
KUORTTI – PORTTI PERTUNMAALLE JA ETELÄ-SAVOON –HANKE           

 
MAISEMOINTI-, VIIHTYVYYS- JA VIITOITUSTYÖRYHMÄN PALAVERIMUISTIO N:O 1/2022 
 
Aika ja paikka  Keskiviikkona 23.3.2022 klo 17.30 – 19.30  
   KuorNn ABC:n ravintola, MäyräNe 1, 19410  KuorU 
 
Osallistujat  Leena Ruotsalainen, puheenjohtaja, Pertunmaan kunta 
   Hannukka Niemi, yriXäjä, KuorU 
   Nina Ruuth, kunnanvaltuuteXu, Pertunmaan kunta 
   Emmi MaUla, maisemasuunniXelija, Lihavanpää 
   Sari Jäppinen, yriXäjä, KuorU 
   Jukka Kuhanen, sihteeri, Pertunmaan kunta 
 
1. Palaverin avaus 
 
    Työryhmän puheenjohtaja Leena Ruotsalainen avasi palaverin ja toivo7 palaverin osano8ajat   
    tervetulleeksi työryhmän ensimmäiseen palaveriin. 
 
2. MuisNon laaNja 
 
    Palaverimuis<on laa<i työryhmän sihteerinä toimiva Jukka Kuhanen. 
 
3. Katsaus hankekokonaisuuteen 
 
    Leena Ruotsalainen esi7 <iviin katsauksen hankekokonaisuudesta ja kannus< palaverin osano8ajia  
    o8amaan kantaa isos< hankkeen ohjausryhmän toiveen mukaises< Kuor<n kehi8ämiseen omassa  
    työskentelyssään. Diakopiot ovat tämän palaverimuis<on lii8eenä.  
     
    Tämän jälkeen palaverin osano8ajat esi8äytyivät ja esi8äytymisten myötä voi<in todeta, e8ä nyt on aito  
    pyrkimys kehi8ää Kuor7a yhdessä sysäämä8ä kehi8ämisvastuuta Kuor<n yri8äjille vaan hakea väyliä ja  
    keinoja Kuor<n kehi8ämiseksi kauaskantoises< ja pitkäjänteises< vailla minkäänlaista  
    vastakkainase8elua kirkonkylän ja Kuor<n välillä. Leena Ruotsalainen totesi Kuor<n olevan Pertunmaan  
    kehi8ämisen keskus ja omaavan suurien kehi8ämispoten<aalin suurten liikennevirtojen äärellä edullisen  
    sijain<nsa ansiosta. 
 
4. Hankkeen lähtöNlanne alueen sisääntulon maisemoinnin, viihtyvyyden ja viitoituksen osalta 
 
    Kuullun alustuksen pohjalta käynnistyi vilkas keskustelu Kuor<n alueen kehi8ämiseksi viihtyisämmäksi ja  
    kävijöitään nykyistä paremmin ohjaavaksi palvelukeskukseksi, joka ohjaa Kuor7in poikkeavia tulijoita  
    tutustumaan myös enentyvissä määrin alueen palveluihin ja lähiympäristöön. Keskustelun pohjaksi   
    puheenjohtaja oli lii8änyt palaverikutsussa olevat neljä kysymys- ja pohdinta-aihiota. 
Seuraavassa yhteenveto käydystä Kuor<n alueen tulevaisuuskeskustelusta työryhmän teeman pohjalta: 
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Sari Jäppinen esi7 kysymyksen, millä keinoilla saadaan viitos<ellä liikkuvia ajoneuvoja nousemaan Kuor<n 
ramppia nykyistä enemmän ja käy8ämään Kuor<n yritysten palveluita ja viipymään alueella nykyistä 
pidempään. Tähän löyde7in porukalla ratkaisuksi viitos<en varrella olevan mainostaulun sisällön 
päivi8äminen nykyistä informa<ivisemmaksi ja vastaamaan paremmin niin Pertunmaan kunnan kuin 
Kuor<n kylän tahto<laa. Mainostaulun pelkkä Pertunmaa –teks< pitää vaihtaa kuntaa, Kuor7a ja niiden 
yrityksiä sekä näiden kaikkien keskeistä yhteistä vies<ä sisältäväksi. 
 
Hannukka Niemi totesi, e8ä myös rampilta ylös Kuor<n alueelle noustessa tulijoita pitää informoida nykyistä 
selkeämmin ja opastavammin. Alueelle johtavan <ealueen varrelle on saatava hanki8ua LED-mainostaulu, 
jonka avulla alueen yritykset voivat mainostaa tarjoamiaan palveluita alueelle saapuville. 

Tämän jälkeen keskustel<in laajemmin ylipäätänsä Kuor<n alueen viihtyvyyden kohentamisesta. Yhdessä 
tode7in, e8ä alueen yleis- ja kohdevalaistukseen pitää saada merki8ävä kohennus tämän hetkiseen. 
Nykyaikainen led-tekniikka mahdollistaa hyvinkin kustannustehokkaan ja toimivan ratkaisun tähän. Tätä on 
syytä selvi8ää jatkossa.  
 
Toinen alueen viihtyvyyteen vaiku8ava tekijä ovat teidenvarsialueet, niiden heikko tai epäselvät 
hoitovelvoi8eet ja alueelle takavuosikymmeninä silloisilla hankerahoilla toteute8u punainen, 
huonokuntoinen säleaita. Leena Ruotsalainen totesi, e8ä ensiksi on selvite8ävä se, kenellä on vastuu 
yksi8äisten alueiden kunnossapidosta. Osa <envarsialueiden hoitovastuusta on selkeäs< ELY:n vastuulla ja 
osa <envarsialueiden hoitovastuusta jää yksi8äisten ton7en omistajien vastuulle. Jatkossa hoitovastuut ja –
tavat on tavalla tai toisella sovi8ava keskenään osapuolten kesken. Yhteinen näkemys oli, e8ä alueelle 
rakenne8u punainen ja huonokuntoinen säleaita on pure8ava ja poiste8ava alueelta. 
 
Sari Jäppinen toi esille, e8ä alueen liikenne- ja kulkujärjestelyt ovat epämääräiset ja niiltä on kehite8ävä. 
Leena Ruotsalainen kertoi, e8ä Kuoma Oy alueen uutena toimijana on kiinnostunut kehi8ämään alueen 
viihtyvyy8ä ja nimenomaan myös kulkujärjestelyjä. Tämän kysymyksen parissa myös työskentelee tässä 
hankkeessa oma erillinen työryhmänsä. 
 
Tämän jälkeen siirry7in käsi8elemään alueen sisältöjen, palveluiden ja sieltä löytyvien määrä8yjen 
kohteiden kehi8ämistä, joita kehi8ämällä lisätään alueelle saapuvien viitos<en kulkijoiden, vapaa-ajan 
asukkaiden kuin myös paikallisten asukkaiden palvelua Kuor<n alueella 
 
Hannukka Niemi ja Leena Ruotsalainen toivat esille, e8ä Kuor7in sijoite8ujen Pokemon Go –kohteiden kuin 
myös geokätköjen määrää on saatava lisä8yä. Tämä vaaNi käytännön toimenpiteitä!  
 
Sari Jäppinen ja Hannukka Niemi toivat esille, e8ä Kuor<n kohteisiin on saata opasteet / opastetaulut, jotka 
ohjaavat tulijoita niihin Kuor<n ABC:lta läh<en. Leena Ruotsalainen sanoi tämän olevan yksi isompi 
teemakokonaisuus, joka hankkeen myötä on saatava toteutuksen alle. 
 
Hannukka Niemi esi7 idean Kuor<n kohteisiin toteute8avista kesäaikaisista kiertoajeluista. Tämä vaaNi 
jatkotyöstämistä. 
 
Emmi Ma7la esi7 idean Kuor<n Kylätalolle kesällä 2022 toteute8avan kokeiluhankkeen myötä 
järjeste8ävästä viihdetaiteilija Aleksis Kyrön alias Dick Tatoren maalaisstrippari –sessiosta. Tämä vaaNi 
jatkotyöstämistä.  
 
Pertunmaa ja pertunmaalaiset tode7in hyviksi yhteistyökumppaneiksi. Leena Ruotsalainen totesi, e8ä 
näillä on kaksi hyvin leimallista piirre8ä, jotka molemmat ovat vahvas< arvoperustaisia. Nämä kaksi piirre8ä 
ovat maalaisjärki ja talkoohenki. Niiden varaan on hyvä rakentaa tulevaisuu8a. 
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Yksi8äisiksi alueellisiksi kohteiksi käydyssä keskustelussa valikoituivat Kisahalli, Kuor<n urheiluken8ä 
ympäröivine kangasmännikköineen sekä Kuor<n kylätalo ympäristöineen. 
 
Nina Ruuth totesi, e8ä Kisahallin toiminnan kehi8ämisestä on syytä keskustella sen omistajatahon eli 
Pertunmaan Ponnistajat –urheiluseuran kanssa sekä pyrkiä pääsemään neuvo8eluihin amma7maisen 
tapahtumajärjestäjäorganisaa<on edustajien kanssa. Kisahallin kesäkauden aikaisen toiminnan 
elävöi8ämiselle koe7in olevan selkeää poten<aalia ja vaikutusta laajemminkin Kuor<n alue8a kohtaan. 
 
Leena Ruotsalainen toi esille ajatuksen Kuor<n urheilukentän sekä sitä ympäröivän metsäalueen 
monipuoliseksi virkistyspalveluita sisältäväksi alueeksi, joka huomioisi niin alueella liikkuvien henkilöiden 
kuin myös heidän lemmikkiensä tarpeet. Alueella sijaitsevan frisbeekentän lisäksi sinne on mahdollista 
sijoi8aa myös muita ak<vitee8eja. Sari Jäppinen totesi, e8ä alue soveltuisi vallan mainios< Kellokoskella 
sijaitsevan Touhu ja Temmellys –koiraparkin kaltaiseen toimintaan sekä sinne voisi suunnitella puihin 
rakenne8avan seikkailupuiston perustamista alueella liikkuvien virkistykseksi. 
 
Leena Ruotsalainen totesi, e8ä Kuor<n kylätalo ympäristöineen on oma kehi8ämiskohteensa ja tulevan 
kesän erillishankkeena toteute8avasta käytännön kokeilusta saadaan paljon suuntaviivoja kylätalon 
jatkokehi8ämiseen. Joka tapauksessa sinne suunniteltuja pienimuo<sia karavaanaripalveluja sekä 
taidenäy8elysisältöjä on täysin mahdollista kehi8ää tulevaisuudessa nyt saatavien kokemusten pohjalta. 
 
Leena Ruotsalainen toi esille ympäristötaiteen hyödyntämisen osan alueen viihtyvyyden ja kiinnostavuuden 
kehi8ämistä. Käydyssä keskustelussa nousivat esille paikallisena toimijana Kerkes Oy:n Teppo Hurmeen 
kanssa käytävät keskustelut tulevaisuudessa ympäristötaide –teeman ympärillä sekä valtakunnallisena 
toimijana taiteilija Miina Äkkijyrkän kanssa käytävät keskustelut saman teeman ympärillä. 
 
Emmi Ma7la on opinnäytetyönään sitoutunut etsimään Kuor<n alueelta luonnonlaitumiksi soveltuvia 
vanhoja nii8y- ja laidunalueita sekä avustamaan näihin lii8yvissä ELY:lle jäte8ävissä korvaus- ja 
sopimusasioissa. Hän työskentelee tällä hetkellä asian <imoilta Etelä-Savon ELY:ssä mm. näiden 
luonnonlaidunasioiden parissa. Kaikki vinkit Kuor<n alueella sijaitsevista varteenote8avista kohteista, jotka 
soveltuisivat lampaiden ja/tai hevosten luonnonlaidunalueiksi, ovat tervetulleita hänelle. Käydyssä 
keskustelussa nousivat esille en<sen Pertunmaan vanhainkodin eli nykyisen Kuor<nkartanon käytöstä 
poistuneet peltoalueet vanhan viitos<en varrella. 
 
5. KuorNn asukaskysely  
 
Tulevan asukaskyselyn toteutuksesta tode7in, e8ä parhaiten kysely olisi toteute8avissa 
monivalintakyselynä, jolla selvite8äisiin asukkaiden kiinnostuksen kohteita ja toiveita Kuor7-hanke8a ja sen 
käytännön tavoi8eita kohtaan. 
 
Eräänä teemana tässä nousi Kuor<n historiaan lii8yvät kiinnostuksen kohteiden selvi8äminen kuten 
esimerkiksi Studiolasin toimintaa kohtaan. Sari Jäppinen totesi, e8ä yhä edelleenkin liikkeessä asioivat  
ohikulkijat <edustelevat silloin tällöin Studiolasista ja sitä, onko se vielä toiminnassa. Studiolasi oli  
kuitenkin aikoinaan merki8ävä käyn<kohde viitos<en ja teki Kuor7a tunnetuksi. Leena Ruotsalainen  
    lupasi tuoda mukanaan seuraavaan työryhmän palaveriin kaikille työryhmän jäsenille anne8avan  
    Pertunmaan kunnan historiikki –kirjan. 
 
6. Oppilaitosyhteistyö 
 
    Keskustelussa ei noussut erikseen mainintoja oppilaitosyhteistyön suhteen muutoin kuin, e8ä edellä  
    maini8u Emmi Ma7lan opinnäytetyön suori8aminen osana tämän hankkeen toimintaa. Emmi suori8aa  
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    ylemmän agrologi AMK –tutkinnon Hämeen amma7korkeakoululle. 

7. Mahdollisia muita selvityksiä ostopalveluilla 
 
    Tässä vaiheessa ei nähty perustulluksi tee8ää ostopalveluina hanke8a ja tätä työryhmän työskentelyä    
    palvelevia selvityksiä. Niiden tarve tulee hankkeen edistymisen myötä ja tällainen voisi olla esimerkiksi  
    viitos<en <envarsitaulun sekä Kuor<n sisääntulo<en <envarteen sijoite8avan led-mainostauluun     
    lii8yvät selvitykset. 
 
 
8. Seuraava työryhmän kokous 
 
    Seuraava työryhmän kokous pääte7in järjestää he< 20.4.2022  klo 17.30 alkavaksi sovitun Kuor<n  
    asukasillan jälkeen. 
 
 
9. Muita asioita 
 
    Nina Ruuth lupautui kokoamaan työryhmän jäsenille oman wha8sapp-ryhmän mahdollisimman pian.  
    Tämän avulla työryhmän jäsenet voivat halutessaan esi8ää ideoitaan työryhmän muille jäsenille  
    työryhmän teeman mukaisista aiheista sekä vaihtaa ajatuksiaan hankkeen kehi8ämissuunnista niihin  
    lii8yen.  

10. Kokouksen pääXäminen 
 
    Leena Ruotsalainen kii7 työryhmän jäseniä vilkkaasta ja rakentavasta keskustelusta sekä pää7    
    kokouksen klo 19.30 

 
    

Pertunmaalla, 24.3.2022 
 
 
Leena Ruotsalainen  Jukka Kuhanen 
kokouksen puheenjohtaja   kokouksen sihteeri 

 
 
LIITTEET  Työryhmän ryhmän kokouksen 18.3.2022 asialista 
  Diasarja Kuor7-hankkeen hankekokonaisuudesta                  
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