
 

PALAVERIMUISTIO 

YRITTÄJÄTAPAAMINEN KUORTIN KYLÄTALO 22.11.2022 KLO 17.30 – 18.50 
 
1. Tapaamisen avaus 
 
Tapaamisen aluksi kunnanjohtaja Leena Ruotsalainen avasi palaveri ja toivo5 osano6ajat lämpimäs8 
tervetulleiksi tähän lajissaan toiseen yri6äjätapaamiseen Kuor5 – Por5 Pertunmaalle ja Etelä-Savoon –
hankkeen 8imoilta. Keskustelua herä5 tapaamiseen saapuneiden yri6äjien vähäinen määrä.  
 
Paikalla oli tällä kertaa ainoastaan puolet ensimmäisen tapaamisen osallistujien määrästä. Toki usea yri6äjä 
oli ollut yhteydessä Leenaan ennen yri6äjätapaamista ja ilmoi6anut esteestään osallistua tapaamiseen. 
Arvel8in myös, e6ä seuraava tapaaminen kanna6aa kuitenkin järjestää ensimmäisen tapaamiseen lailla 
Kuor8n ABC:n 8loissa. Ja joka tapauksessa tapaamisen muis8o tulee nähtäville kunnan ne5sivuilla olevalle 
Kuor5-hankkeen sivustolle. 
 
 
2. Katsaus KuorH-hankkeessa käynnissä oleviin toimenpiteisiin 

Leena kävi lävitse laajan joukon toimenpiteitä, joita on tällä hetkellä vireillä Kuor5-hankkeeseen lii6yen. 
Näitä ovat seuraavan asiakokonaisuudet: 
 
- Kuor8n neljä kehi6ämisalue6a: Kuor8n virkistysalue, Kuor8n teollisuusalue, Kuor8n kaupallinen keskus ja 
Kuor8n tulevaisuuden kehi6ämisalue. Esitys herä5 keskustelua Etelä-Savon maakuntakaavassa olevasta 
ratavarauksesta Ylä-Räävelin ja Kuor8n ABC:n välisellä alueella. Rata-asia on noussut esille etenkin Päijät-
Hämeen puolella olevien naapurikun8en toimesta. Myös jopa yli 20 Mikkelin kaupunginvaltuute6ua on 
allekirjoi6anut aloi6een oikoratalinjauksen siirtämiseksi Heinolan ja Mikkelin välille valitun Porvoo-Kouvola 
– linjauksen sijaaan. 
 
- Kuor8n aurinkosähköpuiston sijoi6aminen nykyisen Kuor8n teollisuusalueen kupeeseen on julkiste6u 
Suur-Savon Sähkö Oy:n toimesta. Hankkeen vaa8ma rahoituspäätös on valmistelussa TEM:ssa ja 
päätöksenteko on viivästynyt päätösteknisistä syistä johtuen. Päätös on näillä näkymin odote6avissa joka 
tapauksessa toukokuuhun 2023 mennessä. 
 
Lisäksi Kuor8n teollisuusalueen kupeeseen vireillä olevan Noitalansuon Biokaasu Oy:n tuotantolaitoksen 
kanssa syntyy Kuor5in koko luokassaan merki6ävä kestävään energiaan perustuva 
enrgiantuotantoympäristö, jolla on merkitystä niin jo nyt alueella sijaitseville yrityksille kuin myös 
mahdollisille uusille alueelle sijoi6uville yritysinvestoinneille. Esimerkiksi Pelaser Oy:llä syntyy uotannossa 
huoma6ava määrä hukkalämpöä, jonka talteeno6oa on syytä tarkastella osana alueen kestävän 
energiatuotannon kokonaisuu6a. 
 
- Kuor8n alueella on myös vireillä pari uu6a kestävään lämpöenergiaan perustuvaa investoin8hanke6a. 



Näitä ovat Suur-Savon Osuuskaupan päätös vaihtaa öljykeskuslämmitys kiinteistökohtaiseen 
maalämpökeskukseen tulevan vuoden aikana sekä Kuor8nkartanon päätös vaihtaa lämmitys 
öljykeskuslämmityksestä Suur-Savon Sähkö Oy –konsernilta leasingilla hanki6avaan 
maalämpökeskuskon5in. 
 
- XAMK-oppilaitosyhteistyössä on Kuor5-hankkeella käynnissä useita toimenpiteitä työn alla. Näitä ovat: 
 * Kuor8n brändin kehi6ämisprosessi ja markkinoin8materiaalin luominen mukaan lukien  
     logon sekä graafisten ohjeiden aikaansaaminen. Kuor8n lisäksi opiskelijat tuo6avat  
     vastaavanlaisen markkinoin8materiaalin kolmelle Kuor8ssa toimivalle yritykselle. 
  * kar6akuvitushanke ulkoilurei5en sekä nähtävyys-, luonto- ja historiakohteiden käy6öön 
  * Kuor8n virkistysalueen suunni6elu (sis. frisbeegolfrata, urheiluken6ä, Veljespir5 ja    
     Kisahalli). 
  * XAMK-opiskelijoiden hyödyntäminen sparrausryhmänä ARK Heikki Kirjalaisen johdolla  
     tehtävän Kuor8n kaupallisen keskuksen alueen kaavoituksen kehi6ämistyössä. 
 
- Kuor8n alueen kehi6ämiseen lii6yvän kaavoitustyön rahoi6amiseen on jäte6y sisään Vihreän siirtymän 
rahoitushakemus. Päätöstä odotetaan talven aikana. 
 
- Tikkutollosta tuo6eeksi –hanke yhteistyössä Ruralia Ins8tuu8n kanssa 16.11.2022-30.9.2023. Hankkeen 
myönteinen rahoituspäätös saatu Lapin ELY-keskuksesta viime viikolla. Hakijana on ollut Helsingin yliopiston 
Ruralia Ins8tuu5 ja Kuor5/Pertunmaa on hankkeessa pilo5kuntana. Rahoituksen määrä on n. 128.000 
euroa ja tukitaso 90 %. Loppu osa rahoituksesta on talkootyötä. Kunnan osuus saadusta rahoituksesta on 
reilu 30.000 euroa ja henkilöresurssina hankkeelle kunta palkkaa em. hanketuella Hannukka Niemen 
hankkeen projek8työntekijäksi.  
 
- Kesän 2023 osalta Leena totesi seuraavat asiat: 
  * Kuor8n kylätalolla on Pia Sundholmin taidenäy6ely yhdessä hänen ystävänsä kanssa kesän  
     2022 tapaa. He huoleh8vat taidenäy6elyn ja kesäkahvilan käytännössä omatoimises8.  
     Kesäkahvila ja taidenäy6ely ovat avoinna ainoastaan kahden viikon ajan tulevana kesänä. 
  * Traktori- ja maatalousmuseo Jokipellon 8lalla on viime kesän tapaan avoinna myös 
     tulevana kesänä yleisölle. 
  * Kisahallin toimintaa voimistetaan kesän 2023 aikana tapahtumien osalta. 
  * Ukrainalaiset ovat näkyväs8 läsnä Pertunmaan ja Kuor8n kesässä. 
  * Studiolasin kiinteistö on tulossa myyn8in. Leena toivoo kiinteistön kehi6ämiseksi löytyvän  
     uuden idearikkaan toimijan mahdollisista ostajaehdokkaista. 
 
 
 
3. Tikkutollosta tuoOeeksi –hankkeen esiOely 
 
Hannukka Niemi esi6eli Tikkutollosta tuo6eeksi –hankkeen toiminta-ajatuksen ja hankeidean, jonka 
pohjalta käy8in vilkas ja idearikas lähetekeskustelu hankkeen myönteisen kehi6ymisen tueksi. Hanke 
myönteiseksi mahdollisuudeksi löytää uusia toimintatapoja ja yhteistyöverkostoja jatkossa. 
 
 
Vilkkaana tulevaisuuteen tähtäävän keskustelun pää6eeksi Leena Ruotsalainen kii5 osallistujia 
osallistumisesta tähän palaveriin, joka on osa Kuor8n kehi6ämistä. Toivon mukaan seuraavalla kerralla 
mukana on suurempi osano6ajajoukko osallistumassa tähän yhteiseen hyvään! Hän pää5 tapaamisen klo 
18.50. 
 



Pertunmaalla, 23.11.2022 
 
 
Leena Ruotsalainen   Jukka Kuhanen 
kunnanjohtaja, puheenjohtaja  hanketyöntekijä, sihteeri 
 
LiiOeet: KuorH-hankkeen ajankohtaiset 11/2022 diasarja, Leena Ruotsalainen 
               Tikkutollosta tuoOeeksi –hankkeen esiOelydiat, Hannukka Niemi 
 
 


