
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



 





  
 
 
 
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 Aluerakenteen tasapainoinen kehittäminen hyödyntämällä olemassa olevia rakenteita ja 

alueiden omia vahvuuksia. 

 Kyläverkoston kehittäminen sekä maaseudun elinkeinotoimintojen edistäminen ja muun 

toimintapohjan monipuolistaminen 

 Olemassa olevien yhdyskuntarakenteiden hyödyntäminen ja eheyttäminen 

 Palvelujen ja työpaikkojen sijoittaminen siten, että ne ovat hyvin eri väestöryhmien 

saavutettavissa 

 Joukkoliikenteen, pyöräilyn ja jalankulun edellytysten parantaminen 

 Riittävien alueiden varaaminen elinkeinotoiminnoille 

 Viheralueiden yhtenäisyys 

 Rakennetun ympäristön ajallinen kerroksellisuus, omaleimaisuus ja ihmisläheisyys 

 Ihmisten terveydelle aiheutuvien haittojen poistaminen ja ennalta ehkäiseminen 

 Kansallisen kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön säilyminen 

 Arvokkaiden luonnonalueiden ja niiden monimuotoisuuden säilyminen 

 Toimivat yhteysverkot ja energiahuolto 

 Liikennejärjestelmien kehittäminen eri liikennemuodot käsittävinä kokonaisuuksina 

 Liikennetarpeen vähentäminen ja liikenneturvallisuuden parantaminen 

 Ensisijaisesti olemassa olevien pääliikenneväylien ja -verkostojen kehittäminen 
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 jalankulku- ja pyöräily-yhteyksien sekä liityntäpysäköintijärjestelyjen kehittäminen 

valtatien 5 linja-autopysäkeille, mikä luo myös hyviä edellytyksiä kaupallisten palveluiden 

saavutettavuudelle autottomasti 

 jalankulku- ja pyöräily-yhteyksien kehittäminen keskustatoimintojen laajenevalla alueella 

 yksityistiejärjestelyjen kehittäminen pyöräilyteiden turvallisuuden parantamiseksi 

 pyöräily-yhteystarpeen arviointi Kuortin taajaman ja Pertunmaan kirkonkylän välille 

 liikenteen melualueet 

 

 



 Heinolantien ja Vanhatien välisellä rinnemaalla (asemakaavassa) 

 Vanhatien pohjoispuolella Korpikujan, Kartanokujan ja Ylärinteen alueella (asemakaava) 

 Valmuskantien Iso Palojärven rantaan liittyvällä asuinalueella (asemakaava) 

 Vähä-palojärventien varressa (yleiskaava) 

 Toukkolan ja Puustellin tilojen sekä Kuortin koulun ympäristössä (yleiskaava) 
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 Kuortti-Pertunmaa-Mäntyharju retkeilyreitistö, mahdollisesti Repovedelle saakka 

 Laavu Kuortin ja Kirkonkylän puolivälissä  

 Hiihtolatu Rauhamäki (yksityisen ylläpitämä tykkilumilatu, latureitin pituus on 3,8 

kilometriä, toiminta keskeytynyt). 

 Hiihtolatu Kuortin kartanon takana 



 ABC liikenneasema, jossa polttoainemyynti, päivittäistavaramyymälä ja kahvila / ravintola. 

Lisäksi samassa rakennuksessa on Alko, apteekki ja kaksi kauppaa (lahjatavara, 

laukkumyymälä) 

 Rautakauppa 

 Grilli-pizzeria (ei toimintaa talvella 2015 – 2016) 

 Neste Oil Express – kylmäasema 

 Toivosen lihasavustamo ja ruokarenki – myymälä 

 Vähittäistavaramyymälöitä: Ristina Outlet, Taiton Pörssi, Woikosken myyntipiste 

 Muuta yritystoimintaa: 2 autokorjaamoa, Kuortin lasi, Studio Oven, Wolara 

 3 rakentumatonta asemakaavatonttia  





 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Ihminen
https://fi.wikipedia.org/wiki/Ruoka
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kulutustavara


 Onko yritykselläsi nykyisellään riittävästi tilaa? Onko suunnitelmissa laajentaminen, 

lisärakentaminen? 

 Millaisena näet Kuortin ja oman yrityksesi tulevaisuuden? 

 Millaisille yrityksille tai palveluille Kuortissa olisi kysyntää? 

 Mitä Kuortissa tulisi kehittää? 







asukasluku 262 hlöä 486 hlöä 



 vähittäinen kasvutapa muuttui alueittain tapahtuvaksi, syntyi uudenlaisia tihentymiä 

taajamien reuna-alueille 

 rakennetun ympäristön mittakaava muuttui radikaalista ja näyttäytyi tilallisena 

köyhtymisenä ja jäsentymättömyytenä 

 omaleimaisuuden ja pienipiirteisyyden tilalle valtakunnallisten ketjujen 

tyyppiliikerakennukset 

 Uusi rakennustekniikka mahdollisti rakentamisen minne vain – todellinen fyysinen 

ympäristö ja laaditut abstraktit rakennuskaavat eivät sopineet yhteen 

 Toteutuksessa korostui kaavojen mukaisten pääteiden ja kevyen liikenteen väylien 

rakentuminen – tuottivat merkittäviä ympäristövaurioita maaseututaajamiin 

 

 ”vaeltaminen” = taajamien keskustojen sijainnin muutos liikenteen pääristeysalueen 

mukaisesti 

 vaeltaminen haitallisinta, jos uusi pääristeys syntynyt 500 – 1500 metrin päähän entisestä, 

koska silloin entinen keskusta on kuoleutunut perusteellisesti tai entinen keskusta on 

kääntynyt ”nurin”, eli takapihat ovat muodostuneet etupihoiksi 

 erityisen haitallista, jos keskipiste on siirtynyt useita kertoja vuosikymmenien välein 

 keskustan siirtyminen liikenteen pääristeysalueen mukaisesti on luonut 

maaseututaajamasta muodollisen, kuvitellun ja ylimitoitetun urbaanisuuteen perustuvan 

kaavoituksen keinoin suunnitellun taajaman. Sitä ennen maaseututaajaman kehitystä 

kuvasi vähittäinen, tarkoituksenmukaisuus ja itseorganisoituvuus. 

 



 kilpailukykyisen tonttitarjonnan varmistaminen 

hyödyntämällä ja eheyttämällä olemassa olevaa 

yhdyskuntarakennetta 

 seudullisten asiointi- ja palvelualueiden 

toiminnallisen vuorovaikutuksen kehittäminen ja 

tukeminen 

 seudullisten ja paikallisten palvelu-, työpaikka-, 

teollisuus- ja matkailualueiden mitoitukseen ja 

toimintojen yhteensovittamisen kestävän kehityksen 

periaatteet huomioiden 

 palvelujen ja työpaikkojen saavutettavuuteen 

julkisella kulkuvälineellä ja kevyen liikenteen avulla  



 taajaman rakenteen ja rakentamisen toteutumisen analysointi 

 yleiskaavan käyttämistä taajaman maankäytön eheyttämistyökaluna (yleiskaavoihin kuuluu 

olennaisena osana asemakaavojen saneerausohjelma ja saneerauksen toteutusaikataulu) 

 









 taajaman rakenteen ja rakentamisen toteutumisen analysointi 

 yleiskaavan käyttämistä taajaman maankäytön eheyttämistyökaluna (yleiskaavoihin kuuluu 

olennaisena osana asemakaavojen saneerausohjelma ja saneerauksen toteutusaikataulu) 







 





http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132#a22.12.2009-1589


 kilpailukykyisen tonttitarjonnan varmistaminen hyödyntämällä ja eheyttämällä olemassa 

olevaa yhdyskuntarakennetta 

 seudullisten asiointi- ja palvelualueiden toiminnallisen vuorovaikutuksen kehittäminen ja 

tukeminen 

 seudullisten ja paikallisten palvelu-, työpaikka-, teollisuus- ja matkailualueiden mitoitukseen 

ja toimintojen yhteensovittamisen kestävän kehityksen periaatteet huomioiden 

 palvelujen ja työpaikkojen saavutettavuuteen julkisella kulkuvälineellä ja kevyen liikenteen 

avulla  



 



 








