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Kuortti - portti Pertunmaalle ja Etelä-Savoon

u Keskeinen sijainti 5-tien varrella

u ABC tunnettu kohde

u Kuortin kylässä vakinaisia asukkaita noin 250 (koko 
Pertunmaan kunnassa 1650)

u Kunnalliset palvelut Pertunmaan kirkonkylällä 10 km 
päässä

Hankkeen tavoitteena vetovoiman 
parantaminen:

u Uusi kaavoitussuunnitelma

u Kestäviä ja uusiutuvia energiamuotoja

u Kuortin sisääntuloalueen maisemointi

u Virkistysmahdollisuuksien kehittäminen



Virkistysalueen 
kehittäminen

Alueella nyt:
1. Frisbeegolf-rata

2. Urheilukenttä

3. Kuntoportaat

4. Laavu

5. Kisahalli (kesällä 
lavatansseja)

6. Veljespirtti 
(vuokrataan 
tapahtumiin)

Aiheeseen liittyen on tutkittu 
myös:

u Kylätalo

u Retkeilyreitti

Kohderyhmä:

u Vakituiset asukkaat

u Vapaa-ajan asukkaat

u (Vierailijat)



Haasteet

u Kriisikunta, taloudellinen ahdinko mm. 
kasvaneiden sote-menojen vuoksi.

u Asukkaita 250, kylällä ei majoitusta 
tarjolla, palveluja ei juurikaan (ABC:n 
ympärille muodostuneen kaupallisen 
keskuksen lisäksi).

u Tapahtumat yms. tehdään talkootyöllä.

HELP!!



Projektin vaiheet
Syys-lokakuu Marraskuu

Kyselyt (asukkaat, karavaanarit)

Tiedonkeruu ja benchmarking

Havainnointi ja 
tapaaminen 5.10.

Tapaaminen ja 
työpaja 20.10.

Tarkemmat suunnitelmat

Konseptin/
kehitysehdotusten 
esittely

Tapaaminen 
12.10.

Haastattelut (sidosryhmät, matkailijat)

Raportti 
tiedonkeruun 
tuloksista



Käyttäjä-
ymmärrys

Havainnointi: 
virkistysalueet ja 

rakennukset

Havainnointi:
kyltit, tiedotus

Benchmarking Hankkeen 
kokonaiskuva

Aiemmat 
tutkimukset

Kyselyt, 
haastattelut

Muiden kuntien 
virkistystarjonta

Frisbeegolf-radan 
arvostus alalla

Tavoitteen 
kirkastaminen, 
projektin rajaus

Hankkeen eri 
osioiden vaikutus 

projektiimme

Matkailu-
tutkimukset

Retkeily-
tutkimukset

Työpaja hankkeen 
työryhmälle

Kunnan muu 
virkistystarjonta

Alueella tehdyt 
tutkimukset



Havainnointi

u Olemme käyneet Kuortissa 2 kertaa, 5.10. sekä 20.10.

u Havaintoja:

u Frisbeegolfrata siisti, pururata kiertää aluetta.

u Urheilukenttä perustasoa, varasto kaipaa kunnostusta, ulkohuussi uudehko ja siisti.

u Laavu uusi, puut tuotava itse. Laavu Kangaslammen rannassa, ranta melko 
ryteikköistä, polku vie rantaan ja mietimme uintimahdollisuutta. Kuntoilulaitteet 
laavun vieressä hiukan jo huonokuntoisia.

u Kuntoportaat melko hyvässä kunnossa.

u Veljespirtti ulkoisesti siisti, laituri ja uimaportaat Kangaslampeen, ulkohuussi.

u Kisahallin maali rapistunut ja ympäristö ryteikköistä.

u Kävimme katsomassa myös Kylätaloa noin 1 km päässä, koska retkeilyreitti lähtee 
siitä, mietimme voisiko ottaa mukaan projektiin tai yhdistää virkistysalueeseen. 
Kylätalo ja retkeilyreitti mukana kyselyissä, koska liittyy aiheeseen.

u Noin kilometrin päässä oleva viitostien liikenteen ääni kuuluu virkistysalueelle.



Työryhmän tapaamiseen 
osallistuminen 20.10.2022
u Esittelimme projektimme 

työryhmälle
u Pidimme työryhmälle 

voimavaraharjoituksen, tavoitteena 
löytää mahdollisia piilossa olevia 
resursseja.

Vahvuuksia: yhteisöllisyys, 
omaleimaisuus, idearikkaus, luonto, 
sijainti, 5-tie ja ABC:n tunnettuus, 
vapaa-ajan asukkaat, vihreä siirtymä
Haasteita: raha, vapaaehtoisten 
aktivointi, ihmisten tavoittaminen ja 
tiedottaminen, yritysten houkuttelu



Haastattelut

u Teimme puolistrukturoituja haastatteluja kymmenelle henkilölle lähipiiristä, 
jotka ovat käyneet Kuortin ABC:lla kerran tai säännöllisesti.

u Haastattelujen perusteella tauolle pysähtyviä on haastavaa houkutella kovin 
pitkälle, kävelymatkan päässä olevat kaupat tms. ovat mahdollisia.

u ABC-kävijöiden houkuttelu alueelle on isompi kokonaisuus ja liittyy enemmän 
matkailun sekä kaupallisen keskuksen kehittämiseen, vaatii jatkotutkimusta.



Asukaskyselyn tulokset



Käyttäjäymmärryksen lisääminen:
vakituiset ja vapaa-ajanasukkaat

u Kysely jaettiin Facebookin Kuortti-ryhmässä ja se oli avoinna 13.–20.10.2022

u Vastaajia 59



Houkuttelevimmat virikkeet

u Virikkeet ovat tasaisesti 
tiedossa ja käytössä.

u Vain pari vastaajaa 
kertoi, että ei ole 
käyttänyt tiedonpuutteen 
vuoksi.

u Yleisin syy siihen ettei ole 
käyttänyt: ei kaipaa, 
viihtyy omalla mökillä



Asukaskyselyn toivotuimmat

u Olemassa olevien parantelu: 
u Valaistus takaisin käyttöön 

u Talvikunnossapito pururadalle ja ladut 

u Laavun ja liikuntavälineiden kohennus

u Viihtyisyyden parannus maisemoinnilla

u Retkeilyreitin kehitys

u Veljespirtin kunnostus

u Lisää:
u Tiedotus ja viestintä

u Koirapuisto

u Maastopyöräily

u Kaikenlaisia tapahtumia

u Muut kommentit: yleisesti kiiteltiin alueiden hyvää hoitoa 



Karavaanarikyselyn 
tulokset



Käyttäjäymmärryksen lisääminen: 
karavaanarit

u Kysely jaettiin Facebookin Karavaanarit-ryhmässä ja se oli avoinna muutaman 
päivän 24.-26.10.

u Vastaajia 395



Houkuttelevimmat virikkeet
1. Retkeilyreitit kiinnostivat 

vastaajia eniten, niiltä toivottiin 
monipuolisuutta.

2. Ostosmahdollisuudet oli toiseksi 
kiinnostavin houkutin.

3. Historialliset kohteet 
kiinnostavat yllättävänkin paljon.

4. Kesäteatteri sai myös paljon 
kannatusta.

Kyselyn vaihtoehdoissa painotettiin 
alueella jo olevia virikkeitä sekä 
aiempia ideoita. Kyselyn avoimissa 
vastauksissa nousi esille vahvasti  
myös lasten huomioiminen.



Leiriytymispaikan valinnassa eniten vaikuttaa

u Maisema ja luonnon rauha (ei tien lähellä tai autojen melua)

u Vesistö ja uintimahdollisuus

u Saunat, suihkut

u Sähkö, kemiallisen WC:n tyhjennys

u Hinta

u Turvallisuus

u Palvelut leiriytymispaikalla ja sen lähellä

u Lapset ja koirat huomioitu

u Henkilökunnan ystävällisyys

u Yhteisöllisyys ja toisaalta oma rauha



Realistiset mahdollisuudet kehittää 
leiriytymistä/majoitusta Kuortissa

u Matkaparkki yrittäjävetoisesti esim.

u https://www.bestpark.com/fi/

u https://matkaparkki.com/paikan-tarjoajalle/

u Leirintäalue yrittäjävetoisesti, jolle kunta tarjoaa sopivan tontin (onnistuisiko 
esim. jonkun järven rannasta).

u Turvallisuussyistä (4 m turvaväli) leiriytymistä ei voi järjestää ahtaalla 
pysäköintialueella esim. Kisahallilla tai Veljespirtillä. 
https://www.karavaanarit.fi/leirintamatkailu/turvallisuus/turvavalit/

u Airbnb-vuokraus esim. Kylätalolla?

https://www.bestpark.com/fi/
https://matkaparkki.com/paikan-tarjoajalle/
https://www.karavaanarit.fi/leirintamatkailu/turvallisuus/turvavalit/


Teemat 
kehityskohteiden 
ideointiin

Kehittämisehdotukset 
lähivirkistysalueen kehittämiseksi: 
toimintojen lisääminen ja 
vanhojen rakenteiden kohennus

Vinkit tapahtumien koordinointiin 
sekä tiedotuksen ja markkinoinnin 
kehittämiseen

Vastaamme omassa projektissamme ensisijaisesti asukkaiden tarpeisiin,
matkailijat mukaan myöhemmissä kehitysvaiheissa tulevien matkailun kehittämisen projektien myötä.



Ehdotuksemme



Kehitysehdotukset, virkistysalue

u Kiviteema näkyviin, ”pysäköintialueen” ympärille kiviä rajaamaan ja 
istuskelua/hyppelyä varten.

u Valaistus käyttöön, talvikunnossapito ja ladut

u Laavulle puut, rannan siivous ja uimalaituri

u Laavun viereen pöydät ja penkit sekä keinu

u Ulkokuntosali: välineiden siirto laavulta kuntoportaiden tuntumaan ja lisätään 
muutama väline

u Urheilukentän varastotilan maalaus ja lainattavaksi välineitä

u Veljespirtin kehityskohteet ja Kisahallin ympäristön kohentaminen

u Koirametsä



Havainnekuva kiviteemasta



Havainnekuva urheilukentän varastosta

Varastorakennusten maalaus 
ja siistiminen.

Varastoon liikuntavälineitä 
lainattavaksi (palloja, 
kahvakuulia, kuminauhoja, 
kävelysauvoja)

Tervetuloa Kuortin 
liikuntapuistoon



Havainnekuva laavulta

Laavulle: polttopuut, pöytä ja penkit, keinu, rannan 
siistiminen ja uimalaiturin lisäys. 
(liikuntavälineet siirretään toisaalle)



Havainnekuva laavun 
rannasta

Rannan siistiminen ja laiturin 
uudelleenrakennus. 

Tuodaan kiviä rannan lähettyville, 
joilla voi myös istuskella.



Havainnekuva ulkokuntosalista

Tunnelmakuva Jyväskylästä

Ulkoliikuntavälineiden siirto laavulta kuntoportaiden 
tuntumaan, lisätään tasapainopuomi, vatsapenkki ja 
rintaprässi.



Pururadalle toiveet

• Valot
• Ladut
• Talvikunnossapito



Rakennusten ja aitojen maalaus ja siistiminen. 
Ympäristön siistiminen esim. puutarha-alan opiskelijoiden toimesta erillisenä projektina.

Kiviä pysäköintialueen reunoille.

Havainnekuva 
Kisahallilta



Toimenpiteet Veljespirtti

Rakennukset varsin siistissä kunnossa.
Kyselyssä esiin tulleita toiveita:
• vesivessan rakentaminen
• lisää kylmäsäilytystilaa

Kiiviteemaa tukien, kiviä pysäköintialueen 
reunoille.

Tulevaisuuden visio: Mikäli 
käyttötarkoitusta halutaan/voidaan 
muuttaa, suurempia tuloja voisi saada 
lisäämällä sänkyjä ja vuokraamalla mökiksi 
viikkovuokralla.



Koirametsä

Koirapuistolle ja koirien uimapaikalle oli
jonkin verran kysyntää. Oma jatkoprojekti
olisi määritellä sille budjetti ja sopiva
alue.



Villit ideat 
tulevaisuuteen

u "Suomen suurin liukumäki" virkistysalueelle

u Urheilukentälle katsomo



Kehitysehdotukset: Tapahtumien 
organisointi

u Nykytila: jokainen yhdistys puuhaa omia juttujaan, tapahtumajärjestämisen 
osalta yksi haaste on ollut organisoinnin osalta vapaaehtoisten ajankäyttö ja 
pitkäjänteisyys.

u Havaintomme: Pertunmaan tapahtumien suunnittelua voisi koordinoida hiukan 
paremmin.

u Vinkkimme tapahtumien suunnitteluun:

u Säännölliset tapahtumien suunnittelukokoukset 3-4 vuodessa, joissa laajemmin alueen 
yhdistykset

u Ideoiden kirjaaminen avoimeen paikkaan (esim. Jamboard)

u Sovittujen tapahtumien kirjaaminen avoimeen paikkaan, mikä? (tapahtumakalenteriin 
heti varaus vai jokin erillinen vuosikello)



Kehitysehdotukset: Tiedotus ja 
markkinointi
u Nykytila: virkistysmahdollisuuksista voisi olla paremmin tietoa saatavilla. 

Tiedotuskanavana Facebook tavoittaa varsin hyvin, mutta aktivointi koettu 
haasteeksi.

u Vinkkimme tiedotuksen ja markkinoinnin kehittämiseksi:
u Sovitaan kuka tiedottaa ja millä aikataululla

u Säännölliset nostot tarjonnasta Facebook-ryhmiin (kunnan tapahtumakalenteri, 
ulkoilureitit, liikuntapuisto jne.)

u Tiedotus:

u Tapahtumista tiedotus Pertunmaan ja lähialueiden FB-ryhmissä (noin 30 km säde: mm. 
Heinola, Mäntyharju. Yhteistyö, näiden muiden alueiden tapahtumien markkinointi 
Pertunmaan ryhmissä).

u Lisätään Kuortin kylän FB-ryhmään tietoja-osioon linkki kunnan sivuille 
(+tapahtumakalenteriin)

u Pertunmaan kesälehti, jos sellaista ei vielä ole (tapahtumat ja muuta tarjontaa)

u Kyltitys, sisääntuloväylälle ja/tai 5-tien varteen kyltti virkistysalueelle.

u Vanhentuneiden infotaulujen päivitys tai poisto (Kuoman edessä ja ABC:lla)



Jatkoon vinkkejä

u Jatkotutkimuksena kannattaisi selvittää ABC-kävijöiden etnografiaa. 

u Kuinka suuri osa kävijöistä on paikallisia ja kuinka moni ulkopaikkakuntalainen.

u Minkälaisia toiveita ja tarpeita vierailijoilla on, joihin Kuortti ja Pertunmaa voisi 
vastata.



Kiitos yhteistyöstä!
Opimme paljon :)
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