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i-laakson rooli  

• Tähtää rakenteellisiin muutoksiin ja uusiin avauksiin 
• Kokoaa voimia ja ohjaa tekemistä samaan suuntaan
• Innostaa, aktivoi, ideoi ja tukee yrityksiä ja asukkaita oman 

toimintaympäristönsä kehittämiseen ja taloudellisen 
toimeliaisuuden lisääntymiseen Iittalassa 

• Etsii aina intressinomaisen toimenpiteille 
• Tuottaa työkaluja, mahdollistaa paikallisten osallistamisen 

kehittämiseen 
• Kehittäjä muiden joukossa, tarvittaessa rohkeasti ladun avaaja
• Ei määräysvaltaa keneenkään, tulosten aikaansaaminen 

edellyttää win-win -hyötyjä  
• Kaupungin kanssa   

• Kaavoituksen kanssa maankäytön suunnitelmaa 
• Viestinnän kanssa markkinointia 
• Elinkeinotiimi seurannut edistymistä 



Tuloksia aluetalouden yhteiskehittämisestä
Iittalassa 2017-2018 



Kokonaisuus muodostuu monista pienistä teoista  
- paljon tekijöitä, paljon tekoja, yksi teko johtaa toiseen,

ei irrallista tekemistä





Iittalan taideaseman avajaiset ja Iittalan koko kylän 
yhteinen kesänavaus 9.6. -10.6. 
Yhdessä tuotetun tapahtuman malli +
erinomainen myyntivkl koko Iittalassa



i-laakson keskeiset tulokset 2017-2018

• Iittalan vierailijamäärä 2018 noussut 10% vuoteen 2017 verrattuna ja vuotta 
on jäljellä (naivistien kesänäyttelyn päättyessä)
Naivistien kesänäyttely 2016: 17.800,  2017: 18.300 ja 2018: 20.000
Kassavirran kasvu min 100.000 eur lisäys aluetalouteen 

• Yli 100.000 eur investointi toteutunut Iittalassa = Iittalan taideasema     
Syntynyt arvonnousua yli 100.000 eur verran 

• Iittalan kansallinen ja kv-näkyvyys on lisääntynyt ja kylän imago taidekylänä 
on vahvistunut Iittalan taideaseman myötä  
• Kymppiuutisten kevennys taideasemasta, heinäkuu 2018
• Hämeen Liiton kv -julkaisussa taideaseman esittely, elokuu 2018 (jakelu 2000 hlöä)
• Komission EU in my region –valokuvakisassa Taideasema sai eniten ääniä kaikista 

kuvista ja face –postauksen näki 2000 hlöä, kesä 2018
• Valtakunnallisessa Teräsrakenne –lehdessä laaja artikkeli taideasemasta, syyskuu 

2018
• Kanta-Hämeen vuoden maisemateko 2018 / Etelä-Suomen maa- ja kotitalousnaiset



i-laakson keskeiset tulokset 2017-2018

• Uusia tuote- ja palveluaihioita sekä näkyvyyttä mukana olleille yrityksille
• Virtuaalielementit taideasemalla
• Iittalan tapahtumatuotannon yhteistoiminta -malli 
• Iittalan kyläpyörät –konsepti 
• Naivistinen ulkonäyttely 
• CorTen – tuoteperhe: taidekatos ja kohdeopastetaulu 
• Iittalan taideasema –konsepti 

• Hyvä alku Iittalan kasvulle! Seuraava superjuhlavuosi on 2021
• Tosin myös rakennemuutos Iittalassa on kiihtyvää ja yrityksiä lopettaa
• Vaikuttanut kaupungin elinvoimastrategiaan

• Kustannustehokasta kehittämistä – ks. kulut vs. tulokset
• Edullista markkinointia, koska mm. asukkaat aktiivisesti somessa mukana
• Hankittu ulkopuolista rahoitusta alueelle 
• Kassavirtaa ja arvonnousua (taideasema ja yritykset)



Kehittämisen painopisteet 2019

• Lasimäen alueen kasvusuunnitelma ja destinaatio -kehittäminen
• 2021 seuraava Iittalan superjuhlavuosi 

• Vierailijamäärän kasvattaminen ja viipymän pidentäminen
• Autoilijan reitti moottoritieltä Lasimäelle –yhteissuunnittelu
• Kylätalouden vahvistaminen yritysten ja asukkaiden yhteistyönä 



Kiitos!

i-laakso 2030 ja Iittalan Taideasema
Pia Niemikotka
p. 040-868 2087
pia.niemikotka@linnan.fi
Linnan Kehitys Oy 
kehittäjä; yritys- ja kaupunkikehityspalvelut

www.linnan.fi/taideasema
www.linnan.fi/i-laakso2030
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