauppala, kauppalanhallituksen pöytäkirja, 15.8.1960, 421 §.) 

Rakennustoimisto laati vuonna 1960 suunnitelmat autotallista kahdelle 

paloautolle ja yhdelle traktorille. Suunnitelmassa juhlasalin alla olevaa 

paloasemaa jatkettaisiin maaleikkausta pitkin Raatihuoneenkadulle päin noin 

8,5 m (Kuva 25). Rakennuslautakunnan mielestä suunnitelmat olisivat 

muutamien korjausten jälkeen tarkoituksenmukaiset. Rakennuslautakunta 

ehdotti että rakennuksen korkeutta nostettaisiin 30 cm, joka täytyi toteuttaa 
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perustuksia laskemalla, koska harjan nosto ei voinut tulla kyseeseen, 

rakennuksen sivuseiniin pitäisi tehdä ikkuna-aukot sekä palokalusto-osan ja 

traktoritallin väliin täytyi rakentaa kevyt väliseinä. (Nurmeksen kauppala, 

kauppalanhallituksen pöytäkirja, 27.9.1960, 513 §.) Lopulliset piirustukset 

työselityksineen ja kustannusarvioineen teki rakennusmestari Onni Meriläinen 

(Liite 7). Kauppalanhallitus hyväksyi piirustukset, jonka jälkeen 

järjestysoikeudelta päätettiin hakea asianmukainen rakennuslupa paloaseman 

laajentamiseksi. (Nurmeksen kauppala, kauppalanhallituksen pöytäkirja, 

4.4.1961, 180 §.) 

Kuva 25. Palokunnan siiven sijoittuminen julkisivuun (Muokattu, Nurmeksen 

kaupunginarkisto.) 

Paloaseman laajennusta alettiin tehdä mahdollisimman nopeasti. 

Rakennuksen runko vesikattoineen tarjottiin tehtäväksi ammattimiesryhmälle 

ja loput työt suoritettiin omina töinä. Rakennustoimisto sai määräaikaan 

mennessä ainoastaan kirvesmies Veijo Heikkisen tarjouksen, joka 

hyväksyttiin. (Nurmeksen kauppala, kauppalanhallituksen pöytäkirja, 

30.4.1962, 236 §.) Nurmeksen kauppalan ja kirvesmies Viljo Heikkisen välillä 

tehdyn urakkasopimuksen mukaan työurakkaan kuuluivat maatyöt, muottityöt, 

betonin raudoitus- ja valutyöt, eristystyöt, peltityöt, reikien sovitustyöt sekä 

muuraus- ja rappaustyöt. Laajennusosan tuli olla vesikattovaiheessa 

30.6.1962 ja lopputarkastusvaiheessa 30.7.1962 mennessä. 

Lopputarkastuksessa 5.9.1962, jolloin katselmuksessa ei löydetty mitään 

huomauttamista. (Urakkasopimus Nurmeksen kauppalan ja kirvesmies Viljo 

Heikkisen välillä, 1962) 
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6.3.3 Muut rakenteelliset muutokset 

Muista julkisivun rakenteellisista muutoksista ei löytynyt kirjallista materiaalia. 

Vanhoja ja uusia piirustuksia sekä valokuvia toisiinsa vertailemalla huomaa, 

millaisia muutoksia julkisivuihin on tehty. 

Pihanpuoleiselta julkisivulta, pääsisäänkäynnin Maariankadun puolelta on 

purettu pois pienempi kuisti (Kuva 26). Kuisti on rakennuksessa vielä vuonna 

1950 otetussa kuvassa (Kuva 27), mutta 1950-luvun lopulla se on jo purettu 

(Kuva 28). Oletan, että kuisti on purettu vuoden 1953 remontissa, josta ei 

tarkempaa tietoa löydy. 

Kuva 26. Pienempi kuisti vuoden 1920 paikkeilla (Muokattu, Nurmeksen 

museo.) 

Kuva 27. Herättäjäjuhlat 4. – 7.7.1950 (Muokattu, Nurmeksen museo.) 
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Kuva 28. Kaupungintalo vuoden 1960 paikkeilla (Muokattu, Nurmeksen 

museo) 

6.4 Julkisivumaalaukset 

Julkisivut on maalattu moneen kertaan rakennuksen historian aikana. 

Alkuperäistä Usko Nyströmin ulkovärityssuunnitelmaa ei ole koskaan 

toteutettu. Ensimmäisen kerran kauppalantalo on maalattu kauttaaltaan 

vaalealla, todennäköisesti vaaleanvihreällä sävyllä. Seuraavan kerran 

ulkomaalaus mainitaan vuoden 1934 tulo- ja menoarviossa, mutta muuta 

tietoa tästä maalauskerrasta ei löydy. 1950-luvulla kauppalantalo on maalattu 

uudestaan, todennäköisesti kellertävällä sävyllä, joka näkyy 1950-luvulla 

otetuissa ilmakuvissa. Värisävystä ei ole täyttä varmuutta, koska kirjallista 

materiaalia muutoksesta ei löydy, ja valokuvien värit ovat voineet vääristyä 

ajan kuluessa. Seuraavan kerran kaupungintalo on maalattu vuonna 1976, 

jolloin julkisivuväritys on kokenut radikaalin muutoksen 1970 – 80 -luvun 

muotivirtauksen mukaisen kelta – ruskea – vihreän värityksen myötä. Vuonna 

1996 kaupungintalo on maalattu alkuperäisten suunnitelmien ja ensimmäisen 

maalauskerran väritysten mukaan vihreillä sävyillä.

6.4.1 Alkuperäinen värisuunnitelma 

Kauppalantalon alkuperäisen värityssuunnitelman näkee Usko Nyströmin 

piirtämistä, vesivärillä laveeratuista kauppalantalon suunnitelmista (Kuvat 29 

ja 30). Suunnitelmissa seinät ovat vaaleanvihreät ja ikkunapeilit selvästi 

tummemman vihreät. Ruskealla katolla olevat kolme piippua ovat kiviset. 

Rakennuksen koristeet ja ikkunat ovat valkoiset.  
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Kuva 29. Usko Nyströmin suunnittelema ulkoväritys, Raatihuoneenkadun puoli 

(Muokattu, Nurmeksen Museo.) 

Kuva 30. Usko Nyströmin suunnittelema ulkoväritys, pihan puoli (Muokattu, 

Nurmeksen Museo.)  

6.4.2 Ensimmäinen ulkomaalaus 

Kauppalantalon ulkomaalaus mainitaan ensimmäisen kerran kauppalan tulo- 

ja menoarviossa vuonna 1909 (21.12.1908), jossa kauppalantalo ja sen 

ulkohuoneisto suunnitellaan maalattavan vesivärillä eli keittomaalilla. 

Vuodeksi 1910 suunnitellaan ikkunoiden ja ovien ulkopuolista maalausta ja 

vuodeksi 1911 kauppalantalon vuorausta, johon varataan seinäpahvia, öljyä 

sekä nauloja. Vuosien 1913 ja 1914 tulo- ja menoarvioissa varataan rahaa 

kauppalantalon ulkomaalaukseen. 

Edellä mainituista tulo- ja menoarvioista päätellen kauppalantalo on maalattu 

ensimmäisen kerran keittomaalilla. Koska rakennus on täytynyt jättää 

painumaan muutamaksi vuodeksi ennen ulkolaudoituksen kiinnittämistä, maali 

on sivelty suoraan hirsipintaan. Maalaus keittomaalilla on tehty, koska 
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arvokkaan rakennuksen tyyliin ei ole käynyt maalaamaton hirsipinta. 

Ulkolaudoitus on kiinnitetty kauppalantaloon todennäköisesti vuoden 1912 

paikkeilla, koska vuosina 1913 ja 1914 kauppalantalon ulkovuorta on jo 

maalattu (Kuva 31). 

Kuva 31. Taustalla laudoitettu mutta osin maalaamaton kauppalantalo 

(Muokattu, Nurmeksen Museo.) 

Kauppalantalon alkuperäisestä, toteutetusta ulkomaalauksesta ei löydy muuta 

kirjallista dokumenttia kuin maininnat meno- ja tuloarvioissa. Tarkempaa 

työselitystä ei ole joko tehty, sitä ei ole löytynyt, tai se ei ole säilynyt. 

Vanhoissa valokuvissa ulkomaalaus näkyy, mutta koska valokuvat ovat 

mustavalkoisia, ei värityksestä saa selville kuin suuntaa antavan 

hahmotelman värityksestä. (Kuva 32) 

Kuva 32. Kauppalantalo maalattuna ensimmäiseen kertaan. (Muokattu, 

Nurmeksen Museo.) 
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Vanhoista kuvista päätellen kauppalantalon julkisivut on maalattu 

jugendaikakauden muodin mukaisilla puhtailla ja vaaleilla sävyillä. Värisävyinä 

puurakennuksissa käytettiin vaaleankellertäviä, vaaleanharmaita, valkoisia ja 

vaaleanvihertäviä sävyjä jotka nostivat rakennusta katukuvasta vaaleudellaan. 

(Pietarila 2004, 59–60.). Kauppalantalo valkoisine koristeineen on maalattu 

alun perin todennäköisesti vaaleanvihreällä öljymaalilla. Suuren kokonsa ja 

vaalean värityksensä vuoksi se erottuu myös katukuvasta (Kuva 33). 

Kuva 33. Kauppalantalon vaalea väritys (Muokattu, Pantion kuvakokoelma.) 

Kauppalantalon maalaus on uusittu jo ainakin kolme kertaa. Maalauskertojen 

välissä pintaa on todennäköisesti ainakin siistitty muutamia kertoja. Vanhat 

maalit on poistettu uusien alta esimerkiksi raappaamalla ja vesipuhaltamalla, 

joten alkuperäisen maalikerroksen löytyminen seinäpinnasta on vaikeata. 

Alkuperäistä maalia voisi kuitenkin löytyä esimerkiksi listojen ja muiden 

julkisivukoristeiden alta. 

6.4.3 Ulkomaalaus 1950 -luvulla 

Kauppalantalon seuraavasta, luultavasti 1950–60 –luvun ulkomaalauksesta ei 

löydy kauppalanhallituksen pöytäkirjoista mainintaa. Vuonna 1953 

suoritetussa korjauksessa ulkomaalaus mainitaan, mutta päätetään jättää 

samalta vuodelta suorittamatta. (Nurmeksen kauppala, kauppalanhallituksen 

pöytäkirja, 31.3.1953, 132 §.) 

Vuonna 1962 jälkeen otetussa valokuvassa kauppalantalo näyttää keltaiselta 

(Kuva 34), mutta toisessa 1960-luvun kuvassa kauppalantalon väritys on 

vihertävä (Kuva 35). Vanhojen värivalokuvien värisävyt ovat voineet muuttua 

ajan kuluessa, joten varmuutta sävystä ei saa edes valokuvista. 
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Kuva 34. Kauppalantalo vuoden 1962 jälkeen (Muokattu, Nurmeksen museo.) 

Kuva 35. Kauppalantalo 1960-luvulla (Muokattu, Nurmeksen museo.) 

6.4.4 Ulkomaalaus 1976 

Kaupungintalon radikaalein ulkomaalaus toteutettiin kaupunginarkkitehti Lars 

Backerin suunnitelmien mukaan kesällä 1976 (Kuva 36). Kaupungintalon 

seinät maalattiin vaalean keltaisiksi ja ikkunapeilit ruskeiksi. Ruskealla pohjalla 

olevat koristelistat maalattiin keltaisiksi, ja keltaisella pohjalla olevat 

koristelistat ruskeiksi. Raatihuoneenkadunpuoleisen päätykoristeen alle 

maalattiin myrkynvihreät koristenauhat, samoin kuin pihanpuoleisen julkisivun 

keski-ikkunoiden ympärille. Ikkunanpuitteet maalattiin tummemmankeltaisella 

(Liite 8). 
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Kuva 36. Kaupungintalon ulkoväritys (Muokattu, Korpela, 1980-luku.) 

Maalaustyön yhteydessä kunnostettiin myös kattopeltejä. Katon 

huonokuntoinen maalipinta uusittiin samalla muun maalaustyön yhteydessä. 

Katto raapattiin, puhdistettiin ja käsiteltiin ennen maalausta tummanruskealla 

panssarimaalilla. Kaupungintalon katon maalasi Jarmo Hakkarainen. 

(Nurmeksen kaupunki, kaupunginhallituksen pöytäkirja 19.7.1976, liite 19/975 

§.) 

6.4.5 Ulkomaalaus 1996 

Kaupungintalon maalaus uusittiin vuonna 1996, kun vuonna 1976 toteutettu jo 

kulunut kelta-ruskea-vihreä ulkoväritys ei tehnyt oikeutta rakennuksen 

suunnittelijan alkuperäiselle suunnitelmalle, alkuperäisesti toteutetulle 

väritykselle eikä jugendin tyypillisille piirteille. 

Arkkitehti Olli-Pekka Latola laati kaupungintalon kaksi ulkovärityssuunnitelmaa 

(Kuvat 37 ja 38), joiden lähtökohtana olivat alkuperäiset Arkkitehtitoimisto 

Usko Nyström – Petrelius – Penttilän värihahmotelmat (Liite 3), sekä 

vuosisadan alussa toteutettu ensimmäinen ulkomaalaus. 
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Kuva 37. Kaupungintalon ulkovärityssuunnitelma, ehdotus A (Muokattu, 

Nurmeksen kaupunginarkisto.) 

Kuva 38. Kaupungintalon ulkovärityssuunnitelma, ehdotus B (Muokattu, 

Nurmeksen kaupunginarkisto.) 

Molemmissa vaihtoehdoissa kaupungintalon katto maalattaisiin 1-2 % 

ruskeaan taitetulla mattamustalla. Ikkunan puitteet ovat suunnitelmissa 

valkoiset, maalattavat ovet ovat keskitumman vihreän harmaat, tammiovet 

petsatut ja betoninen kivijalka tummanharmaan ruskea. B-vaihtoehdossa 

ikkunapeili maalattaisiin tummemman vihreällä, samoin kuin keskipäätyjen 

yläosan koristelistat. (Nurmeksen kaupungintalon ulkomaalaus-

värityssuunnitelma 1996.) 

Latolan suunnitelmasta tekninen lautakunta valitsi toteutettavaksi B 

suunnitelman, joka päätettiin toteuttaa heinä-elokuussa 1996. (Nurmeksen 

kaupungintalon ulkomaalaus-värityssuunnitelma 1996.) Suunnitelmat 
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kuitenkin muuttuivat vielä kertaalleen, ennen lopullista maalausta. Lopulliseksi 

väritykseksi tuli vaihtoehto B maalarinvalkoisilla koristelistoilla ja hieman 

muutetuilla vihreän värisävyillä (Kuva 39). 

Kuva 39. Kaupungintalon ulkoväritys (Vuorela 2009.)

7 KAUPPALANTALON TONTTI 

7.1 Ulkohuonerakennus 

Kauppalantalon pihaan on samaan aikaan itse päärakennuksen kanssa 

rakennettu hirsirunkoinen ulkohuonerakennus (Kuvat 40 ja 41). Vuonna 1908 

kauppalan taloudenhoitaja ehdotti, että ulkohuonerakennuksen halkoliiterin 

käyttötarkoitusta muutettaisiin, ja sinne rakennettaisiin navetta (Nurmeksen 

kauppala, rahatoimikamarin kokouksen pöytäkirja, 9.9.1908, 4 §). 

Syyskuisessa kauppalan yleisessä kokouksessa taloudenhoitajan tekemä 

ehdotus hyväksyttiin ja halkoliiteriin päätettiin rakentaa navetta ja muuttaa 

samalla ulkohuonerakennuksen alusta halkojensäilytyspaikaksi (Nurmeksen 

kauppala, yleisen kokouksen pöytäkirja, 14.9.1908, 2 §). 
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Kuva 40. Kauppalantalon ulkohuonerakennuksen piirustus (Muokattu, 

Nurmeksen museo.) 

Kuva 41. Kauppalantalon ensimmäinen ulkohuonerakennus (Muokattu, 

Nurmeksen museo.) 

Vuonna 1932 halkoliiterin tarve otettiin uudelleen esille, koska halot olivat 

maanneet jo kauan taivasalla kauppalantalon tontilla. Halkoliiteriä ei voitu 

rakentaa jo olemassa olevan ulkohuonerakennuksen yhteyteen, joten 

pihamaalle päätettiin rakentaa uusi, tarkoitustaan paremmin vastaava 
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ulkohuonerakennus. Vanha ulkohuonerakennus täytyi purkaa uuden tullessa 

tilalle, koska sen sijainti pihapiirissä rikkoi tontin kokonaiskuvaa (Kuva 42). 

Uuden ulkohuonerakennuksen paikaksi määrättiin Maariankadun varsi, johon 

se tuli sijoittaa kadun suuntaisesti. (Nurmeksen kauppala, 

kauppalanhallituksen ylimääräisen kokouksen pöytäkirja, 24.12.1932, 1 §.) 

Kuva 42. Vanhan ulkohuonerakennuksen sijoittuminen kauppalantalon tontille 

(Muokattu, Nurmeksen Museo.) 

Rakennusurakan aloitus viivästyi, joten kauppalanhallitus teetti vuonna 1934 

rakennusmestari J. Brockella uudet piirustukset ja kustannusarvion 

ulkohuonerakennuksesta (Kuvat 43 ja 44). Aiemmissa piirustuksissa mainittu 

palokalustohuone tuli jättää pois uusista piirustuksista. Nykyinen 

palokalustovaja vastasi edelleen tarkoitustaan, ja tarpeen tullen sen 

laajentaminen nykyisessä paikassaan tulisi halvemmaksi. (Nurmeksen 

kauppala, kauppalanhallituksen pöytäkirja, 27.4.1934, 2 §.) J. Brocken 

laatimat piirustukset esitettiin hallitukselle toukokuisessa kokouksessa vuonna 

1934. Piirustukset lähetettiin valtuustolle hyväksytettäviksi seuraavilla 

huomautuksilla; avokatokseen on tehtävä tarpeeksi leveä ovi puuvajaan 

läpiajoa varten, käymälään johtavat ulkoportaat poistetaan avokatoksesta. 

Kirkkokadun puoleisen päädyn toinenkin ovi on tehtävä salaoveksi ja ikkunat 

symmetrisiksi, Maariankadun puoleisen julkisivuun molempiin päihin on 
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tehtävä myös valeikkunat. (Nurmeksen kauppala, kauppalanhallituksen 

pöytäkirja, 7.5.1934, 2 §.) 

Kuva 43. J.Brochen suunnitelma ulkohuonerakennuksesta, Aleksanterinkadun 

(nyk. Karjalankatu) puoli (Muokattu, Nurmeksen museo.) 

Kuva 44. J. Brochen suunnitelma ulkohuonerakennuksesta, Mariankadun 

(nyk. Maariankatu) puoli (Muokattu, Nurmeksen museo.) 

Kauppalanvaltuusto teki joulukuussa 1934 päätöksen, että 

ulkohuonerakennus rakennetaan vuoden 1935 kuluessa. Valtuusto teetti 

lopulliset piirustukset työselityksineen ja kustannuslaskelmineen 

ulkohuonerakennuksen rakentamisesta porokyläläisellä rakennusmestarilla, 

Verneri Kaiskolla (Kuva 45). Kaiskolle annettiin tehtäväksi myös laskelmien 

hankkiminen ulkohuonerakennukseen tarvittavista rakennusaineista, jotka 
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saataisiin kauppalan omista metsistä kuluvan talven aikana. (Nurmeksen 

kauppala, kauppalanhallituksen pöytäkirja, 9.1.1935, 28–29 §.) 

Rakennusmestari V. Kaiskon laatima piirustusluonnos

ulkohuonerakennuksesta hyväksyttiin hallituksen tammikuisessa kokouksessa 

1935 seuraavilla ehdoilla; rakennusta levennetään metrillä ja pidennetään 

kahdella metrillä, ikkunat muotoillaan samantyylisiksi ja ulkolaudoitus valitaan 

samankaltaiseksi kuin päärakennuksessa, likakaivo rakennetaan käymälän 

etureunaan rakennuksen sisäpuolelle ja pihanpuoleinen julkisivu tehdään 

suoraviivaisena eikä käyränä (Nurmeksen kauppala, kauppalanhallituksen 

pöytäkirja, 30.1.1935, 1 §). Korjatut piirustukset hyväksyttiin hallituksessa 

maaliskuussa, mutta työselitykseen muutettiin ulkoseinät tehtäväksi 

höylätyistä laudoista ja maalattaviksi ainoastaan pohjavärillä. Muutosten 

vuoksi Kaiskolta vaadittiin uusi kustannusarvio, jossa täytyi huomioonottaa 

työselitykseen tehdyt muutokset. (Nurmeksen kauppala, kauppalanhallituksen 

varsinaisen kokouksen pöytäkirja, 13.3.1935, 14–15 §.) 

Kuva 45. Uusi ulkohuonerakennus (Muokattu, Nurmeksen museo.) 

Ulkohuonerakennuksen rakentaminen tarjottiin urakalla tehtäväksi. 

Saapuneista tarjouksista kauppalanhallitus valitsi Janne ja Otto Pennasen 

43,700 markan suuruisen tarjouksen. (Nurmeksen kauppala, 

kauppalanhallituksen varsinaisen kokouksen pöytäkirja, 8.5.1935, 1 §.) Valittu 

tarjous peruuntui, koska rakennuspaikan maastosta ei ollut tarkkaa tietoa. 

Hallitus toimitti tämän jälkeen koekaivaukset maaston savi- tai 

hiekkaperäisyyden selville saamiseksi ja valitsi sen jälkeen urakoitsijaksi 

Paavo Karvosen Savikylästä, 40,000 markan urakkahinnalla. (Nurmeksen 

kauppala, kauppalanhallituksen ylimääräisen kokouksen pöytäkirja, 

13.5.1935, 2 § ja 15.5.1935, 1 §.) Uusi ulkohuonerakennus valmistui syksyllä 

vuonna 1935, ja se otettiin kauppalan puolesta vastaan ilman huomautuksia 
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samana vuoden syyskuussa (Nurmeksen kauppala, kauppalanhallituksen 

ylimääräisen kokouksen pöytäkirja, 4.9.1935, 2 §). 

Vanha ulkohuonerakennus myytiin poissiirrettäväksi huutokaupalla 14.8.1935 

(Nurmeksen kauppala, kauppalanhallituksen varsinaisen kokouksen 

pöytäkirja, 10.7.1935, 8 §). Korkeimman tarjouksen, 6 115 markkaa teki 

opettajatar Hilma Saarelainen, jonka täytyi siirtää rakennus pois tontilta 1.9 – 

1.10.1935 välisenä aikana (Nurmeksen kauppala, kauppalanhallituksen 

pöytäkirja 5.8.1935, 5 § ja 15.8.1935, 1 §). Kauppalantalon vanhan 

ulkohuonerakennuksen hirret on todennäköisesti käytetty 

Raatihuoneenkadulla sijaitsevaan omakotitaloon. Pian hirsikehikon oston 

jälkeen Hilma Saarelainen osti tontin 2, korttelista XXIX (Raatihuoneenkatu 

12) ja rakensi siihen hirsirunkoisen talon jota on jatkettu myöhemmin vuonna 

1965. (Rakennusinventointi 1978.)  

7.2 Puisto 

Kauppalanhallitus aloitti kauppalantalon puistometsikön siistimisen vuonna 

1935, kun vanha ulkohuonerakennus oli siirretty tontilta pois. Toimeen 

pyydettiin ammattimiehen apua, jotta kuivuneiden, sairaiden ja muutoin 

tarpeettomien oksien ja puiden poistaminen sujuisi ammattimaisesti. 

(Nurmeksen kauppala, kauppalanhallituksen pöytäkirja, 8.10.1935, 2 §.) 

Metsänhoitaja Georg Thomi teki puiston osalta esityksen, jonka mukaan 

puiston puita kaadettaisiin 17 kappaletta ja kaikista jäljellejäävistä poistettaisiin 

kuivuneet oksat (Nurmeksen kauppala, kauppalanhallituksen varsinaisen 

kokouksen pöytäkirja, 16.10.1935, 9 §).  

Metsikön siistimisen jälkeen puistoon kyseltiin istutussuunnitelmia 

puutarhureilta sekä Martta-yhdistykseltä (Nurmeksen kauppala, 

kauppalanhallituksen varsanaisen kokouksen pöytäkirja, 16.10.1935, 9 §). 

Suomalaisen Marttaliiton konsulentti Irja Calamnius tarjoutui laatimaan 

suunnitelman kauppalantalon puistoalueesta. Hallitus kutsui Calamniuksen 

tutustumaan puistoalueeseen vielä kuluvan syksyn aikana (Nurmeksen 

kauppala, kauppalanhallituksen ylimääräisen kokouksen pöytäkirja, 

6.11.1935, 2 §). Vuoden 1936 alussa Irja Kalajoen (ent. Calamnius, sukunimi 

suomennettu) laatima ehdotus puiston järjestelyistä hyväksyttiin muutamilla 
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korjauksilla ja hänelle annettiin tehtäväksi lopullisen suunnitelman ja 

kustannusarvion laatiminen (Nurmeksen kauppala, kauppalanhallituksen 

pöytäkirja, 24.1.1936, 1 §). 

Puiston istutusten tekeminen aloitettiin Martta-liiton konsulentin johdolla 

toukokuussa 1936 (Nurmeksen kauppala, kauppalanhallituksen varsinaisen 

kokouksen pöytäkirja, 13.5.1936, 8 §). Pihamaanlaitto jäi suunnitelmassa 

laadittujen edellytyksin kesken vuonna 1936, joten puiston viimeistely siirrettiin 

seuraavan vuoden keväälle. Puiston loppuun saattamiseksi ruokamultaa 

kauppalantalon pihalle saatiin Nurmeskadun avaamisesta ja soraa 

Maariankadun varresta, kirkon ja yhteiskoulun välistä. (Nurmeksen kauppala, 

kauppalanhallituksen varsinaisen kokouksen pöytäkirja, 9.9.1936, 8 §.) 

Kauppalantalon puistoa suunniteltiin uudestaan vuonna 1951, kun piha-alue 

muuttui Maariankadun vuokratalon rakentamisen myötä. Puiston 

suunnittelijaksi tiedusteltiin Jyväskylän kaupungin puutarhuri Uuno Järvistä. 

(Nurmeksen kauppala, kauppalanhallituksen pöytäkirja, 17.10.1951, 425 §.) 

Vuonna 1955 rehtori Esa Kauppinen ehdotti suihkukaivon rakentamista 

kauppalantalon puistoon. Esitystä kannatettiin ja siitä päätettiin teettää 

alustavat suunnitelmat ja kustannusarviot seuraavaan kokoukseen. 

(Nurmeksen kauppala, Kauppalanhallituksen pöytäkirja, 15.8.1955, 363 §.) 

Onni Meriläisen laatimassa suunnitelmassa suihkukaivo sijoitettiin 

Kirkkokadulta puistoon laskeutuvan käytävän keskivaiheille (Kuva 46). 

Suunnitelma toteutettiin piirustusten mukaisena ja siihen käytettiin vuoden 

1956 määrärahat ennakkona jo vuonna 1955. (Nurmeksen kauppala, 

kauppalanhallituksen pöytäkirja, 23.8.1955, 366 §.)
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Kuva 46. Näkymä kauppalantalon rappusilta puistoon päin. 2.9.1956 

(Muokattu, Nurmeksen museo.) 
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Kauppalantalon puistoon pystytettiin myös muistomerkki, jonka 

pystyttämiseksi veteraani ja reserviläisjärjestöjen asettama toimikunta anoi 

lupaa 6.9.1979 (Nurmeksen kaupunki, kaupunginhallituksen pöytäkirja, 

17.9.1979, 1344 §). Teknisen viraston kaavoitus- ja talosuunnitteluosasto 

myönsi muistomerkin pystyttämisen ehdolla, että se sijoitetaan teknisen 

viraston osoittamaan paikkaan, Karjalankadun viereen, valtion virastotalon ja 

kaupungintalon väliin. (Nurmeksen kauppala, kauppalanhallituksen pöytäkirja, 

liite 6/1344 §.) Muistomerkki pystytettiin talvisotaan lähteneiden 

nurmekselaisten kunniaksi paikalle, jolta ensimmäiset nurmekselaiset lähtivät 

sotaan 40 vuotta sitten. Muistomerkki tehtiin sankarihautausmaalta 

siirrettävästä niin sanotusta tankkiestekivestä, johon kiinnitettiin pronssinen 

tekstilaatta. Teoksen suunnitteli Aaro Haapasalo, muistolaatan valoi 

Viitasaaren mustakivi ja muistomerkin pystytti Pekka Tavi. (Karjalainen, 

20.9.1979.) 

Vuonna 1994 kaupungintalon piha-alue peruskorjattiin perusteellisesti, koska 

sillä oli taipumusta routia ja se kaipasi uudistusta. Korjauksessa piha avattiin 

kokonaan ja maa-aineksiksi vaihdettiin routimista estäviä kerroksia. Kerrosten 

painuttua piha päällystettiin asfaltilla ja kaunistettiin laatoituksilla, 

kukkaistutuksilla sekä suihkulähteellä. Muutostöiden myötä autojen 

paikoitustilat vähenivät huomattavasti, mutta ne korvattiin käyttämällä valtion 

virastotalon pihaa. (Karjalainen, 20.8.1994.) 

7.3 Maariankadun vuokratalo 

Vuonna 1951 kauppalalla ilmeni tarvetta uuden asuintalon rakentamiselle. 

Asuintalon sijoittamista kauppalan alueelle alettiin suunnitella, ja yksi viidestä 

sijoituspaikasta oli kauppalantalon tontti. Tontti oli paras vaihtoehdoista, koska 

uusi talo palvelisi valmistuttuaan kauppalan virkamiesten asuntoina. 

Rakentaminen kauppalantalon läheisyyteen oli myös taloudellista, koska näin 

voitiin kahdelle talolle järjestää yhteiset keskuslämmityslaitteet. Asuintalon 

rakentamisesta ei myöskään koituisi haittaa kauppalantalon kulkureiteille. 

Maariankadun puoleista kulkureittiä käytettiin harvoin ja tarvittaessa olisi 

mahdollista eristää asuintalon piha kauppalantalon pihasta esimerkiksi 

pensasaidoin. Kauppalanhallitus katsoi myös, ettei rakennuksen sijoittaminen 
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laskisi laajan tontin arvokkuutta, koska rakennus ei tulisi sijaitsemaan 

varsinaisella kauppalantalon puistoalueella. (Nurmeksen kauppala, 

kauppalanhallituksen pöytäkirja, 8.6.1951, 269 §.) 

Asuintalo päätettiin antaa suunniteltavaksi helsinkiläiselle arkkitehdille, Markus 

Taviolle. Tavio laati vuokratalon rakennuspiirustukset vuonna 1951. 

Kaksikerroksinen, roiskerapattu asuinkerrostalo valmistui Raatihuoneen ja 

Maariankadun kulmaan vuonna 1951 (Kuva 47).(Nurmeksen kauppala, 

kauppalanhallituksen pöytäkirja, 8.6.1951, 269 §.) 

Kuva 47. Maariankadun vuokratalo (Vuorela 2009.) 

7.4 Valtion virastotalo 

Valtion virastotalon rakentamista alettiin suunnitella vuonna 1958. Valtio ei 

omistanut rakennushallituksen mukaan kauppalan alueelta tarpeeksi 

edustavaa tonttia valtion virastotalon paikaksi, joten se ehdotti viraston 

rakentamista kauppalantalon tontille, Kirkkokadun varteen. Rakennushallitus 

toimitti kauppalanhallitukselle professori Sirenin laatiman sijoituspiirustuksen, 

jonka jälkeen kauppalanhallitus ehdotti valtuustolle, että osa tontista 

luovutettaisiin valtiolle. Hallitus päätyi esitykseensä, koska asemakaavallisesti 

virastotalon sijoitus kauppalantalon tontille on tarkoituksenmukainen ja näin 

ollen alueelle muodostuisi julkisten rakennusten yhtenäinen vyöhyke. Hallitus 

otti huomioon myös kauppalan edustavan puiston menetyksen, mutta 

virastotalon rakentaminen koettiin tarpeellisemmaksi. (Nurmeksen kauppala, 
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kauppalanhallituksen pöytäkirja, 8.12.1958, 509 §.)  Nurmeksen 

kauppalanhallitus lahjoitti korvauksetta Suomen valtiolle virastotalon 

rakentamista varten kauppalantalon tontista noin 4009,5 neliömetrin suuruisen 

alueen. Kirkkokadun suuntainen alue rajoittuu Kirkkokatuun 89,10 m 

pituudelta, Maariankatuun ja Karjalankatuun 45 m pituudelta. (Nurmeksen 

kauppala, kauppalanhallituksen pöytäkirja, 16.2.1959, 76 §.) Valtion 

virastotalo valmistui vuonna 1964 (Rakennusinventointi, 1996). 

8 KAUPUNGINTALON NYKYHETKI JA TULEVAISUUS 

Kaupungintalo on tällä hetkellä pinnoiltaan kulunut ja korjauksen tarpeessa. 

Korjaustarve on tiedostettu ja kaupungintaloon on suunniteltu sisä- ja 

ulkopintojen korjaushanketta lähivuosiksi. Rakennukseen on teetetty 

loppuvuodesta 2009 kuntoarvio, jonka on laatinut joensuulainen EK-Tiimi Oy. 

Kuntoarviosta käy ilmi että kaupungintalon ulkomaalaus on hilseillyt 

kauttaaltaan, vuonna 2007 uusittu katto on maalauksen tarpeessa, 

palokunnan siivessä on kosteusvaurioita ja sisätilat kaipaavat uudistusta. 

Vanhan ja arvokkaan rakennuksen korjaaminen täytyy aloittaa tutkimuksilla, 

jotka ovat lähtökohtana suunnittelussa. Rakennushistoriallisen selvityksen 

lisäksi täytyy tehdä rakennuksen inventointi, dokumentointi sekä väri-, pinta- ja 

materiaalitutkimukset. Inventoinnin ja dokumentoinnin tarkoituksena on 

selvittää millainen rakennus on nykyisin ja mitä rakennushistoriallisesti tärkeitä 

osia siinä on. Väri-, pinta ja materiaalitutkimuksilla puolestaan selvitetään 

millaisia muutoksia pinnoissa on tapahtunut ja millaiset värit ja pintamateriaalit 

ovat rakennukselle luonteenomaisia. 

Dokumentointia ei tule unohtaa myöskään korjausten aikana, koska 

esimerkiksi nykyisiä pintamateriaaleja avattaessa voi niiden alta löytyä 

vanhoja tapetteja, pinkopahvituksia ja rakennusaikaisia kirjoituksia. Materiaalit 

ja kirjoitukset on dokumentoitava, koska ne ovat rakennus- ja kulttuurihistorian 

kannalta erittäin arvokasta tietoa. Dokumentoinnin yhteydessä löytynyttä 

materiaalia on hyvä käyttää myös suunnittelun perustana. 

Tulevaa korjaushanketta suunniteltaessa ja tehdessä on muistettava että 

rakennusta ei pidä muuttaa liian rankasti vaan korjaustoimenpiteiden täytyy 
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olla vanhaa rakennusta kunnioittavia. Rakennuksen alkuperäiset materiaalit ja 

rakenteet tulee säilyttää, koska niiden poistaminen vähentää rakennuksen 

kulttuuri- ja rakennushistoriallista arvoa. 

Korjauksia suunniteltaessa täytyy ottaa myös huomioon että rakennus on 

kaavasuojeltu sr1 merkinnällä, joka tarkoittaa että se on:  

”Suojeltava rakennus. Rakennustaiteellisesti arvokas tai kaupunkikuvan 

säilymisen kannalta tärkeä rakennus. Rakennusta ei saa purkaa ilman 

pakottavaa syytä. Rakennuksessa suoritettavien korjaus- tai muutostöiden 

tulee olla sellaisia, että rakennuksen rakennustaiteellisesti arvokas tai 

kaupunkikuvan kannalta merkittävä luonne säilyy. Mikäli tämän pyrkimyksen 

vastaisesti on rakennuksessa aikaisemmin suoritettu rakennustoimenpiteitä, 

on rakennuskorjaus- ja muutostöiden yhteydessä pyrittävä korjaamaan 

entistäen, taikka muulla rakennukseen ja ympäristöön soveltuvalla tavalla.” 

(Nurmeksen kaupunki, läntinen kaupunginosa, asemakaavan muutos- ja 

laajennus, 25.2.1983.)

Kaavasuojelu käsittää julkisivupinnat ja kiinteän sisustuksen, joille ei saa 

määräysten mukaan tehdä suuria muutostöitä. Kaupungintalon julkisivuihin on 

tehty merkittäviä muutoksia esimerkiksi 1930-luvun lopulla, kun 

kauppalantalon ulkoeteinen on muutettu ja 1960-luvulla, kun betoninen 

palokunnansiipi on rakennettu. Muutokset on kuitenkin tehty ennen 

kaavasuojelun voimaan astumista, joten ne eivät ole rikkoneet määräyksiä. 

Kaavasuojelun mukaan korjaus- ja muutostöiden yhteydessä rakennustaiteen 

vastaisesti tehdyt muutokset tulee kuitenkin korjata entistäen tai muutoin 

soveltuvalla tavalla.  

Mielestäni kaupungintalon eteisen muuttaminen takaisin alkuperäisen 

kaltaiseksi tulee kyseeseen silloin, jos eteinen on päässyt huonoon kuntoon ja 

se täytyy korjata perusteellisesti. Tällöin se voidaan purkaa ja rakentaa 

uudelleen alkuperäisten suunnitelmien mukaisesti. Palokunnansiiven 

purkaminen tulee puolestaan kyseeseen silloin, jos se aiheuttaa 

alkuperäiselle, hirsirunkoiselle osalle vaurioita. Toki palokunnansiipi on 

rakennustaiteellisesti alkuperäistä suunnitelmaa vastaan, mutta 

kulttuurihistoriallisesti se kertoo paljon kauppalantalon käytöstä. Tosin 
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nykyisessä ulkomuodossaan palokunnansiipi ei palvele edes kertomaan 

alkuperäisestä käyttötarkoituksestaan. 

9 POHDINTA 

Olen mieltänyt Nurmeksen kaupungintalon ennen opinnäytetyöni tekemistä 

vain rakennuksena muiden joukossa. Nyt, kun opinnäytetyö on lähes valmis, 

mielikuva rakennuksesta on muuttunut täysin. Kaupungintalolla on pitkä ja 

mielenkiintoinen historia, mikä tekee siitä tärkeän rakennuksen Nurmeksen 

kaupungin historiassa. 

Nykyisin kaupungintalo on ihmisille vieras paikka, tai ainakin useat ihmiset 

ovat kertoneet, etteivät ole koskaan kaupungintalon sisällä käyneet. Rakennus 

mielletään tärkeiden virkamiesten ja suurien päätösten pesäksi. Jos 

nykypäivää vertaa sata vuotta sitten vallinneeseen tilanteeseen, on ero 

melkoinen. Ennen kauppalantalossa sijaitsi ilmoitustaulu, josta kauppalassa 

asuvat ihmiset saivat käydä lukemassa uusimmat ilmoitukset, juhlasalissa 

järjestettiin useana iltana viikossa harjoituksia ja iltamia sekä istuttiin käräjiä. 

Kauppalantalo oli myös paikka jossa virkamiehet tekivät päätöksiä, mutta silti 

rakennus oli kaikille yhteinen. 

Niiden kolmen viikon aikana, kun työskentelin kaupungintalon arkistossa, 

huomasin kuinka rauhallista ja hiljaista rakennuksessa oli. Ihmiset istuivat 

omissa työpisteissään, eikä asiakkaita rakennuksessa voi ainakaan liiaksi 

sanoa käyneen. Ainoastaan yksi päivä oli poikkeus; kun Maariankadun 

vuokratalossa sijaitseva päiväkoti tuli valokuvattavaksi valtuuston saliin. Silloin 

paikka raikui ja eläminen näkyi, kun lapset juoksivat innoissaan pitkin 

kaupungintalon pitkää käytävää. 

Työtä tehdessä pohdin, miksi rakennus on jäänyt ihmisiltä unholaan. 

Kauppalantalon käyttö alkoi hiipua 1950-luvulle saavuttaessa, jolloin 

näyttämökin muutettiin toimistohuoneiksi. Kauppalaan kohosi samaan aikaan 

uusi kansakoulu, jossa oli näyttämö ja suuri sali, joten ihmiset pystyivät 

pitämään harjoituksiaan useissa eri paikoissa. Kauppalantalon tilat olivat myös 

kuluneet, joten uudet hienot tilat ovat varmasti houkuttaneet käyttäjiä. 
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Kauppalan ja maalaiskunnan yhdistyminen on mielestäni ollut viimeinen syy 

siihen, miksi rakennus on siirtynyt kaikkien ihmisten käytöstä pääasiallisesti 

virkamiesten käyttöön. Tuolloin viimeinen yhteinen tila, kirjasto siirrettiin 

Maariankadulle ja kauppalantalon täyttivät toimistot. Kauppalantalossa ei siis 

enää ollut tilaa jossa ihmiset olisivat voineet kokoontua, ja siksi sen merkitys 

kokoontumispaikkana on hävinnyt. 

Mietinkin, kuinka kaupungintaloon saisi palan menneisyyttä takaisin. Pohdin 

asiaa tulevan korjaushankeen kautta – vaikuttaisiko talon ulkonäkö asiaan. 

Vertasin nykyistä, vaaleaa, hieman virastomaista sisänäkymää vanhojen 

valokuvien ilmeeseen. Lämpöä huokuvissa valokuvissa näkyvät huoneiden 

kauniit, arvokkaan näköiset tapetit. Nykyisin seinät ovat vaaleaksi maalattua 

levyä, ja seinien alaosaa kiertää vihreä puolipanelointi. Tällä hetkellä 

kaupungintalo on ulkopuolelta todella kulunut, eikä näytä huolitellulta ja 

arvokkaalta rakennukselta. 

Voisiko tuleva korjaushanke siis palauttaa tätä kadonnutta tunnelmaa 

kaupungintaloon? Itse vastaan kysymykseen myöntävästi jos sisätiloja 

saneeraus toimenpiteiden sijaan korjataan restauroinnillisilla toimenpiteillä, 

vanhat kerrostumat huomioon ottaen ja talo palautetaan vanhaan tyyliinsä. 

Tällaisen korjauksen jälkeen historia tulee ihmisten luo, ja talo muuttuu 

kotoisammaksi ja mielenkiintoiseksi. Nykyinen virastomainen olemus ei anna 

sellaista tunnetta. 

Mielestäni korjaushankkeessa tulisi miettiä, mitkä tilat ovat kaupungintalossa 

tärkeimpiä, ja panostaa näiden tilojen olemukseen. Mielestäni tärkeimpiä ovat 

valtuustonsali, eteinen ja käytävät. Valtuustonsali on kaupungintalon 

keskeinen paikka, jossa on säilynyt paljon vanhaa pintamateriaalia. Eteinen 

on puolestaan talon käyntikortti, jonka ihmiset näkevät ensimmäisenä sisälle 

astuessaan. Käytävä puolestaan jatkaa eteisen tunnelmaa ja johdattaa 

ihmiset toimistoihin. Myös julkisivut ovat rakennukselle tärkeät. Mitä 

mielenkiintoisemmaksi talo tehdään ulkoapäin, sitä mielenkiintoisemmaksi käy 

myös sisäpuoli. 

Tällaista restaurointikorjausta kannattaa mielestäni kaupungintalon osalta 

harkita vakavasti, varsinkin kun pintojen alla on todennäköisesti vielä 
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materiaalia josta saisi tietoa vanhoista pinnoista. Jos pinnat puhdistetaan 

kaikesta vanhasta materiaalista, restaurointi tulee olemaan tulevaisuudessa 

erittäin vaikeata ja työlästä, eikä alkuperäistä ja arvokasta materiaalia ole 

saatavilla. 

Jään odottamaan ja seuraamaan kaupungintalon tulevaa korjaushanketta 

mielenkiinnolla. Toivon että työni kautta muutkin ymmärtävät rakennuksen 

arvon ja ottavat nämä asiat huomioon korjaushanketta suunnitellessa ja 

tehdessä. 
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 - Ravintolahuoneen ja rahatoimiston eteinen korjataan ja maalataan 
 - Suuri keittiö ja sen eteinen maalataan 
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1938 - Enso-tapetteja kiinnitetään ja maalataan 

 - Lattioita maalataan 

 - Ympärysaita uusitaan Karjalankadun puoleiselta sivulta 

 - Mäntyjä kaadetaan tontilta 

 - Rappuvalaistus laitetaan lukusaliin- ja rahatoimistoon johtaville rappusille 

1939 - Vahtimestarin keittiö korjataan 

 - Ympärysaitaa korjataan 

 - Lattioita maalataan 

 - Ison keittiön seinäpapereita korjataan 

 - Vesijohto asennetaan kauppalantaloon 

1940 - Kansakoulu siirretään kauppalantaloon 

- Ilmapommituksessa vaurioitunutta vuorilaudoitusta korjataan kansakoulun 

vuorilaudoituksella 

- Vesi- ja viemärijohdot saadaan valmiiksi 

1941 - Toinen vankien säilytyskoppi muutetaan kansliahuoneeksi 

1943 - Juhlasali näyttämöineen kunnostetaan 

1945 - Palokalustohuoneeseen muuttaa lyseon veistonopetushuone 

1947 - Nykyisen koulukeittolan ja keittiön lattioita korjataan 

1949 - Juhlasalin lattiat hiotaan, paklataan ja maalataan 

 - Näyttämö kunnostetaan 

1950 - Valtuuston ja tuomarin huoneita korjataan 

 - Kauppalantalossa esitetään elokuvia 

 - Kansakoulu vastaanotetaan kauppalalle, koulu siirtyy pois kauppalantalosta 

1951 - Vesikatto maalataan 

 - Kokoushuonetta kunnostetaan 

 - Uunin purkaminen loppuunkäytettynä 

 - Maariankadun asuinkerrostalon rakentaminen 

1953 - Näyttämön muuttaminen huonetilaksi 

 - Arkiston rakentaminen kirjastohuoneen tilalle 

 - Lämpö-, vesi- ja viemäritöiden teko 

 - Sähkötöiden telo 

 - Ulkomaalaus 

 - Uunien purkaminen keskuslämmityslaitteiden tullessa kauppalantaloon 

1955 - Suihkukaivon rakentaminen kauppalantalon puistoon 
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1957 - Ullakon käyttöönottoa suunnitellaan 

 - Tonttiaita puretaan ja tilalle istutetaan orapihlaja-aita 

1958 - Lattioita maalataan 

1962 - Palokunnan siipi rakennetaan 

1964 - Juhlasalin lattian paklaamista ja maalaamista 

1965 - Rakennustoimikunnan huone kunnostetaan 

1969 - Kirjastohuoneen valaistusta parannetaan 

1971 - Kauppalantalon huonejärjestystä muutetaan ja rakennetaan lisää 

toimistotiloja 

- Eteinen ja hallituksen istuntosali kunnostetaan 

1972 - Juhlasali kunnostetaan 

 - Kirjastohuone siirretään Maariankatu 5:seen 

1973 - Kuntaliitos, jossa maalaiskunta ja kauppala yhdistyvät 

 - Keskusvirasto, rahatoimisto ja koulutoimisto sijoitetaan kauppalantaloon 

 - Käräjien pito lopetetaan kauppalantalolla 

1974 - Nurmeksen kauppalasta muuttuu Nurmeksen kaupunki 

 - Ullakolle suunnitellaan toimistohuoneita 

1975 - Palotorjuntaliitto vastustaa ullakolle rakentamista 

1976 - Kaupungintalo maalataan Lars Backerin suunnitelmien mukaan 

 - Kattopeltejä uudistettiin ja katto maalattiin tumman ruskeaksi 

1979 - Muistomerkki talvisotaan lähteneille pystytetään kauppalantalon pihaan 

1982 - Palokalustohuoneen rasvamonttu täytetään ja peitetään lankutuksella 

1983 – 84 - Arkisto- ja sosiaalitilat saneerataan, palokunnan siiven julkisivua muutetaan 

1988 - Kaupungintalo saneerataan sisältä 

1994 - Piha ja ulkohuonerakennus remontoidaan 

1995 - Ympärysaita uusitaan vanhan mallin mukaan 

 - Ikkunat kunnostetaan 

1996 - Kaupungintalon ulkolaudoitusta uusitaan ja maalataan 

 - Katto pinnoitetaan Permaproof pinnoitemassalla 
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Julkisivu pihanpuolelle 

Julkisivu Raatihuoneenkadulle 
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