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Hankkeen tarkoituksena oli selvittää Pertunmaalla vapaa-ajan kiinteistön omistavien

halukkuutta muuttaa vapaa-ajan kiinteistö vakituiseksi asunnoksi. Kartoituskysely

suoritettiin kiinteistön omistajille lähetetyllä kirjekyselyllä. Samassa yhteydessä

tiedusteltiin Pertunmaan vapaa-ajan asukkaiden halukkuutta muuttaa Pertunmaalle

asumaän ja yrittämään.

HANKKEEN TAVOITTEET

Keskeinen tavoite

Muut tavoitteet

Pertunmaalla on n, 1800 vapaa-ajan asuntoa, joissa monet vapaa-ajan asukkaat ovat

pitkäaikaisia. Moni on lisäksi suunnitellut jossain vaiheessa muuttavansa

Pertunmaalle vakituisesti asumaan. Muuttokynnys on jokaisessa muutossa iso ja

vaatii syvällistä pohdintaa. Pertunmaalle on rakennettu vuosien 2OLO-20I3 aikana

kattavat valokuituverkot, joissa on mahdollista saada 900 Mbi/s internet yhteydet.

Tämä mahdollistaa monipuolisen sähköisten palveluiden käytön. Hankekyselyssä

tiedusteltiin myös mahdollisesta yritystoiminnasta ja halukkuutta perustettavan

toimistohotellin käyttöön.

Esiselvityshankkeen tarkoituksena oli kartoittaa onko vapaa-aJan asukkaiden

muuttohalukkuus todellista. Tavoitteena oli tuotteistaa Pertunmaan vapaa-ajan

asuntojen muutostyö ja toimia muutosprosessissa "rinnalla kulkijana" ja lisäksi punoa

yhteistyö- ja yritysverkostoja muutoksen ja muuttoprosessin helpottamiseksija

mahdollistamiseksi.

Muina tavoitteina oli saada syntymään Pertunmaan vapaa-ajan asukkaiden

positiivisia muuttotarinoita kuntaan muutosta. Edelleen tavoitteena oli kehittää

uusia toimintamalleja maalla asumisesta ja siellä työskentelystä. Tavoitteena oli

myös Pertunmaan strategian mukaisesti saada kuntaan uusia asukkaita ja yrittäjiä ja

sitä kautta lisää elinvoimaa.



TOTEUTUS

Toimenpiteet

Hanke käynnistettiin marraskuussa 2018 hanke esitteen "TULE KOTIIN

PERTUNMAALLE" ja kyselyn suunnittelulla. Esite kyselyineen postitettiin marras-

joulukuun vaihteessa kiinteistön omistajille. Kyselyssä tiedusteltiin muutos-

suunnitelmahalukkuutta, yritystilatarvetta ja kiinteistön vuokraus/myyntiaikeita.

Hankkeesta tehtiin youtube video, joka on ollut Visit Petunmaan ja Pertunmaan

kunnan nettisivuilla. Kyselystä tiedotettiin lehdistössä ja Facebookissa ja vastattiin

kysymyksiin.

Alkuperäisen suunnitelman mukaan kyselyn vastausten analysointija kohteiden

kontaktointi oli tarkoitus suorittaa kevättalven 20L9 aikana. Haasteeksi tässä

muodostulvat vuodenajat ja kiinteistön omistajien kalenterit; yksinkertaisesti vapaa-

ajan asunnoilla eitalvella käyty, eikä monilla kohteilla tiet olleet aurattuja ym.

Niinpä halukkaiden kiinteistön omistajien vapaa-ajan kiinteistöille katselmus käyntejä

suoritettiinkin kevättalven ja kesän aikana kiinteistön omistajille sopivina

ajankohtlna, yleensä viikonloppuisin. Kiinteistön kohdekatselmuksissa tutustuttiin

alustavasti m uutokseen halukkaiden kiinteistön omistajien "kiinteistömassaa n" ja

m uutostarpeeseen. Katselmukset suorittivat työparina hankevetäjä Esko Kilpinen ja

rakennusmestari Tapio Salomaa. Katselmuksissa keskeistä oli mu utoksesta

keskustelu ja rakennustekninen neuvonta. Katselm u ksissa laadittiin kiinteistöstä

kiinteistökörtti.

Hankkeesta on tiedotettu lehdistön välityksellä ja tavattavissa on oltu puhelimitse

sekä sähköpostitse.

Alkukesästä järjestettiin 7 .6 2019 maallemuuttoiltamat Pertunmaan Nuorisotalolla.

Maallemuuttoiltamat avasi kunnanhallituksen puheenjohtaja Jari Liukkonen.

Hankkeen tuloksista ja tavoitteista kertoi hankevetäjä Esko Kilpinen. Laajakaistojen

ja tietoliikenteen mahdollisuu ksista alusti Mikkelin Pu helimen myyntijohtaja Juha

Putkonen. Muutoksessa mukanaolosta kertoi Honka Oyj:n hirsitalo asiantuntija

Jukka Hautamäki. Alustusten jälkeen oli asiantuntija paneeli, jossa alustajat vastasivat

kysymyksiin. Seminaarin juonsi Esko Kilpinen. Seminaari kokosi noin 40 maalle

m u utosta kiin nostun utta.

Hanke oli myös esillä ja hankkeen edustajat tavattavissa Pertun Päivillä 29.6.2019

Pertunmaan torilla.

Loppuseminaarina järjestettiin maallemuuttoseminaari 30.8.2019 Pertunmaan

N uorisotalolla. Seminaarin avasi kunnanvaltuuston puheenjohtaja Annukka Räisänen

Videoterveiset seminaariin esitti maa-ja metsätalousministeriJari Leppä. Vapaa-ajan



asumisesta ja maaseutukuntien elinvoimasta alusti tutkija Manu Rantanen Helsingin

yliopiston Ruralia instituutista. Maakunnan näkökulmasta maallemuuttoon alusti

aluesuunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen ja hankkeen tuloksista maallemuuto Case

Pertunmaata esitteli hankevetäjä Esko Kilpinen joka myös juonsi seminaariin.

Seminaari kokosi 57 maalle muutosta kiinnostunutta.

Aikataulu

Hanke oli vireillä L.7 .2018-30.9.2019

Resu rssit

Hankkeella oli Päijänne Leaderin myöntämä hanketuki 31 960 euroa

Organisaatio

Hanke oli Pertunmaan kunnan hallinnoima, Hankkeelle kunnanhallitus oli nimennyt

hankeryhmän: Jari Liukkonen Erkki Ojala, Juha Torniainen, Kauko Luhtanen, Matti

Ratilainen, Sammy Virtanen ja Päijänne Leaderin edustajana Virpi Kallioinen. Esko

Kilpinen toimi ajalla 25. 10.2018-30.6.2019 hankeen osa-aikaisena hankevetäjänä ja

tämän jälkeen asiamiehenä 30.9.20L9 saakka.

Asia ntu ntija pa lveluita ostettii n ra kenn usmesta ri Ta p io Salomaa lta.

Kustannukset ja rahoitus

Päijänne-Leader Ry myönsi hankkeelle 31 960 euron avustuksen eli 100 %:n

hanketuen. Hankkeen lopulliset kustannukset:

zOtB 2OLg Yhteensä

Palkat ja palkkiot
sivukuluineen 3244,20 L2725,47 15 969,67

Ostopalvelut
*painatukset ja ilmoitukset
*posti- ja ku riiripalvelut

Matkakorvaukset

Muut kulut

*valokopiot
* tilaisuudet

56,29 1 538,90

0,96

1794,00
1 332,05
3 L26,O5

0,95

6 427,49

662,50
30,40

692,90

2 456,50
L362,45
3 818,95

1 595,18

9,20
727,0L
736,2L

8,24
727,07

735,25

Yhteensä L5692,52 22L20,O1.



Raportointi ja seu ranta

Hankkeesta laaditaan raportti niiden kiinteistön omistajien osalta, jotka ovat olleet

halukkaita muutoksen tekemiseen. Koetetaan viedä myönteistä muuttopäätöstä

eteenpäin tavoitteena positiivinen "muutos/muuttotarina". Edelleen kartoitetaan

ti loja toi m istohotel li käyttöön ja h a I u kku utta sen käyttöön.

Toteutus, olettamukset ja riskit

Esiselvityksen tulokset ovat erittäin hyviä ja ne vaativat positiivista ja ennakko-

lu ulotonta yhdessä tekemistä nyt katselmuksien kautta käyn nistyneiden

muuttotarinoiden maaliin saamiseksi. Siihen tarvitaan myönteisiä rahoituspäätöksiä

ja "rinnalla kulkemista".

Riski toteutuu, jos ei tehdä mitään asian hyväksija "tiputetaan rukkaset ropakkoon".

YHTEISKUMPPANIT

Hankkeen yhteistyökumppaneina ovat toimineet hirsitalo yritys Honka Oyjja

maakunnallinen teleyritys MPY Oy. Jatkossa on tarkoitus punoa toimijaverkosto

hankkeita toteuttamaan. Honka Oyj:n kampanjatarjous uuden talon

ha n ki nta päätöksen h an kkeen ai kana 3t.I2.2019 teh n eel le oli i I ma iset

kokonaisvaltaiset suunnitelmat, arvo n. 3 500 € / kohde. Lisäksi tehdään talon

hinnasta kampanjatarjous. MPY Oy, vastuullinen alueellinen laajakaista operaattori,

on hankkeen eri vaiheissa ollut hankkeen tukena.

TU LOKSET JA VAIKUTUKSET

Kysely kirjeitä lähetettiin väestörekisteristä ostettuun kiinteistötietojen yhteys-

tietojen mukaan noin 1350 kysely kirjettä.

Alkuperäisen aikataulun m ukaan vastau ksia saapui seuraavasti :

30 Kiinteistön omistajaa oli kiinnostunut tekemään muutoksen 34 kiinteistölle

1 Kiinteistön omistaja rakentaa omatoimisesti uuden talon

L Kiinteistön omistaja tekee muutoksen omatoimisesti

6 Kiinteistön omistajaa "jälki ilmoittautui" hankkeen aikana

Katselmuksia on suorittu 28 kiinteistöllä. Lopullinen muutokseen lähtijöiden

määrä selviää kun tiedetään muutoksien kustannusarviot

Myös mahdollisesti perustettavasta toimistohotellista on ollut kiinnostusta.

"Vapaa-asunnoista vakituisiksi" -esiselvityshanke on ollut onnistunut ja tulokset ovat

hyviä. Katselmusten pohjalta on hyvä suunnitella uusien hankkeiden jatkotoimia.



Muutoskiinteistöjen osalta niitä ovat energiatodistuksien laatiminen, jonka jälkeen

tiedetään muutostarpeet. Uusissa kohteissa tulee tukea hankkeen vireille saantia ja

toteutusta.

Myös toimistohotellin ja muut yritystoiminnan tilat sekä kiinnostuneiden yrittäjien

tarpeet tulee selvittää.

ESITYKSET JATKOTOI M I KSI

Perinteisesti esiselvityshankkeen tulokset olisi voinut esittää excel-taulukossa, tässä

hankkeessa on haluttu tutustua kiinteistön omistajiin ja heidän kiinteistöihinsä, joista

on käyty hyviä keskusteluja myös jatkotoimista.

Vireille tulee saada hanke/hankkeita, joilla saadaan energiatodistukset laadittua ja

jatkosuunnitelmat tehtyä. Tämä edellyttää kohteiden rinnalla kulkemista aina

positiiviseen lopputulokseen asti. Muutto / muutospäätös on henkilökohtaisesti iso,

taloudellisestija henkisesti vaativa. Jokaisella kiinteistönomistajalla on myös oma

tarinansa ja hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi on otettava useampia askeleita.

Voidaan arvioida, että muutossuunnitelmista on kiinnostut 20-25 kiinteistön

omistajaa, joissa muutama täysin uusi talokohdekin. Nämä tarvitsevat alusta asti

"rinnalla kulkemista" ja verkoston punontaa, joka toimisi hyvien käytäntöjen jälkeen

vuosittaih. Jos ja kun rahoitus jatkolle saadaan, niin positiivisen julkisuuden myötä

mukaan lähtisi lisää 5-10 kohdetta.




