
       

Mathildedal on elävä ja moderni ruukkikylä Teijon kansallispuiston kainalossa meren rannalla, jossa historia ja 
kulttuuri on vahvasti läsnä. Mathildedal sekä Teijon kansallispuisto ovat Salon matkailun kärkiä, 
 
Mathildedalin kyläidylli koostuu kädentaitajien putiikeista, pienistä kahviloista ja ravintoloista sekä 
majoituspaikoista, jotka täydentävät toinen toisiaan. Kylän palvelut ovat avoinna alkukeväästä syksyyn sekä 
joulukautena ja talvilomakuukausina.  

Pienuus ja aitous viehättävät kylässä, jossa yrittäjien tarinat ovat vahvasti läsnä. Vastuullisuus ja kestävä kehitys 
sekä hyvä asiakaspalvelu ovat kylän tärkeitä arvoja. Kylän palvelut  www.visitmathildedal.fi  

 

 

 

MATHILDEDALIN MATKAILUN KEHITTÄMINEN   

      Tarjouspyyntö  

     15.1.2021 

Pyydän tarjousta Mathildedalin matkailun suunnitelman laadintaan. Suunnitelmassa 

arvioidaan Mathildedalin matkailun nykytilaa ja sekä laaditaan alueen matkailuvisio sekä 

vision toteutumiseksi ns. kasvun portaat.   

 

Suunnitelmaa hyödynnetään mm. toimintaympäristön yleisessä kehittämisessä, 

maanomistajien laatiessa maankäytön yleissuunnitelmia, investointikohteiden kartoituksessa 

sekä  invest in markkinoinnissa. Suunnitelman tulee palvella nykyisiä ja uusia matkailijoita 

palvelevia yrityksiä vastuullisen matkailutoiminnan kehittämiseksi. Mathildedalin infraan liittyvä 

liikenteellinen tarkastelu ei sisälly suunnitelmaan. Valmis suunnitelma on julkinen. 

 
Alustava suunnitelman sisältö (tarkentuu toteuttajan kanssa) 
 
1. Mathildedalin ja lähiympäristön matkailun nykytila-analyysi  

• Vetovoimatekijät kotimaan matkailussa ja kansainvälisessä matkailussa 
• Matkailijamäärät ja –profiilit 
• Ko. alueen asemoituminen eteläisen Suomen muihin matkailukeskittymiin 

 
2.  Matkailun kehittämiseen vaikuttavat strategiat, trendit ja ilmiöt kansallisesti ja kansainvälisesti 

 
3.  Mathildedalin visio vuonna 2026 

 
4.  Mathildedalin kylän kasvusuunnitelma  

• Kehittämisen tavoitteet 
• Tarvittavat toiminnalliset sisällöt vision toteutumiseksi 
• Toimintojen tavoitteellinen mitoitus 
• Kasvun riskit 

 
Työskentelytapa ja aikataulu 
Työ toteutetaan tiiviissä aikataulussa ja vuorovaikutuksessa Yrityssalon, Salon kaupungin ja 
alueen toimijoiden kanssa. Suunnitelma tulee olla valmis 15.4.2021. 
 
Rahoitus, hankintamenettely ja tarjousten arviointi 
Suunnitelma rahoitetaan osin Yrityssalon hallinnoimasta hankkeesta Coastal Bootcamp. 
Suunnitelman laadintaan on varattu rahoitusta kokonaisuudessaan 12 000 eur (alv 0%).  
 
Tarjousten arvioinnissa otetaan huomioon tasavertaisesti seuraavat seikat:  
1. tarjoajan osaaminen sekä alan tuntemus, 2. kokonaishinta, 3. vastaavien toimeksiantojen 
referenssit sekä 4. ko. toimintaympäristön tuntemus 
Yrityssalo pidättää oikeuden olla hyväksymättä yhtään jätetyistä tarjouksista. 
 
Aikataulu: 
Tarjoukset liitteineen jätettävä 24.1.2021 klo 10 mennessä maija.pirvola@yrityssalo.fi  
Hankintapäätös tehdään viikolla 4/2021. Työ olisi hyvä aloittaa viikolla 5-6.  
 
 
Lisätiedot: 
Yrityssalo | Maija Pirvola | p. 044 5157637 | maija.pirvola@yrityssalo.fi  
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