
KUORTTI – PORTTI PERTUNMAALLE JA ETELÄ-SAVOON –HANKE           

 
UUSIUTUVAT JA KESTÄVÄT ENERGIAT -TYÖRYHMÄN PALAVERIMUISTIO N:O 1/2022 
 
Aika ja paikka  Perjantaina 18.3.2022 klo 10.00 – 11.45  
   Pertunmaan kunnantalo, kokoushuone 1, PertunRe 14 
 
Osallistujat  Jouni Huusari, puheenjohtaja, Pertunmaan kunta 
   Leena Ruotsalainen, kunnanjohtaja, Pertunmaan kunta 
   Jari Liukkonen, Noitalansuon Biokaasu Oy, hallituksen puheenjohtaja 
   Lauri Tiainen, Suur-Savon Sähkö Oy, tuotepäällikkö (Teams) 
   Aino-Maija LaiRnen, Etelä-Savon Energia Oy, projekR-insinööri 
   Per[ Norjus, Pertunmaa-valtuuskunta (Teams) 
   Jukka Kuhanen, sihteeri, Pertunmaan kunta 
 
1. Palaverin avaus 
 
    Työryhmän puheenjohtaja Jouni Huusari avasi palaverin ja toivo7 paikan päällä sekä Teams- 
    yhteydellä olevat palaverin osano;ajat tervetulleeksi työryhmän ensimmäiseen palaveriin. 
 
2. MuisRon laaRja 
 
    Palaverimuis>on laa>i työryhmän sihteerinä toimiva Jukka Kuhanen. 
 
3. Katsaus hankekokonaisuuteen 
 
    Leena Ruotsalainen esi7 >iviin katsauksen hankekokonaisuudesta. Diakopiot ovat tämän  
    palaverimuis>on lii;eenä. Aino-Maija Lai>nen >edusteli hankkeen keskeistä ja konkree7sta tavoite;a.  
    Leena Ruotsalainen >ivis> hankkeen tavoi;een seuraavas>: ”Kuor>sta Etelä-Savon sykkivä keidas!”.  
     
    Tämän jälkeen palaverin osano;ajat esi;äytyivät ja voi>in todeta, e;ä koolla on vahva läpileikkaus etelä- 
    savolaista energia-alan osaamista tuomassa osaamistaan hankkeen käy;öön. Edellä kuullun pohjalta  
    käy>in vielä lopuksi vilkas keskustelu, jossa palaverin osano;ajat esi7vät kysymyksiä ja kommen;eja  
    hankkeen valmistelussa olleelle Jouni Huusarille.  
 
    Per7 Norjus konkre>soi tavoite;a vielä tuosta energiatyöryhmän näkökulmasta katso;una. Hän näkee,  
    e;ä hankkeen avulla käynnistetään työ, jossa Kuor>sta kehitetään uusiutuvien ja kestävien  
    energiamuotojen näyteikkuna viitos>en varteen. Energiatyöryhmän tavoi;eena on tukea muiden  
    työryhmien työskentelyä oman asiantun>juuden pui;eissa. 
 
    Per7 Norjus jatkoi vielä samaan teemaan lii;yen todeten, e;ä niin koko hankkeen kuin työryhmän on  
    määrite;ävä keskeiset viiteryhmät eli stakeholderit ja kiteyte;ävä näille anne;ava lupaus. Leena 
Ruotsalainen totesi asian olevan työskentelyn kannalta keskeinen sen ohjausvaikutuksen takia ja tuo 
määri;ely lii;yy kiinteäs> nimenomaan niin työryhmien kuin koko hankkeen tulevaan toimintaan. 
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Leena Ruotsalainen poistui palaverista esi;ämänsä hankekatsauksen jälkeen toivo;aen palaverin  
osano;ajille vilkasta ja monipuolista työskentelyä työryhmän teemojen parissa. 
 
Jari Liukkonen totesi, e;ä hankkeen eräänä tavoi;eena ja työryhmän keskeisenä tavoi;eena on saada 
Kuor7in laaja ka;aus eri energiajakelumuotoja sekä lisätä Kuor>n vetovoimaa yrityksille ja yksityisille 
investoin>- ja asumisalueena. Kyseessä on haastava hanke. 

 
 
4. LähtöRlanne hankkeen toiminnan kannalta uusiutuvien ja kestävien energiaratkaisujen osalta 
 
Jouni Huusari esi;eli Kuor>n alueen tämänhetkisiä energiaratkaisuja todeten, e;ä kaukolämpöverkko- 
investoinnille ei alueen nykyisen toiminnan laajuuden ja kiinteistökannan pui;eissa ole edellytyksiä.  
Kiinteistöt sijaitsevat liian harvassa puolentoista kilometriä pitkällä kaistaleella Kuor>n ABC:n ja Kuor>n  
teollisuusalueen välisellä alueella. Alueelle tulevaisuudessa tehtävät mahdolliset investoinnit voivat toki  
muu;aa tätä asetelmaa investoin>myönteisemmäksi. Käynniste;yä kiinteistöjen energiakartoitusten ja 
kiinteistökohtaisia energiaratkaisujen pohdintaa on tässä vaiheessa hyvä jatkaa.  
 
Jouni Huusari toi esille, e;ä sen sijaan Kuor>n alueelle on yksi;äisten toimijoiden toimesta investoin>suun-
nitelmia, jotka toteutuessaan vahvistavat Kuor>n alueen profiilia uusiutuvaan ja kestäväan energiaan 
investoivana toimintaympäristönä. Näitä em. investoin>suunnitelmia ovat Noitalansuon Biokaasu Oy:n 
biokaasutuotantolaitosinvestoin>, Suur-Savon Sähkö Oy:n aurinkosähköpuisto sekä Osuuskauppa Suur-
Savon ABC-liikenneaseman paikoitusalueelle suunni;elema sähköautojen latauspisteiden määrän 
lisäyshanke.      
 
Tämän jälkeen käynnistyi vilkas keskustelu Kuor>n alueen uusiutuvien ja kestävien energiaratkaisujen 
toteu;amiseksi tulevaisuuden tarpeita paremmin vastaavaksi. Keskustelun pohjaksi edellä kerro;ujen 
esitysten lisäksi oli puheenjohtaja lii;änyt palaverikutsussa olevat neljä kysymys- ja pohdinta-aihiota. 
 
 
Seuraavassa yhteenveto käydystä Kuor>n alueen tulevaisuuskeskustelusta työryhmän teeman pohjalta: 
 
Lauri Tiainen totesi, e;ä nyky>lanne, jossa alueen harvahko kiinteistökanta on hajautunut 1,5 kilometrin 
matkalle ilman mitään keskite;yä energiaratkaisua vaan alueella on kirjavia kiinteistökohtaisia 
energiaratkaisuja, ase;aa alueen kehi;ämiselle kovan haasteen. Hän näkee, e;ä he> aluksi on määriteltävä 
alueen tulevaisuudennäkymä 5-10 vuoden päähän tahto>laksi siitä, mitä halutaan alueen kehi;ämiseksi 
ton7en, toimijoiden ja energiamuotojen ja –tarpeen suhteen 5-10 vuoden aikaperspek>ivissä. 
 
Per7 Norjus esi7, e;ä hankkeen on määrite;ävä eri kohderyhmille anne;ava lupaus keskitetys> ja 
taloudellises> tuotetuista energiapalveluista ja tämä määritystyö on suorite;ava etupaino;eises>. 
 
Jouni Huusari kertoi käynnistymässä oleviin alueen kaavoitus- ja kehi;ämisinvestointeihin lii;yvistä 
toimenpiteistä. Kuor>n teollisuusalueen laajentamiseksi tehtävät kaavoitustyöt ovat käynnistyneet ja hanke 
on laite;u vireille kaavoitusviranomaisten suuntaan. Kuor>n ABC:n ympäristössä on vielä muutamia vapaita 
ton;eja jäljellä. Liikenneaseman paikoitusalueen laajentamistarpeen kartoitus tee;ää töitä. Kuor>n ABC:n 
paikoitusalue on osoi;autunut yhä useammin käyneen ahtaaksi ja Suur-Savon Osuuskaupan suunni;elema 
autosähkölatauspisteiden laajennushanke pienentää en>sestään liikenneaseman paikoitusalue;a. Lisäksi 
hän totesi, e;ä Kuor>n aurinkosähköpuiston suunni;elu on käynnistynyt Suur-Savon Sähkö Oy:n toimesta ja 
kevään aikana tulee tehtäväksi kaavaillun aurinkosähköpuiston alueelle ympäristövaikutusten arvioinnin 
laa>minen. Lauri Tiainen totesi, e;ä Suur-Savon Sähkö Oy:n toimesta pidetään tämän Kuor7-hankkeen 
työryhmät ajan tasalla aurinkosähköpuiston selvitystyön etenemisestä. 
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Per7 Norjus >edusteli Jouni Huusarilta Suur-Savon Osuuskaupan suunni;eleman autosähkölatauspisteiden 
laajennussuunnitelman laajuu;a. Jouni Huusarin mukaan kyseessä on tässä vaiheessa muutamien 
autosähkölatauspisteiden laajennushanke. Per7 Norjus näki, e;ä liikenteen sähköistymisen sekä 
murroksessa olevan eurooppalaisen vihreän siirtymän ja siihen lii;yvän energiaomavaraisuustarpeen 
pohjalta olisi perusteltua saada aikaan Kuor>n ABC:n yhteyteen laajempi – esimerkiksi 25 
autosähkölatauspisteen kokonaisuus. Se voisi olla eräs Kuor>n alueen vetovoimaisuustekijä ja se tukisi 
alueen muutakin kehitystä. Kyseessä on brändäämisestä ja mielikuvien vahvistamisesta! 
 
Jari Liukkonen totesi, e;ä Kuor>ssa jo nyt sijaitseva ESE:n biokaasutankkaupiste vahvistaa en>sestään 
mielikuvaa Kuor>sta uusiutuvien ja kestävien energiamuotojen jakelukeskuksena. EU:ssa on vielä tällä 
hetkellä luokiteltu sekä maakaasu e;ä biokaasu uusiutuviksi energiamuodoiksi, mu;a käynnissä oleva 
maailmanpolii7nen murrosvaihe tullee muu;amaan suhteutumista maakaasuun aiempaa 
nega>ivisemmaksi. Noitalansuon Biokaasu Oy on lai;amassa vireille investoin>tukihakemusta loppukuun 
aikana biokaasun tuotantolaitoksen rakentamisen osalta. Kuor>n teollisuusalueelle sijoi;uva laitos 
valmistuu näillä näkymin 1,5 vuoden kulu;ua, mikäli hankkeelle järjestyy rahoitus. Hankkeessa on tarkoitus 
vielä toteu;aa biokaasun jakelupiste Kuor>n ABC:n paikoitusalueelle. Raskaan ja myös kevyemmänkin 
kuljetuskaluston voimanlähteenä biokaasu on täysin poten>aalinen vaihtoehto. Sen sijaan 
henkilöautokannassa siirtymä kaasuautoihin on ollut mal>llista. Biokaasun energiaraaka-aineeksi 
Pertunmaalla on muodostumassa maa- ja metsätalouden tuo;amat biojä;eet. Sen sijaan alueella syntyvä 
yhdyskuntajäte ei ole biokaasutuotannon kannalta mielekäs sen vähäisen määrän sekä epäpuhtauksien 
takia. 
 
Jouni Huusari kertoi hankkeen kaavoitustyöryhmässä nousseen esille idean, jossa Kuor>sta muotoutuu 
Por7 Viitosväylälle. Tämä tarkoi;aisi käytännössä aina Kemijärvelle saakka ulo;uvan Viitosväylän kun>en ja 
yritysten palveluja esi;elevän ja 24/7 –periaa;eella toimivan opastuskeskuksen tai –pisteen perustamista 
Kuor7in. 
 
Jari Liukkonen toivoi, e;ä Kuor>n kehi;ämiseen pitäisi saada mukaan valtakunnallisia isoja rakennusliikkeitä 
kuten esimerkiksi SRV Oy, YIT jne. Ne yhdessä yhdiste;ynä Kuor>n ja Pertunmaan kunnan uuteen brändiin 
kestävään kehitykseen perustuvana kuntana ja alueena vahvistaisivat lisää alueen vetovoimaa ja 
tunne;uu;a asunto- ja liike>larakentamisen alalla. Työelämä koronan myötä on selkeässä murroksessa ja 
ihmisten arvot tukevat ihmisten sijoi;umista kasvukeskusten ulkopuolelle hyvien data- ja kulkuyhteyksien 
äärelle. Etätöiden tekeminen enentyvässä määrin on tullut jäädäkseen. Samalla se olisi vastaus erääseen 
suurimpaan haasteeseen eli suori;avan tason osaajien saamiseen alueen yrityksiin. 
 
Yhteises> tode7in, e;ä rantarakentamismahdollisuuksia Pertunmaalla on selvite;ävä. Anna-Maija Lai>nen 
kertoi asumisen ohjaavan merki;ävissä määrin yritysten työntekijöiden saan>a. Lauri Tiainen >edusteli, 
onko Pertunmaan kunnalla tarjolla omarantaisia rakennuston;eja. Jari Liukkonen totesi, e;ä kunnan alueen 
rannat ovat laajal> kaavoite;uja ja kunnalla itsellään ei ole tarjota omarantaisia vakituiseen asumiseen 
tarkoite;uja rantaton;eja, mu;a sen sijaan yksityisillä on Pertunmaalla omarantaisia ton;eja. Tämän 
>imoilta on tehty takavuosina menestyksellises> hanketyötä ja asia on kyllä selvi;ämisen ja kartoituksen 
arvoinen kokonaisuus. 
 
Anna-Maija Lai>nen totesi, e;ä Juvan Onnellisten kylä olisi Kuor>lle hyvä referenssikohde uusiutuvien 
energiamuotojen hyödyntämisessä. Jouni Huusari toi esille, e;ä Kuor>ssa sijaitseva Ta;arinmäen 
kaavoite;u alue soveltuisi erinomaisen hyvin vastaavanlaisen uusiutuviin energiaratkaisuihin perustuvien 
asuinkiinteistöjen aluerakentamiskohteeksi. 
 
Jari Liukkonen kertoi, e;ä Pertunmaan uuden kuntastrategian vuosille 2023-2026 on juuri aloite;u ja nämä 
Kuor7-hankkeen kehi;ämisnäkymät istuvat eri;äin hyvin kuntastrategiatyöskentelyn sisältöihin. 

 3



 
 
5. KuorRn asukas- ja yrityskyselyt  
 
Keskustel>in monipuolises> suorite;avien kyselyiden kohdentamisesta ja selvitystarpeista. Per7 Norjus 
totesi, e;ä kyselyiden kohderyhmiä ovat yrityselämän ja teollisuuden edustajat, viitos>en matkailijat, 
vapaa-ajan asukkaat sekä vakituiset asukkaat. Näille kullekin ryhmälle on suunna;ava erikseen räätälöidyt 
kyselyt. Kyselyillä selvitetään kohderyhmien toiveita ja odotuksia niin Pertunmaan kuntaa ja siellä toimivia 
yrityksiä kohtaan sekä näiden tulevaisuuden suunnitelmia. Hän kysyi myös sitä, e;ä onko esimerkiksi K-
ryhmältä kysy;y kiinnostusta kaupparyhmän palveluiden sijoi;amista Kuor7in. Jouni Huusari totesi, e;ei 
tämän tyyppistä keskustelua K-ryhmän kanssa ole käyty. Sen sijaan Lidlin kanssa on käyty >edusteluja Lidlin 
myymälän sijoi;amisesta Kuor7in. Tämä jälkimmäinen on kuitenkin jäänyt alustavan tason yhteydenotoksi. 
Kuor>n erinomainen sijain>, suuri liikennevirta ja jo nykyiset alueen kävijämäärät ovat sellaisia, e;ä ne 
tekevät Kuor>sta kiinnostavan sijoi;autumispaikkavaihtoehdon. 
 
Jari Liukkonen totesi, e;ä kyselyillä on syytä selvi;ää kiinnostusta niin autosähkölatauskeskuksen 
aikaansaamiseksi Kuor7in sekä mitä muita palveluita kohtaan kävijöillä olisi kiinnostusta autolatauskäynnin 
rinnalla. Per7 Norjus sanoikin, e;ä autosähkölatauskeskuksen hyödyntäminen Kuor>n alueen 
palvelukonsepteihin on järkevää kartoi;aa tässä vaiheessa. Lisäksi hän kannus> mie7mään, keitä muita 
poten>aalisia toimijoita voisi olla autosähkölataustoimintaan lii;yen. Keskustelussa nousi esille väli;ömäs> 
päijäthämäläinen Kemppi Oy, jonka tuotannossa ovat autojen sähkölatauskeskukset kasvaneet eri;äin 
merki;ävissä määrin. Kemppi Oy:n kiinnostusta Kuor>n autosähkölatauskeskusta ja siihen lii;yvää 
referenssiä kohtaan on syytä selvi;ää.  
 
Tode7in yhteises>, e;ä sähköautokannan voimakkaan kasvun myötä on autojen lataukseen lii;yvän infran 
vaa>mus kasvussa. Se voi osaltaan johtaa käyte;ävän sähköverkon vahvistamiseen. Tosin sähkön 
tehohinnoi;elu ohjaa kulu;ajia käy;ämään sähköverkkoa joustavas> ja taloudellises> sähköautojen 
lataukseen. 
 
 
6. Oppilaitosyhteistyö 
 
Keskustelussa ei noussut erikseen mainintoja oppilaitosyhteistyön suhteen muutoin kuin, e;ä edellä 
kohdassa 5. mainituista kyselyistä ainakin osa voidaan suori;aa myös oppilaitosyhteistyön pui;eissa. 

7. Mahdollisia muita selvityksiä ostopalveluilla 
 
Tässä vaiheessa ei nähty perustulluksi tee;ää ostopalveluina hanke;a ja tätä työryhmän työskentelyä    
    palvelevia selvityksiä. Niiden tarve tulee hankkeen edistymisen myötä ja tällainen voisi olla esimerkiksi  
    viitos>en liikennevirtojen selvi;äminen hankkimalla siitä kertova >etokanta julkisista lähteistä hankkeen  
    käy;öön. 
 
 
8. Seuraava työryhmän kokous 
 
    Seuraava työryhmän kokous pääte7in järjestää he> 19.4.2022 pide;ävän Kuor>n yri;äjä>laisuuden  
    jälkeen huh>kuun loppupuolella. Jouni Huusari selvi;ää järjestämisen ajankohtaan ja paikkaan lii;yvät  
    kysymykset ja lähe;ää kokouskutsut työryhmän jäsenille hyvissä ajoin. 
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9. Muita asioita 
 
    Käydyn vilkkaan ja monipuolisen keskustelun pohjalta koe7in tarpeelliseksi tee;ää kevään aikana  
    tuore;a markkinoin>materiaalia Kuor7in lii;yen työryhmien työskentelyn edistymisen myötä. Tämä  
    markkinoin>materiaali kertoisi niin Kuor>n uudesta pöhinästä kuin myös Kuor7-hankkeen keskipitkän  
    aikavälin tavoi;eista ja olisi suunna;u hankkeen kuin myös Kuor>ssa toimivien yritysten eri   
    sidosryhmille.  

10. Kokouksen pää`äminen 
 
    Jouni Huusari kii7 työryhmän jäseniä vilkkaasta ja rakentavasta keskustelusta sekä pää7 kokouksen  
    klo 11.45. 
    

Pertunmaalla, 21.3.2022 
 
 
Jouni Huusari   Jukka Kuhanen 
kokouksen puheenjohtaja kokouksen sihteeri 

LIITTEET 
 
Työryhmän ryhmän kokouksen 18.3.2022 asialista 
Diasarja Kuor7-hankkeen hankekokonaisuudesta 
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