
KUORTTI – PORTTI PERTUNMAALLE JA ETELÄ-SAVOON –HANKE           

 
UUSIUTUVAT JA KESTÄVÄT ENERGIAT -TYÖRYHMÄN PALAVERIMUISTIO N:O 2/2022 
 
Aika ja paikka  Torstaina 19.5.2022 klo 9.00 – 9.55  
   Pertunmaan kunnantalo, kokoushuone 1, PertunPe 14 
 
Osallistujat  Jouni Huusari, puheenjohtaja, Pertunmaan kunta 
   Jari Liukkonen, Noitalansuon Biokaasu Oy, hallituksen puheenjohtaja 
   Lauri Tiainen, Suur-Savon Sähkö Oy, tuotepäällikkö (Teams) 
   Aino-Maija LaiPnen, Etelä-Savon Energia Oy, projekP-insinööri (Teams) 
   PerZ Norjos, 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 toiseen palaveriin. 
 
 
2. MuisPon laaPja 
 
    Palaverimuis>on laa>i työryhmän sihteerinä toimiva Jukka Kuhanen. 
 
 
3. Keskustelu ajankohtaisista investoinPhankkeista KuorPssa 
 
    Palaverin aluksi saa>in selvitys Kuor7in mahdollises> sijoi;uvien ja vireillä olevista energiatuotantoon  
    lii;yvien investoin>hankkeiden nyky>lanteesta.  
 
    Lauri totesi, e;ä aurinkosähköpuisto-hankkeen osalta ovat tällä hetkellä kanna;avuus- ja  
    kustannuslaskennat työn alla Suur-Savon Sähkö Oy:llä. Käytännössä jäljellä on kaksi vaihtoehtoista  
    sijoitusvaihtoehtoa kaavaillulle aurinkosähköpuistolle. Hän lupasi informoida työryhmää syntyneestä  
    ratkaisusta työryhmää väli;ömäs> asian ratke;ua sekä esitellä sen taustoja sopivassa yhteydessä  
    Kuor7-hankkeen työryhmälle. 
 
    Jouni totesi kunnan edistäneen molempiin investoin>suunnitelmiin lii;yvää kaavoituksen valmistumista.  
    Alueeseen lii;yvä luontoselvitys on saatu valmiiksi ja siinä ei ole löytynyt esteitä kaavailluille investoin>- 
    hankkeille. Lauri vahvis> reunaehtojen täy;yvän aurinkosähköpuiston sijoi;amiseksi Kuor7in. 
 
    Jari kertoi biokaasun tuotantolaitoksen osalta, e;ä hankkeen lupa-asiat on laite;u vireille ja  
    naapurikuulemiset ovat asiassa vireillä. Tähän mennessä mitään ratkaisematonta ongelmaa    
    hankkeessa ei ole ilmennyt. Kaavoitukseen hän toivoo hankkeen kannalta löytyvän piakkoin myönteisen  
    ratkaisun. Jari totesi Ukrainan sodan lisänneen kiinnostusta vaihtoehtoisia energiaratkaisuja kuten  



    esimerkiksi biokaasua kohtaan ja tämä on lisännyt myös biokaasuhankkeiden rahoitusmahdollisuuksia.  
 
    Jouni lisäsi edellä maini;uun vielä, e;ä kääntöpuolella Ukrainan sota on nostanut rakennusinvestoin>en  
    investoin>kustannuksia sekä myös vaikeu;anut osin tarvikkeiden saatavuu;a aiemmasta. Aino-Maija  
    kertoi biokaasuhankkeen osalta sen, e;ä ESE Oy on valmiina käynnistämään yhteistyöneuvo;elut  
    Noitalansuon Biokaasu Oy:n kanssa he>, kun tämä on tahollaan saanut asiat siihen valmiuteen. 
 
    Jari nos> esille biohiili –yrityshankkeen kiinnostuksen hiiltämöyrityksen sijoi;amiseksi Kuor>n  
    teollisuusalueelle ja siihen lii;yvän mahdollisuuden hyödyntää tuotannosta syntyvän hukkalämmön  
    osana alueelle mahdollises> syntyvän kaukolämpöverkoston lämpöenergian tuotantoa. 
 
    Lauri totesi, e;ä täysimi;ainen, Kuor>n teollisuusalueelta Kuor>n ABC:n alueelle ulo;uva  
    kaukolämpöverkko nykyisen verkoston kiinteistölii;ymäpoten>aalin pui;eissa ei ole tehtyjen selvitysten  
    realis>nen, lämmön siirron vaa>man runkoputki-investoinnin kustannus yksistään on 0,5 milj. euron  
    luokkaa ja se on aivan liian suuri kanna;avan lämpöliiketoiminnan aikaansaamiseksi alueelle. Toki  
    suppeampi lämmöntuotannon ydinalueen ka;ava kaukolämpöverkosto voi kyllä tulla kyseeseen. 
 
    Lauri totesikin, e;ä kaikki mahdolliset lisä>edot biohiilitämö –hankkeeseen lii;yen kiinnostaa myös  
    lämmöntalteeno;omielessä Suur-Savon Sähkö Oy:tä. Jari lupasi lähe;ää biohiiltämö –hankkeen taustalla  
    olevien tahojen yhteys>edot Laurille mahdollisimman pian.  
 
    Per7 huomau7, e;ä edellisessä palaverissa esille noste;ujen poten>aalisten Kuor7in sijoi;uvien  
    uusien yrityshankkeiden suuntaan uusiutuviin energiamuotoihin perustuvaa kaukolämpöverkkoa pitää  
    nostaa teaseriksi sijoitusvaihtoehdon taustalle ja sitä kau;a pyrkiä laajentamaan laajan  
    kaukolämpöverkon lii;yjäkuntaa. 
 
 
4. Keskustelu teeman mukaisista top5 –nostoista, oppilaitosyhteistyö, ostopalveluostot ja asukaskysely 
 
    Jouni totesi keskustelun taustaksi, e;ä tähän mennessä kunnan oppilaitoksiin tekemien yhteydeno;ojen  
    perusteella oppilaitokset ovat ilmaisseet kiinnostuksensa Kuor7-hanke;a kohtaan. Toisaalta energia- 
    teeman >imoilta siihen lii;yvät tekniset selvitykset ja kustannuslaskelmat on jo tehty Suur-Savon Sähkö  
    Oy:n toimesta valmiiksi. 
 
    Per7 >edusteli viime työryhmässä esille tulleiden poten>aalisten Kuor7in sijoi;uvien yritysten  
    suuntaan tehtävää yhteydeno;oa hankkeen >imoilta. Jouni totesi, e;ä asia on esillä 31.5.2022  
    pide;ävässä hankkeen ohjausryhmän kokouksessa ja se linjataan siellä. 
 
    Lauri >edusteli autojen sähkölatauskentän sijoi;amispaikkaa ja Suur-Savon Osuuskaupan kiinnostusta  
    laajentaa latauskapasitee7 nyt käynnissä olevasta latauspisteiden laajennuksesta vielä en>sestään sekä  
    tähän lii;yvää kaavoitus- ja ton7>lanne;a. 
 
    Jouni totesi osoi;eessa Mäyrä>e 2 sijaitsevan vapaan, rakentama;oman ja myytävänä olevan liiketon>n,  
    joka tarvi;aessa soveltuu tähän käy;ötarkoitukseen. Hän voi tarvi;aessa olla asiassa yhteydessä Suur- 
    Savon Osuuskaupan edustajiin. Lisäksi eräänä vaihtoehtona voi latauskentän sijoi;amiselle tulla  
    keskustelussa esillä olleen Keskon liikenneaseman yhteyteen 5->en eteläpuolelle toteute;ava autojen  
    sähkölatauskentän rakentaminen. 
 
    Per7 koros> e;ä uusiutuvien ja kestävien energiamuotojen käy;öön perustuva erikoistuminen on  
    Kuor>lle samalla vahva mahdollisuus brändäyksen toteu;amiseen. Se on myös se tulokulma, johon  



    perustuvaa oppilaitosyhteistyötä tulisi edistää. Hän toi vertailuna esille sen muutoksen, mikä on  
    tapahtunut pulloveteen lii;yvien mielikuvien ja markkinoiden osalta viimeisen kymmenen vuoden  
    aikana. Tarkastelu esimerkiksi nykyistä suhtautumistamme energiaan hyödykkeenä verra;una nykyisin  
    hyvin posi>iviseksi muu;uneeseen mielikuvaamme pullove;ä kohtaan ja sen vahvas> kasvanu;a  
    markkinaa ja tuotevalikoimaa kohtaan voisi hyvinkin käy;ää hedelmällisenä lähtökohtana  
    oppilaitosyhteistyön kehi;ämiselle Kuor7in vahvas> myönteisten mielikuvien luomiseksi ja vies>miseksi.  
    Ehdotus sai laajaa kannatusta työryhmän muilta jäseniltä. 
 
    Aino-Maija kanna7 vahvas> Per>n ehdotusta ja esi;ämiä perusteluja. Hän näki, e;ä oppilaitosyhteistyö  
    Kuor7-hankkeen energiateemaan lii;yen pitää rakentaa tämän edellä esitetyn näkökulman pohjalta. 
 
    Lauri totesi, e;ä liikennevirta- ja kävijämääräselvitykset on toteute;avissa ostopalveluin hankkeen  
    pui;eissa ja ne ovat täysin realis>sia ja helpos> toteute;avissa olevia toimenpiteitä. 
 
    Jouni kertoi, e;ä kesäkuun alkupäivinä jaetaan kaikkiin Pertunmaalla sijaitseviin vakituisiin e;ä vapaa- 
    ajan talouksiin Kaskivalkea –julkaisu, jonka välissä on mainosleh>nen Kuor7-hankkeesta ja kesän 2022  
    tapahtumista Pertunmaalla. Mainosleh>seen pyritään lisäämään linkki, joka ohjaa lukijan ne>stä  
    löytyvään hankkeemme kuntalais- ja kausiasukaskyselyyn. Kesän jälkeen pääsemme hyödyntämään  
    kyselystä saatuja >etoja ja ideoita hankkeemme jatkotoiminnoissa. 
 
 
5. Jatkotyöskentely 
 
    Per7 ve> yhteen edellä käytyjen keskustelujen pohjalta jatkotyöskentelyyn lii;yen, e;ä hankkeen  
    ohjausryhmä kokoontuu seuraavan kerran 31.5.2022 tutustuen työryhmien aikaansaannoksiin, linjaa  
    hankkeen jatkotoimet sekä o;autuu osaltaan työryhmissä esille noste;ujen yrityskontak>en  
    suori;amiseen. Samalla selviää myös askelmerkit työryhmien jatkotyöskentelylle ja ne kokoontuvat  
    kesän jälkeen seuraaviin palavereihinsa ohjausryhmässä sovitun aikataulun pui;eissa. 
 
 
6. Mahdollisia muita selvityksiä ostopalveluilla 
 
    Ei ollut. 
 
 
7. Seuraava työryhmän kokous 
 
    Seuraava työryhmän kokous pääte7in järjestää kesän jälkeen alkusyksystä. Jouni informoi seuraavan  
    kokouksen >imoilta hyvissä ajoin työryhmän jäseniä. 
 
 
8. Muita asioita 
 
    Lauri selvensi vielä Kuor>n kaavakar;aa apuna käy;äen nykyisen kaava-alueen sijainnin ja pyysi Jounia  
    vahvistamaan työryhmän jäsenille, miten keskustelussa esillä olleet autojen sähkölatauskentän  
    sijoituspaikkavaihtoehdot ja mahdolliset niiden vaa>mat kaavan laajennustarpeet sijoi;uisivat sille.  
 
    Jouni selvensi, e;ä yksi vaihtoehto on 5->en eteläpuolella Kuor>n ABC:n sisääntulolii;ymän oikealla  
    puolella vastapäätä Kuor>n ABC:tä sekä sen lisäksi ABC:n parkkipaikalla sijaitsevan latausalueen  
    laajentaminen Mäyrä>en varteen.     



 
    Hankkeen ohjausryhmän seuraava eli toinen kokous pidetään Pertunmaan kunnantalolla >istaina  
    31.5.2022 klo 16.30 alkaen. Ohjausryhmän pöytäkirja annetaan >edoksi kokouksen jälkeen myös  
    työryhmän jäsenille. Siinä yhteydessä selviää myös työryhmien seuraavien palaverien ajankohta, mikä on  
    näillä näkymin aikaisintaan elokuulla. 
 
 
9. Kokouksen pää`äminen 
 
    Jouni Huusari kii7 työryhmän jäseniä vilkkaasta ja rakentavasta keskustelusta sekä pää7 kokouksen  
    klo 9.55. 

Pertunmaalla, 19.5.2022 
 
 
Jouni Huusari   Jukka Kuhanen 
kokouksen puheenjohtaja kokouksen sihteeri 

LIITTEET 
 
Muis>lista valmisteltavista asioista 
Sähköpos>kutsut työryhmän palaveriin 17.5. ja 11.5. 

                  


