
KUORTTI – PORTTI PERTUNMAALLE JA ETELÄ-SAVOON –HANKE           

 
MAISEMOINTI-, VIIHTYVYYS- JA VIITOITUSTYÖRYHMÄN PALAVERIMUISTIO N:O 2/2022 
 
Aika ja paikka  Torstaina 1.9.2022 klo 17.30 – 19.25  
   KuorNn ABC:n ravintola, MäyräNe 1, 19410  KuorV 
 
Osallistujat  Leena Ruotsalainen, puheenjohtaja, Pertunmaan kunta 
   Hannukka Niemi, KuorNn kyläyhdistys 
   Nina Ruuth, kunnanvaltuuteZu, Pertunmaan kunta 
   Emmi MaVla, maisemasuunniZelija, Lihavanpää 
   Jukka Kuhanen, sihteeri, Pertunmaan kunta 
 
Leena toivo& osallistujat tervetulleiksi mukaan palaveriin ja suori& ajankohtaiskatsauksen hankkeen 
kuulumisista.  
 
 
1. Katsaus KuorNn maankäyZösuunnitelman Nlanteeseen 
 
Alueen kehi5ämistyön kannalta on osoi5autunut oleelliseksi tee5ää Kuor:n alueen 
maankäy5ösuunnitelma alueen kaavoite5ujen alueiden tarkentamiseksi ja kaava-alueiden tarpeelliseksi 
katso5ujen laajennusten tee5ämiseksi. Kaavoituksen täytyy perustua alueen kehi5ämisvisioon. Hanke on 
valmistellut maankäy5ösuunnitelman tee5ämistä. Kesän aikana on sovi5u mm. hankesuunnitelman 
tekemiseen lii5yvästä yhteistyöstä Xamk:n ja Etelä-Savon ELY-keskuksen kaavoituksesta vastaavien 
asiantun:joiden kanssa. 

Maankäy5ösuunni5elutyön pohjaksi on laadi5u hankkeen toimesta luonnospiirros suunni5elualueen 
kartasta, jolle on sisällyte5y neljä kehi5ämisalue5a: Kuor:n virkistysalue, Kuor:n teollisuusalue, Kuor:n 
kaupallinen keskus sekä Vt-5:n eteläpuolella sijaitseva mahdollinen Kuor:n tulevaisuuden kehi5ämisalue. 
 
Etelä-Savon ELY-keskuksen kaavoituksen ja maankäy5ösuunni5elun asiantun:jat, Etelä-Savon 
maakuntaliiton kaavoitusasiantun:jat, osa hankkeen ohjausryhmästä sekä hankkeen rahoi5aja kokoontuvat 
13.9.2022 klo 12.00 alkavaan Kuor:n alueen maankäy5ösuunnitelmaa koskevaan yhteistyöpalaveriin ja 
samalla tutustuvat maastossa suunni5elualueeseen ja sen kehi5ämisvisioihin. Päivän pää5eeksi 
ohjausryhmä vielä kokoontuu klo 16.30 Pertunmaan kunnantalon valtuustosalissa pide5ävään 
ohjausryhmän kokoukseen. 
 
Tässä 13.9. pide5ävässä yhteistyötapaamisessa saadaan myös samalla ajantasainen :etoisku Kuor&in 
suunni5eilla olleesta aurinkosähköpuiston nyky:lanteesta. 

2. Katsaus oppilaitosyhteistyön Nlanteeseen 
 



Seuraavaksi Leena esi5eli Xamk-yhteistyön sisältö- ja toimenpidesuunnitelmat, jotka ovat hyvin laaja-alaiset 
ja palvelee niin maankäy5ösuunni5elua, Kuor:n yritysten tarpeita sekä alueen markkinoin:a ja 
tuotemuotoilua. Yhteistyö muodostuu opinnäytetöistä, design office –palveluista, jaksoisännyyksistä sekä 
ideariihistä. Xamk on eri5äin kiinnostunut kehi5ämään syvälle menevää yhteistyöhön Kuor:n kehi5ämisen 
ympärille ja jo yhteistyön suunni5eluun heiltä on osallistunut laaja joukko markkinoinnin, myynnin ja 
tuotekehityksen opetuksesta Xamk:ssa vastaavia henkilöitä. Xamk:sta on lähdössä Kuor&-yhteistyöhön 22 
opiskelijan ryhmä. Nämä opiskelijat tulevat ope5ajineen myöhemmin syyskuussa sovi5avaksi pide5ävään 
tapaamiseen tutustumaan Kuor:n alueeseen ja sen alustaviin kehi5ämissuunnitelmiin tulevan 
oppilaitosyhteistyön pohjaksi. 
 
 
3. YksiZäiset KuorNn kehiZämisideat 
 
Tämän jälkeen Leena esi5eli lyhyes: listan työryhmissä ja tapaamisissa esille nousseita yksi5äisiä ideoita 
mahdollisiksi kehi5ämisen kohteiksi. Tämä lista annetaan myös Xamk:n opiskelijoille jatkotyöstämistä 
varten. Työryhmä kävi hankkeet lävitse ja keskeiseksi kehi5ämistarpeeksi työryhmän jäsenet nos:vat alueen 
valaistuksen suunni5elun. Leena koros:, e5 kehi5ämisideoiden lähtökohtana on se, e5ä jokaiseen 
toteutuskelpoiseen ideaan on myös oltava osoite5una vastuutaho, jo5a idea on käytännössä 
toteutuskelpoinen. 
 
 
4. Emmin opinnäytetyön Nlannekatsaus 
 
Tämän jälkeen Emmi esi5eli luonnon nii5yjen ja maisemalaitumiin lii5yvän opinnäytetyönsä tämän 
hetkisen :lan. Tavoi5eena on opinnäytetyönsä saaminen valmiiksi ja kirjallisessa muodossa esite5ynä 
tämän vuoden loppuun mennessä, mieluummin jo lokakuun loppuun mennessä. Opinnäytetyöhön lii5yvä 
kysely toteute&in pää5yneen kesän aikana Pertunmaan ja sen naapurikun:en alueella Etelä-Savossa. 
Kysely lähete&in alueen :loille. Kesän aikana nime5ömänä toteute5uun kyselyyn saa:in vastauksia reilulta 
40 vastaajalta, joista hieman yli 20 vastaajalla oli hoide5avaan ko:eläimiä. Vastaajista maksimissaan 
kymmenelle oli myös ollut tai oli edelleenkin ympäristösopimus. Kokemukset tästä sopimuksesta oli 
pelkästään hyviä. 
 
Suomessa on nyky:lanteessa ympäristösopimuksia 30.000 hehtaarilla, kun val:on tavoi5eena on saada 
näitä ympäristösopimuksia kaikkiaan yhteensä 60.000 hehtaarin alalle. Eli näihin hankkeisiin on val:olla 
rahaa tarjolla ja tarve sopimusalan ja –määrän kasva5amiseen on olemassa. Etelä-Savon alueella 
ympäristösopimus hankkeiden suunni5elusta ja laadinnasta asiantun:ja Saara Ryhänen ProAgriasta sekä 
myös alueen maa- ja ko:talousnaiset ovat ak:ivises: toiminnassa mukana. 
 
 
5. Vireille laiteZava Helmi-hanke  
 
Emmi suunni5elee Helmi-hankkeen yhteistyössä paikallisten yhdistysten, ProAgrian ja ak:ivisten 
kuntalaisten kanssa pilo&hankkeen, jossa sovelletaan ympäristösopimusta osana matkailun ja maaseudun 
luontoarvoihin nojaavaan kehi5ämistoimintaa. Näiden Helmi-hankkeiden haku on avautumassa parin viikon 
sisällä hakuajan ollessa 15.9.-31.10.2022. Hankkeen :imoilta kutsutaan mukaan lammas:layri5äjä Kirsi 
Kujansuu Kuor:sta Pertuntorin yhteydessä lauantaina 3.9.2022 pide5ävään palaveriin. Pyritään 
käynnistämään hänen kanssaan hankeyhteistyö pilo&hankkeen kau5a. Mukana em. palaverissa Kirsin 
kanssa ovat Emmi ja Leena. Viimeksi maini5u huoleh:i kutsut palaverin osano5ajille. 
 
 



6. HarvaanasuZujen maaseutualueiden matkailuhankkeiden hankehaku 
 
Lopuksi Leena esi5eli pääkohdat käynnissä olevan Harvaanasu5ujen maaseutualueiden 
matkailuhankkeiden hankehaun ja hae5avien avustusten keskeiset periaa5eet. Kyseessä on ainutkertainen 
kansallisista varoista myönne5ävä kaikkiaan 3 milj. euron määräinen avustuspo&. Pertunmaa ja Etelä-Savo 
täy5ää alueena avustuksen ehtona olevat kriteerit. Avustushaku toteutetaan kahdessa eri kierroksessa. 
Ensimmäinen hakukierros pää5yi 15.8.2022 ja osa jae5avasta avustuspo:sta vara&in jae5avaksi 16.8.2022 
auenneesta hakukierroksesta. Tämä jälkimmäinen hakukierros pää5yy 19.9.2022 klo 23:59 ja avustuksista 
pää5ävä viranomainen on Lapin ELY-keskus. Hankkeiden avustustaso on poikkeuksellisen korkea eli 90 % ja 
puu5uva 10 % voidaan rahoi5aa jopa kokonaisuudessaan talkootyöllä. Jälkimmäisen arvoksi on 
rahoi5ajataho määri5änyt 15 €/tun:. Hae5avissa hankehakemuksissa toivotaan yhteistyöhankkeiden 
korostuvan vahvas:. Rahoituskelpoisten hankkeiden kustannusarviot voivat olla välillä 30.000 € - 200.000€. 
 
 
7. KuorNn Matkailukeskus –hanke ja siihen liiZyvä avustushakemuksen vireillepano 
 
Hakuaika on :ukka, mu5a tästä huolima5a Leena kannus: työryhmää suunni5elemaan hanke5a ja siihen 
lii5yvää hankeavustushakemusta. Hakemuksen käytännön työn huoleh:vat Leena ja Jukka hakuajan 
pui5eissa. Nyt on tärkeää löytää hyvä toteu5amiskelpoinen kehi5ämisidea Kuor&in! Käydyn keskustelun 
pohjalta pääte&in lähteä rakentamaan hanke5a Kuor:n kylätalon kehi5ämistä Kuor:n 
Matkailukeskukseksi. Tämä kehi5ämistyö pohjautuu hankkeen avulla rakentuvaan verkostoyhteistyöhön eri 
sisällön- ja palveluntuo5ajien toimesta. Verkoston yhteistyötä suunni5elee ja koordinoi hankkeeseen 
palka5ava hanketyöntekijä. Erinomaisena asiana samalla tode&in, e5ä Hannukka kuor&laisena yri5äjä 
Puo:-yrityksestä ilmoi& olevansa kiinnostunut ja valmis toimimaan tässä hanketyöntekijän tehtävässä 
hankkeessa, mikäli Kuor:n Matkailukeskus –hankkeelle myönnetään hae5ava hankeavustus. 
 
 
8. Kokouksen pääZäminen 
 
Leena Ruotsalainen kii& työryhmän jäseniä vilkkaasta ja rakentavasta keskustelusta sekä pää&    
kokouksen klo 19.25 

 
    

Pertunmaalla, 1.9.2022 
 
 
Leena Ruotsalainen  Jukka Kuhanen 
kokouksen puheenjohtaja   kokouksen sihteeri 

 
 


