
Maaseudun uudet 
asumis-ratkaisut

Masu-hanke

Maaseudun uudet 

asumisratkaisut 

MASU-hanke



Maaseudun uudet asumisratkaisut -hanke

• Leppävirran ja Vesannon kuntien yhteistyönä toteuttama hanke

• Pyrkii purkamaan maallemuuton esteitä ja etsimään uusia 
maaseutuasumisen ratkaisuja

• Kohderyhmien tarkka määrittely: keitä potentiaaliset maallemuuttajat 
ovat ja mitä he etsivät – viestinnän & markkinoinnin uudistaminen

• Hankkeen toteutusaika: 1.3.2020-30.4.2022  

• Rahoitus: kokonaisrahoitus 175 000€. Kehittämisyhdistys Mansikka ry 
rahoittaa hanketta EU:n maaseuturahastosta 140 000€:lla. Kuntien 
rahoitusosuus hankkeessa on 35 000€.

www.maallemuutto.fi

http://www.maallemuutto.fi/


Hankkeen tavoitteet

1) Luoda tarkempi 
kohderyhmämääritys 
“uusmaalaisista”; keitä he ovat ja 
mitkä ovat maallemuuttoa edistävät 
ja estävät syyt 

2) Uudistaa viestintää siten, että 
maaseudun toimijoille olisi 
selkeämpää ketä heidän kannattaa 
tavoitella, miten heitä kannattaa 
tavoitella ja mitä heille kannattaa 
tarjota 



Hankkeen tavoitteet

3) Nivoa tiiviimmin yhteen 
elinvoimatyön “kolmijalkajakkaraa”; 
kuntia, yrityksiä ja yhteisöjä 

4) Löytää uusia asumisratkaisuja ja 
toteuttaa tarpeen mukaisia ja 
mahdollisia “matalan kynnyksen 
asumiskokeiluja” 
maallemuuttohalukkaille 

5) Mahdollistaa uusien asukkaiden 
kotoutuminen maaseudulle



Maallemuutto.fi
Heti hankkeen alussa tehtiin www.maallemuutto.fi –sivusto viestinnällisiä 
kokeiluja ja koemarkkinointia sekä hankkeen tiedottamista varten 

http://www.maallemuutto.fi/


Monipaikkaisuus

Monipaikkaisuuden teemat ovat olleet  
hankkeessa mukana jo 
suunnitteluvaiheessa →
koronapandemian myötä nousi aiottua 
suurempaan rooliin etätyön yleistyttyä

Vapaa-ajan asukkaat ovat myös iso 
kohderyhmä kunnalle muuttajia 
tavoiteltaessa



Etätyölomakampanja

• Yhdessä FutureSavo –hankkeen kanssa

• Etätyöloman tarkoitus on yhdistää sujuva 
etätyöskentely saumattomasti 
harrastuksiin kauniin savolaisen luonnon 
keskellä, esim. Etätyöloma taiteen & 
musiikin parissa Villa Wallessa
Leppävirralla

• Mukana Leppävirta, Vesanto, Varkaus, 
Suonenjoki, Tervo, Keitele, Pielavesi ja 
Rautalampi

• Hakemuksia tuli n. 300kpl



Toimenpiteitä monipaikkaisuuden näkökulmasta

Vesannolla on toteutettu Jäisinkö maalle? –kampanja:
• apua vapaa-ajan asunnon muuttamiseen vakituiseksi asunnoksi kunnan ja hankkeen 

yhteistyönä

• arviointikäyntejä vapaa-ajan asunnoille yhdessä rakennustarkastajan kanssa

• opas muutoshakemusprosessiin ja tietoa paikallisista yrittäjistä, jotka voivat toteuttaa 
muutostöitä

Perikuntien lähestyminen – esite jaettavaksi perunkirjoituksen yhteydessä →
yritetään saada vähäisellä käytöllä olevat kohteet vuokralle tai myyntiin 
mahdollisimman nopeasti

Tarjota apua autiotalojen vuokraamiseen/myyntiin – omistajat usein iäkkäitä, 
joten konkreettista apua kuvaamiseen ja netin käyttöön

www.maallemuutto.fi

http://www.maallemuutto.fi/


Mitä on suunnitteilla?

Tulevat asumiskokeilut: 

• Vesannolla puolen vuoden asumiskokeilu perheelle uuden hirsikoulun avaamisen 
yhteydessä

• Leppävirralla rekrytointiin liittyvä asumiskokeilu 

Selvitys etätyöläisten määrästä Vesannolla ja Leppävirralla – ostopalveluna 
Taloustutkimukselta tai kunnan omana kyselynä → saadaan selkeämpi kuva kuinka 
suuri kohderyhmä etätyöläiset ovat kunnille (etätyötilojen/hubien jäjestäminen, 
markkinointi…) 

Monipaikkaisten osallistuttaminen ja sitouttaminen kuntiin – vapaa-ajan 
asukkaiden pitovoima yhteistyönä yhdistysten, järjestöjen ja kuntien kanssa

www.maallemuutto.fi

http://www.maallemuutto.fi/
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Jenni Lemettinen, projektipäällikkö

jenni.lemettinen@vesanto.fi

p. 044 282 5589

Facebook: Maallemuutto-hanke

Instagram: @maallemuutto.fi 
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