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MAURO – maaseudun uusi rooli

Mauro on osa Kaustisen seutukunnan laajempaa strategista 
hankeohjelmaa kasvun ja elinvoiman kehittämiseksi (KASE 
Kasvuohjelma) 

Tavoitteena rakentaa aktiivisesti ja pilottiluonteisesti 
maaseudun uutta roolia Kaustisen seutukunnan alueella

Keskeinen tunnistettu mahdollisuus perustuu uusiutuvan 
energian tuotantoon ja käyttöönottoon

Hanketta toteuttavat 

Kaustisen seutukunta päätoteuttaja 

Osatoteuttajina Vaasan yliopisto (Vebic), Kokkolan 
yliopistokeskus Chydenius, Helsingin yliopisto - Ruralia
instituutti

Rahoitus Euroopan Maaseudun Kehittämisen maatalousrahasto 
ja seutukunnan kunnat



Tavoitteet

• Määrittää maaseudun uutta, uusiutuvaan energiaan liittyvää 
roolia kuvaava visio ja tavoitetila sekä käynnistää siihen johtava 
muutosprosessi pilottina Kaustisen seudulle 

• Tuottaa tarvittavaa tietoa muutosprosessin toteuttamiseksi

• Selvittää uusiutuvan energian teknistaloudelliset 
mahdollisuudet 

• Selvittää uusiutuvaan energiaan liittyvien kehittämishankkeiden 
sosiaalisen ja psykologisen toteutettavuuden mahdollisuudet ja 
alan vetovoimaisuus 

• Luoda tarvittavat verkostot ja kumppanuudet muutosprosessin 
toteuttamiseksi 

• Luoda uusiutuvia luonnonvaroja hyödyntävistä irrallisista 
hankkeista ja investoinneista seudullinen kokonaisuus 



• Muutosmahdollisuudet ja tarpeet sekä niiden tunnistaminen ja muutoksen käynnistäminen (kaikki 
toteuttajat) 

• Muutoksen käynnistyksen ohjaaminen (Kase) 

• Uusiutuvan energian tarjoamat teknis-taloudelliset mahdollisuudet ja potentiaali seudulla (Vebic, Ruralia)

• Energiatransition sosiaalista ja psykologista toteutettavuutta koskeva selvitys (KYC)

• Vuorovaikutus, koordinointi, viestintä – paikallinen sitouttaminen (Kaustisen seutukunta) 

• Jatkotoimenpidesuositukset eri osa-alueille (KYC, Vebic) 

• Vision ja tavoitetilan tarkentuminen tiekartaksi (Kase) 

• Maaseudun uuden roolin konkretisoituminen energia-alan mahdollistamana 

Toimenpiteet



Kohderyhmä ja toiminta-alue

Kohderyhmä:

• Alueen kunnat, asukkaat ja maaseudun yritykset

• Eri tavoin syntymän, asumisen ja omistamisen kautta 
Kaustisen seutukuntaan sidoksissa olevat henkilöt

• Hyödynsaajina ovat kaikki Kaustisen seutukunnan elinvoimaa 
edistämään pyrkivät tahot

• Toiminta-alue:

Kaustisen seutukunnan kunnat:

Halsua, Kaustinen, Lestijärvi, Toholampi ja Veteli



Kustannusarvio ja rahoitus

Kustannusarvio

Henkilöstökustannukset 192 542,50

Palvelujen osto 6 000,00

Flat Rate 15 % 46 210,20

Yhteensä 244 752,70

Rahoitus

EAKR (EU +valtio)  80 % 195 802,16

Kaustisen seudun kunnat 20% 48 950,54

Yhteensä 244 752,70

Hankkeen toteuttamisaika on 1.6.2020-30.6.2022



Toteutus

• Visio  ja tavoitetila maaseudun uudelle 
roolille – pilottina Kaustisen seutukunta

• Tiekartta, jossa kuvataan strateginen 
etenemismalli visioon ja tavoitetilaan

• Selvitys uusiutuvaan energiaan liittyvien 
kehittämishankkeiden sosiaalisesta ja 
psykologisesta toteutettavuudesta ja alan
vetovoimaisuudesta pilottialueella 

• Selvitys uusiutuvan energian potentiaalista 
ja hyödyntämismahdollisuuksista sekä 
toimenpidesuositukset asian edistämiseksi 
pilottialueella

• Laskelmat uusiutuvan energian 
aluetaloudellisista vaikutuksista 
pilottialueella
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