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Nuutajärven Lasikylän kulttuurisäätiö 

Julkaisuvapaa 

 

Nuutajärven Lasikylän kulttuurisäätiön Uusi Nuutajärvi -esiselvitystyö on 

valmistunut 

 

Esiselvitystyön lähtökohdat 

Esiselvityshanke toteutettiin Urjalassa sijaitsevan Nuutajärven Lasikylän kehittämisen lähtökohtien 

selvittämiseksi, alueen vetovoiman lisäämiseksi ja maaseudun elinvoiman parantamiseksi. 

Selvitystyön tulokset koottiin raportiksi, jossa kuvataan tulevan niin kutsutun Uusi Nuutajärvi -

kehitysohjelman lähtökohtia ja annetaan toimenpidesuosituksia ohjelman hankkeiden aikana 

toteutettaviksi. Kehitysohjelman visiona on kehittää Nuutajärven Lasikylää (1) matkailukohteena 

ja kulttuurikeskuksena, (2) lasialan ja muiden luovien käsityöalojen osaamiskeskittymänä 

erityisesti lasialan koulutuksen näkökulmasta sekä (3) luovien alojen yrittäjäkylänä. 

Esiselvityshankkeessa tehtiin laajapohjaista yhteistyötä eri Lasikylään liittyvien osapuolten kesken, 

jotta saatiin kartoitettua eri toimijoiden kehittämistarpeet ja näkemykset tulevasta osaamis- ja 

elämyskeskuksesta. Lisäksi esiselvitystyössä hankittiin laaja-alaisesti tietoa matkailualan ja 

luovien alojen kehityssuunnista, ja tätä kautta saatu tieto heijastuu esiselvitysraporttiin kirjattuihin 

suosituksiin. 

Esiselvityshanke toteutettiin 1.12.2020–31.8.2021, ja raportin laativat Mika Liesivesi ja Maiju 

Viitanen. Esiselvityksen ohjausryhmänä toimi kattava joukko Nuutajärven Lasikylään liittyviä 

osa-alueita hallitsevia ammattilaisia. Hanketta on rahoittanut Leader Pirkan Helmi Euroopan 

maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta. 

 

Esiselvityksessä esiin nousseet tärkeimmät kehitysehdotukset 

1. Yhteistoimintamalli ja kehitysryhmät 

Esiselvityksessä nousi esiin Nuutajärven toimijoiden aktiivisuus ja innovatiivisuus. Tarvitaan 

kuitenkin selkeä toimintamalli, jolla edistetään asioita yhdessä. Suosituksena on muodostaa eri 

alojen työryhmiä (mm. näyttelytyöryhmä, markkinointityöryhmä ja tapahtumatyöryhmä), jotka 

laativat toimintasuunnitelmat vastuualueistaan.  



2. Markkinointia ja myyntiä hoitava taho 

Alueen toimijoiden palveluista rakennettavia mahdollisia palvelupaketteja, -elämyksiä ja 

matkailupalveluita myymään tarvitaan ammattimainen taho, joka hoitaisi kaiken myynnin ja 

asiakasviestinnän keskitetysti ja tasapuolisesti. 

3. Yrityshautomo tuomaan tukea kehittämiseen 

Yrityshautomon perustaminen toisi nykyisille ja tuleville toimijoille tarvittavaa osaamista sekä 

verkostoitumisen ja yhteistyön mahdollisuuksia liiketoiminnan digitalisoitumiseen, 

laajentamiseen ja kehittämiseen. 

4. Keskustelun jatkaminen lasialan koulutuksen turvaamiseksi ja laajentamiseksi 

Lasialan opetuksen turvaamiseksi ja laajentamiseksi on jatkettava vielä keskusteluita. 

Koulutukseen liittyvillä tahoilla on yhteinen tahtotila edistää teemaa, ja nyt tarvitaan vahvaa 

vetäjää asialle.  

5. Matkailijapalveluiden kehittäminen 

Nuutajärven Lasikylässä on hyvät lähtökohdat kehittyä Uusi Nuutajärvi -kehitysohjelman vision 

mukaiseksi kansallisesti ja kansainvälisesti merkittäväksi vierailukohteeksi, joka vahvistaa Urjalan 

ja Eteläisen Pirkanmaan elinvoimaisuutta. Majoitus- ja ravintolapalveluiden sekä wc-tilojen 

kapasiteettia suositellaan lisättäväksi ja matkailupalveluiden saavutettavuutta parannettavaksi 

mm. aukioloaikoja laajentamalla. 

 

Tulevaisuus 

Nuutajärven Lasikylän kulttuurisäätiö käynnistää esiselvityksen pohjalta Uusi Nuutajärvi -

kehitysohjelman tulevien konkreettisten hankkeiden valmisteluja läheisessä yhteistyössä Urjalan 

kunnan ja alueen toimijoiden kanssa. Ensi vaiheessa pyritään palvelutarjonnan vahvistamiseen ja 

laajentamiseen esiselvitysraportin suositusten mukaisesti. Säätiö on ehdottanut Urjalan kunnalle 

neuvotteluja yhteisen Urjalan Nuutajärven kehitysyhtiön perustamiseksi kehityshankkeiden 

toteuttajaksi. 

 

 

 

 


