
KUUMA-seudun asumisen markkinointi

KOHDERYHMÄ JA ASIAKASYMMÄRRYS



KUUMA-seudulle muutetaan pääasiassa 
pääkaupunkiseudulta sekä KUUMA-kuntien sisältä. 
Kohderyhmäksi valikoitui asiantuntijoiden 
näkemyksellä ja muuttotilastojen perusteella 
pääkaupunkiseudun 25–45-vuotiaat työssäkäyvät 
perheet, sinkut ja pariskunnat. 

Kohderyhmä



Tavoitemielikuva
”Haluamme luoda itsestämme mielikuvaa iloisena, rentona,

ekologisena, yhteisöllisenä, vastuullisena ja elämänmakuisena 

seutuna, joka tarjoaa hyvän elämän edellytyksiä."

Ympäristö-
ystävällinen

Rosoa, rehtiyttä, 
aitoa meininkiä

Luonnon-
läheinen alue 
pääkaupunki-

seudun 
tuntumassa

Vetovoimainen 
niin uusille 

asukkaille kuin 
yrityksillekin



KUUMA-seudulla elämä ei ole juhla, vaan 
grillijuhla. Tästä oivalluksesta syntyi 

konsepti “Elämä on grillijuhla”. 



Miksi grillijuhla?
Grillaus kuuluu kesään ja KUUMA-
seudulla voi järjestää monenlaisia 
grillijuhlia arkisesta pallogrillailusta 
hulppeisiin takapihajuhliin ja 
taloyhtiön grillipaikan bileistä 
metsänuotion rauhaan. 

Grillijuhlat on iloinen, yhteisöllinen 
ja elämänmakuinen asia. 



KUUMA-asumisen arvolupaus ja ydinviesti kiteytettiin 
projektin aikana: 

Uuden ajan monipuolista sekä 
järkevän hintaista asumista ja 

täyttä elämää pääkaupunkiseudun 
kyljessä läpi elämänkaaren.



Hissipuhe
Jo yli 300 000 ihmistä on 
valinnut Kuuma-seudun 
kodikseen. Kymmenen, hieman 
erilaisin vahvuuksin varustettua, 
pääkaupunkiseudun ympärillä 
sijaitsevaa kuntaa ja kaupunkia 
tarjoavat monipuolisia asumisen 
mahdollisuuksia sekä loistavat 
edellytykset merkitykselliseen 
elämään monenlaisille ihmisille.



KUUMA-asumisen pääviestit: 



KUUMA-seutu on iloinen, 
luonnonläheinen ja 
yhteisöllinen seutu, joka 
tarjoaa hyvän elämän 
edellytyksiä aivan 
pääkaupunkiseudun 
kyljessä. 



Monipuolinen
Kotisi on linnasi. Tai sitten jotain aivan 
muuta. KUUMA-asuminen on laaja kirjo 
erilaisia ja järkevän hintaisia 
mahdollisuuksia yhteisöllisestä 
yksityisempään sekä 
maaseutumaisemmasta 
kaupunkimaisempaan asumiseen.



Lähellä
Asemoi itsesi optimaalisesti niin 
tartut tuumasta toimeen. KUUMA-
seudulla elämä on lähellä. Työt, 
opiskelut, erilaiset harrastukset 
sekä monenlaiset elämykset 
löytyvät mukavan matkan päästä.



Mukava
Kotisi on siellä missä sydämesi on. 
KUUMA-seudulla on helppo viihtyä. 
Omannäköinen asuminen, 
omaleimaiset ja vireät keskukset 
sekä upea ympäröivä luonto luovat 
merkitykselliset mukavan asumisen 
puitteet.



Keskeiset markkinointi- ja 
viestintätoimenpiteet



Verkkosivusto
Houkutteleva verkkosivusto 
rakennettiin esittelemään kaikki 
kunnat tasavertaisesti osana 
KUUMA-seutua ja se toimi koko 
kampanjan kotipesänä.

Verkkosivustolta löytyy lisätietoa 
KUUMA-kunnista, kuntalaisten 
suosituksia ja messujen aikana 
siellä toimi kysely, johon 
vastanneiden kesken arvottiin 
jokaisena messupäivänä 
päiväpalkinto ja pääpalkintona 
grilli.



Messuosasto
Juhlava messuosasto rakentui 
paraatipaikalle Tuusulan 
Asuntomessualueelle ja 
houkutteli paikalle satoja 
kiinnostuneita.

Jokaisesta kunnasta oli omalla 
vuorollaan edustajat paikalla, 
jonka lisäksi messujen ajaksi 
palkattiin kaksi opiskelijaa 
hoitamaan mm. kuntien 
messuesittelijöiden opastamista, 
päivystämistä messuosastolla, 
raportointia ja some-
markkinointia.



Markkinointimateriaali messuilla

Kyselyjuliste Esiliinat messuesittelijöille Karttajuliste



Elämä on 
grillijuhla -esite
Kampanjan KUUMA-kunnista 
kertovassa esitteessä jokainen 
kunta esiteltiin ytimekkäästi ja 
mukaan oli pyydetty yksi 
paikallinen asukas, joka kertoo 
miksi asuu mielellään 
valitsemassaan KUUMA-kunnassa.

Lisäksi kuntalainen pääsi 
vinkkaamaan kampanjan hengen 
mukaisesti oman 
lempigrillireseptinsä lukijoille.

Esitettä jaettiin Tuusulan 
Asuntomessuilla.



KUUMA-kuntien 
valokuvaukset
Konseptia varten valokuvattiin 
erilaisia grillijuhlahetkiä eri puolilla 
KUUMA-seutua sekä alueen kuntien 
elämänmenoa yleensä.



Markkinointivideo

https://drive.google.com/file/d/
1wGJ_FogaZ-
WOyyP20abhgIFwtfClJHrH/view?u
sp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1wGJ_FogaZ-WOyyP20abhgIFwtfClJHrH/view?usp=sharing


Kiitos.


