
IITTALA village
Muotoilun, kulttuurin ja taiteen kylä

(sis. lifestyle, kyläkulttuuri, kaikenlainen taide, käsityö, luonto)

Kohti Iittalan matkailun kasvuohjelmaa, koottu bottom up –näkemys  27.2.2019, pn



VISIO 2030 ?

” Jokainen haluaa tulla Iittalaan kylään näkemään ja kokemaan Iittalan way of life  
– uniikkia muotoilua, kulttuuria ja taidetta. Feel it, join it, happy with it”

”Iittalalainen hygge”



Strategiaa ? 
Miten erottaudumme kilpailijoista ja miten vahvistamme jatkuvasti kilpailukykyämme =  
miten saavutamme haluamamme vision. Onnistumme, jos näissä asioissa onnistumme:

• Omaperäisyys 

• Saavutettavuus (helppous ja saatavuus) 

1. Fyysinen saavutettavuus 

- helppoa ja sujuvaa tulla kylään kaikilla kulkumuodoilla

2. Viestinnällinen saavutettavuus

- valtakunnallinen näkyvyys ja tarjonta koottuna yhteen

3. Osaksi muiden tarjontaa

- moduloitavuus – meidän tarjonta on yhdistettävissä muiden kohteiden 
tarjontaan helposti - aina jokin osa Iittalaa mukaan muiden tarjontaan 

• mitä, kenelle, milloin



Mitä? Kenelle? Milloin?
- Pääsesonki on kesälomakausi  5-9 sekä joulukylä 11-1

- päiväretki, perheiden kesälomakohde, kesäperinne, ulkomaalaiset – lapsiperheet Hki-Tre akselilta
- hoidetaan priimasti ja hyödynnetään muun ajan markkinoinnissa; jokainen tyytyväinen asiakas suosittele ja tulee 

uudelleen 
- jatkuva uudistuminen 

- Tapahtumat + talvisin teemaviikonloppuja 
- vuosikello, organisointi, kv-kansallinen-paikallinen, aktiivinen tapahtumatuotanto 

- Talviarkena paikallisten palveluja Lasimäki tulisi saada ”kylän sisäpuolelle” – nyt on ulkokehällä

- Lomakausien ulkopuolella yritysten kokous- ja tyky –kohde 
(päiväksi)

- Reittimatkailu (teemat, eri kulkumuodot)
- Moduloitavat palvelut, joita voi yhdistää osaksi muiden kohteiden 

tarjontaa ympäri vuoden
- Keskeisimmät kv-kohderyhmät: Keski-Eurooppa, Japani



Arvot ? 
Toteutuvat joka päivä jokaisen kumppaniverkostoon kuuluvan toimesta. 
Koska muita yhteisiä pelisääntöjä ei voi olla, ohjaavat arvot yhdessä 
tekemistä oikeaan suuntaan. Iittala villagen kasvu on yhteisen 
onnistumisen tulosta. Voisiko ne olla esim.

- juju & laatu tekemisen perustana 
- vierailijalle hyvä mieli
- yhdessä onnistuminen
- luonnon arvostaminen 
- unohtamatta lapsia/nuoria



Tavoitteet ? Mitä ne on ja miten niitä 
mitataan ja seurataan?

• Kysyntää lisää - vierailijamäärän vuotuinen kasvu (min 10% - kaikilla yrityksillä?)

• Tarjoomaa lisää - alueella viipymän pidentäminen (päiväretki –kohde number one)

• Alueelle jäävän euromäärän kasvattaminen - (+10% vuodessa ?, tavoitteena 
yritysverkoston kannattavuus, uudet työpaikat, investoinnit)

• Asiakastyytyväisyyden nostaminen – (koska jokainen tyytyväinen suosittelee ja 
tulee uudelleen)

• Omaperäisyyden ja laatutason vahvistaminen – miten sitä voi mitata ?



IITTALA 
village

-muotoilun, kulttuurin 
ja taiteen kylä

Kokoava yhteinen Iittalan 
matkailusivusto 

- Linkitys HML-sivustolle
- Tapahtumat Tavastia  Eventsiin
- Iittala osaksi muiden alueiden ja 

kohteiden tarjontaa
- Löydettävyys, sisältö

- brändi

Toiminnollinen Lasimäen 
puistosuunnitelma 
- yhdistämään Lasimäen kohteet 

kävelyreitit
- funktiot, sisääntulot eri 

kulkumuodoilla, taiteen paikat, 
opasteet, luontoelämykset eri 
vuoden aikoina

- Lasimäki kylän sisäpuolelle ja 
osaksi kylän elämää

- Yritysten toimitilat, pop up –paikat 
jne

Fiskars – Iittalan lasin  
elämyksellistäminen
- päiväretken verran tarjontaa kaikille 

aisteille

Iittalantien kehittäminen
- Maamerkki motarin varteen, 
Taidesuunnitelma, ympäristönhoito, 
liikennemerkit, opasteet 
-Opastetaulut Shellin pihaan ja Lasimäen 
parkkipaikalle
-motarin ja kolmostien opasteet ennen 
Iittalan liittymää 

Aktiivinen 
tapahtumatuotanto
- vuosikello, vetovastuut, tavoitteet 

tapahtumittain, määrä ja laatu 
- Tarvitaan yhteistä resrussia

Yritysalustan kehittäminen 
- syitä sijoittua Iittalaan
- kiinteistökannan arvon nousu 
- Kaupungin kiinteistöt mukaan – Iittalan 

yhtenäiskoulu ja liikuntahalli 

Viestintäsuunnitelma
- kohderyhmät, sisällöt, kanavat, 

vuotuiset  
markkinointitoimenpiteet, brändin 
rakentaminen

- Yritysten yhteinen vuosibudjetti ja 
toimenpiteet 

- Aktiivinen positiivinen viestintä 

Reitistöt eri kulkumuodoilla 
ja tuotteistetut päiväretket
- pyöräily, moottoripyörä, auto, 

kävellen, veneellä, junalla
- Eri kohteiden tarjontaa yhdistävät 

retkipaketit
- Pyhän Olavin reitistö

Asukkaat mukaan, elävä 
autenttinen kylä
- Asiakkaiksi
- Markkinoijiksi 
- Elämysten tarjoajiksi 
- Tapahtumatuottajiksi  

Tunnistettuja kehitystarpeita matkailukylän kehittämisessä 

Elämyksellisyyden ja 
palvelujen kehittäminen
- Elämykselliset työpajat  

Junaretket pääradalla 

Iittala – Hml – Turenki esim.



Kiitos!

Linnan Kehitys Oy 
i-laakso 2030 – Iittalan kasvuohjelma
Pia Niemikotka
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