
 

AIKO-hankelomake  

AIKO-hankekuvaus 
Hankkeen nimi: Älykäs satama Kymenlaakson innovaatioveturina 
 

Hanketunnus: 
KYM1 

Kuuluuko hanke ERM-toimiin vai kasvusopimuksiin (E tai K): E 

Hankkeen aloitusajankohta: 1.10.2016 Hankkeen päättymisajankohta:31.7.2017 

Hankkeen toteuttaja:Kymenlaakson 
ammattikorkeakoulu Kyamk Oy (1.1.2017 alkaen 
Xamk Oy) 

Hankkeen/yhteyshenkilön 
yhteystiedot:mervi.nurminen@kyamk.fi 
 
 

Hankkeen rahoittaja(t):Kymenlaakson Liitto 
 

Hankekumppani(t):- 
 

Hankkeen AIKO-rahoitus (€): 20 000 Hankkeen muu julkinen rahoitus (€): 8 570 

Hankkeen kokonaisrahoitus (€):  28 570 

Hankekuvaus (tavoitteet, odotetut tulokset, toimenpiteet): 
Määritellään työpajoissa pk-yritysten käyttöön kokeilualustat erilaisille kokeiluille ja toteutetaan 
pilottikokeiluja 2-3 kpl, joista ammennetaan uutta tietämystä ja kokemusta. 
Laaditaan palvelutarveselvitys Kymenlaakson AMK:n tiloihin perustettavasta Iot- ja sensoritekniikan 
tutkimuslaboratoriosta, tuloksena raportti palvelutarpeesta. 
 
 

Hankkeen indikaattoritiedot (suunniteltu): 
 

1) Käynnistyvät kehitysprosessit (kpl): 1  

2) Kansainvälisen tason referenssikohteet (kpl): 0 

3) Käynnistyvät kokeilut (kpl): 2-3 

4) Myötävaikutuksella syntyvät uudet yritykset (kpl): - 

5) Myötävaikutuksella syntyvät uudet työpaikat (kpl): - 

6) Hanke edistää hiilineutraalisuutta ja resurssitehokkuutta (k/e): ei  

7) Hanke edistää maahanmuuttajien työllistymistä ja yrittäjyyttä (k/e):  ei 

8) Hanke toteutuu useamman maakunnan yhteistyönä (k/e): ei 

 

  



 

AIKO-hankelomake  

AIKO-hankekuvaus 
Hankkeen nimi: KymiRing liikennekeskukseen sijoittuvan oppimis- ja 
testausympäristön suunnittelu 
 

Hanketunnus: 
KYM2 

Kuuluuko hanke ERM-toimiin vai kasvusopimuksiin (E tai K): E 

Hankkeen aloitusajankohta: 1.10.2016 Hankkeen päättymisajankohta:31.5.2017 

Hankkeen toteuttaja:Kymenlaakson 
ammattikorkeakoulu Kyamk Oy (1.1.2017 alkaen 
Xamk Oy) 

Hankkeen/yhteyshenkilön 
yhteystiedot:mervi.nurminen@kyamk.fi 
 
 

Hankkeen rahoittaja(t):Kymenlaakson Liitto 
 

Hankekumppani(t):- 
 

Hankkeen AIKO-rahoitus (€): 50 000 Hankkeen muu julkinen rahoitus (€): 10 220 

Hankkeen kokonaisrahoitus (€):  80 220 

Hankekuvaus (tavoitteet, odotetut tulokset, toimenpiteet): 
Suunnitellaan KymiRing -alueelle sijoittuva testausympäristö autoilun- ja liikenteen turvallisuutta edistävien 
organisaatioiden, sekä valmistavan teollisuuden, tuotekehittämistoiminnan ja alan koulutuksen käyttöön. 
Toimenpiteet: 

Kartoitetaan tutkimuksella saatavilla olevat, testausympäristön vaatimat, telematiikka ja 

tiedonkeruujärjestelmät (opiskelijat) tuloksena saatu tieto. 

Suunnitellaan ajoturvallisuuden parantamiseen tarvittavat liikenteen olosuhteet ja toiminnot, jotta 

testausprosessit on turvallista suorittaa ilman häiriötekijöitä (opiskelijat) tuloksena saatu tieto  

Suunnitellaan polttoainetestauksen vaatimat laitteistot sekä tiedonkeräykseen ja analysointiin liittyvät 

ohjelmistot, sekä niiden käytettävyyden laajuus. Tuloksena saatu tieto  

Kartoitetaan mukaan tulevat yritykset ja oppilaitokset, sekä niiden rooli. Tuloksena saatu tieto 

Suunnitellaan oppimisympäristö ja koulutussisällöt. Tuloksena suunnitelma 

Tuotetaan esitemateriaali (opiskelijat) Tuloksena esitemateriaali 

Hankkeen indikaattoritiedot (suunniteltu): 

1) Käynnistyvät kehitysprosessit (kpl): 1  

2) Kansainvälisen tason referenssikohteet (kpl): - 

3) Käynnistyvät kokeilut (kpl): 2-3 

4) Myötävaikutuksella syntyvät uudet yritykset (kpl): - 

5) Myötävaikutuksella syntyvät uudet työpaikat (kpl): - 

6) Hanke edistää hiilineutraalisuutta ja resurssitehokkuutta (k/e): kyllä  

7) Hanke edistää maahanmuuttajien työllistymistä ja yrittäjyyttä (k/e):  ei 

8) Hanke toteutuu useamman maakunnan yhteistyönä (k/e): ei 

 

  



 

 

AIKO-hankelomake  

AIKO-hankekuvaus 
Hankkeen nimi: Simulaattori 2020 
 

Hanketunnus: 
KYM3 

Kuuluuko hanke ERM-toimiin vai kasvusopimuksiin (E tai K): E 

Hankkeen aloitusajankohta: 1.10.2016 Hankkeen päättymisajankohta:30.4.2017 

Hankkeen toteuttaja:Aikuiskoulutuskeskus Kouvola Hankkeen/yhteyshenkilön 
yhteystiedot:liena.silen@kvlakk.fi 
 
 

Hankkeen rahoittaja(t):Kymenlaakson Liitto 
 

Hankekumppani(t): Etelä-Kymenlaakson 
ammattiopisto EKAMI, Kouvolan seudun 
ammattiopisto KSAO 
 

Hankkeen AIKO-rahoitus (€): 34 734 Hankkeen muu julkinen rahoitus (€): - 

Hankkeen kokonaisrahoitus (€):  57 200 

Hankekuvaus (tavoitteet, odotetut tulokset, toimenpiteet): 
Laaditaan yhteistyössä simulaattorin alustava toteutussuunnitelma, jolla voidaan hankkia rahoitusta 
simulaattorin pilotointiin, kokeiluihin ja tiedonkeruuseen, sekä yhteistyönä tarvittavan aineiston 
kerääminen, millaisia harjoitteita simulaattorilla pitää pystyä toteuttamaan. 
Hankkeen tuloksena on uudenlaisella teknologialla toteutettava ajasta ja paikasta riippumaton simulaattori, 
aluksi raskaankaluston kuljettajakoulutuksen tarpeisiin ja myöhemmin muuhun simulaattoriopetukseen 
 

Hankkeen indikaattoritiedot (suunniteltu): 
 

1) Käynnistyvät kehitysprosessit (kpl): 1  

2) Kansainvälisen tason referenssikohteet (kpl): - 

3) Käynnistyvät kokeilut (kpl): - 

4) Myötävaikutuksella syntyvät uudet yritykset (kpl): - 

5) Myötävaikutuksella syntyvät uudet työpaikat (kpl): - 

6) Hanke edistää hiilineutraalisuutta ja resurssitehokkuutta (k/e): Kyllä  

7) Hanke edistää maahanmuuttajien työllistymistä ja yrittäjyyttä (k/e):  Kyllä 

8) Hanke toteutuu useamman maakunnan yhteistyönä (k/e): Kyllä 

 

  



 

 

AIKO-hankelomake  

AIKO-hankekuvaus 
Hankkeen nimi: XAMPUS – 21UNI 
 

Hanketunnus: 
KYM4 

Kuuluuko hanke ERM-toimiin vai kasvusopimuksiin (E tai K): E 

Hankkeen aloitusajankohta: 1.1.2017 Hankkeen päättymisajankohta:30.4.2018 

Hankkeen toteuttaja:Cursor Oy Hankkeen/yhteyshenkilön 
yhteystiedot:jouni.eho@cursor.fi 
 
 

Hankkeen rahoittaja(t):Kymenlaakson Liitto 
 

Hankekumppani(t):- 
 

Hankkeen AIKO-rahoitus (€): 50 000 Hankkeen muu julkinen rahoitus (€): - 

Hankkeen kokonaisrahoitus (€):  102 068 

Hankekuvaus (tavoitteet, odotetut tulokset, toimenpiteet): 
Rakentaa XAMPUS masterplanille strateginen yrityskumppanuusverkosto, joka täydentää XAMK:n 
strategisia kärkiä opetus- ja TKI-toiminnan kautta sekä haastaa investointisuunnittelua uudenlaisten 
toimintamallien ja sisältöjen kautta. 
Rakentaa kansainvälisiä asiantuntijaverkostoja, jotka tuovat XAMPUS sisällönsuunnitteluun uusia 
näkökulmia. 
Suunnitella, tuotteistaa ja toteuttaa kokeilu ”21 UNI” esiselvityksen pohjalta, luomalla uudenlaisen 
koulutuskonseptin ja sisältöjä, jotka voidaan skaalata osaksi XAMPUS toimintaa. 
Kartoittaa XAMPUS-hankkeen mahdollisuudet hyödyntää Euroopan Investointipankin (EIB) 
rahoitusinstrumentit. 
Tuottaa XAMPUS masterplan-suunnitelmaan innovatiivista sisältöä ja ylläpitää suunnitteluprosessin 
ambitiotasoa. 
 
 

Hankkeen indikaattoritiedot (suunniteltu): 
 

1) Käynnistyvät kehitysprosessit (kpl): 1  

2) Kansainvälisen tason referenssikohteet (kpl): 1 

3) Käynnistyvät kokeilut (kpl): 1 

4) Myötävaikutuksella syntyvät uudet yritykset (kpl): 1 

5) Myötävaikutuksella syntyvät uudet työpaikat (kpl): 5 

6) Hanke edistää hiilineutraalisuutta ja resurssitehokkuutta (k/e): Ei  

7) Hanke edistää maahanmuuttajien työllistymistä ja yrittäjyyttä (k/e):  Ei 

8) Hanke toteutuu useamman maakunnan yhteistyönä (k/e): Kyllä 

 

  



 

AIKO-hankelomake  

AIKO-hankekuvaus 
Hankkeen nimi: Innovatiiviset elintarvikeviennin konseptit Kiinaan 
 

Hanketunnus: 
KYM5 

Kuuluuko hanke ERM-toimiin vai kasvusopimuksiin (E tai K): E 

Hankkeen aloitusajankohta: 1.2.2017 Hankkeen päättymisajankohta:31.12.2017 

Hankkeen toteuttaja:Turun ammattikorkeakoulu Oy Hankkeen/yhteyshenkilön 
yhteystiedot:harriet.lonka@gmail.com 
 
 

Hankkeen rahoittaja(t):Kymenlaakson Liitto 
 

Hankekumppani(t):- 
 

Hankkeen AIKO-rahoitus (€): 18 848 Hankkeen muu julkinen rahoitus (€): - 

Hankkeen kokonaisrahoitus (€):  37 696 

Hankekuvaus (tavoitteet, odotetut tulokset, toimenpiteet): 
Hankkeessa luodaan perusta innovatiisen elintarvikeviennin konseptin kehittämiselle, joka mahdollisesti 
operationalisoidaan Central Baltic -hankkeen kautta. Hanke kokoaa yhteen elintarvikealan viranomaisia, 
tutkimuslaitoksia ja yrityskonsortioita Kymenlaaksosta ja Varsinais-Suomesta sekä Virosta ja Ruotsista. 
Konseptin erityislaatuisuus syntyy siitä, että kyseessä on kiinalaisen toimijan aloitteesta tapahtuva 
vientitoiminta, jolloin hankkeen kautta opitaan erityisesti Kiinan näkökulmasta olennaisia kysymyksiä 
elintarvikkeiden tuonnin ehdoista Kiinaan. Itämeren alueellisten konsortioiden kehittämisen kautta hanke 
luo pohjaa vientitoiminnalle kooten voimavaroja Kiinan vientiin tarvittavien volyymien toimittamiseen. 
Projektin työn pohjalta tehdään hakemus Central Baltic -ohjelman hankkeelle Itämeren alueen 
voimavarojen kokoamiseksi Kiinaan ja erityisesti Hunanin maakuntaan kohdistuvaan elintarvikevientiin. 
 

Hankkeen indikaattoritiedot (suunniteltu): 
 

1) Käynnistyvät kehitysprosessit (kpl): 1  

2) Kansainvälisen tason referenssikohteet (kpl): 0 

3) Käynnistyvät kokeilut (kpl): 1 

4) Myötävaikutuksella syntyvät uudet yritykset (kpl): 5 

5) Myötävaikutuksella syntyvät uudet työpaikat (kpl): 10 

6) Hanke edistää hiilineutraalisuutta ja resurssitehokkuutta (k/e): Kyllä  

7) Hanke edistää maahanmuuttajien työllistymistä ja yrittäjyyttä (k/e):  Kyllä 

8) Hanke toteutuu useamman maakunnan yhteistyönä (k/e): Kyllä 

 

  



 

AIKO-hankelomake  

AIKO-hankekuvaus 
Hankkeen nimi: XAMPUS Innovaatioekosysteeminä / Master Plan 
 

Hanketunnus: 
KYM6 

Kuuluuko hanke ERM-toimiin vai kasvusopimuksiin (E tai K): E 

Hankkeen aloitusajankohta: 1.3.2017 Hankkeen päättymisajankohta:31.12.2018 

Hankkeen toteuttaja:Kymenlaakson 
ammattikorkeakoulu Oy (Xamk Oy) 

Hankkeen/yhteyshenkilön 
yhteystiedot:valdemar.kallunki@xamk.fi 
 
 

Hankkeen rahoittaja(t):Kymenlaakson Liitto 
 

Hankekumppani(t):- 
 

Hankkeen AIKO-rahoitus (€): 65 800 Hankkeen muu julkinen rahoitus (€): - 

Hankkeen kokonaisrahoitus (€):  131 600 

Hankekuvaus (tavoitteet, odotetut tulokset, toimenpiteet): 
Hankkeen tavoitteena on tunnistaa uuden kampusalueen kehitysmahdollisuudet ja visioida alueen 
potentiaali vetovoimaisena kampus kokonaisuutena, tältä pohjalta laaditaan master plan eli yhteinen visio 
ja tahtotila tulevan xampuksen toimintamallista (toiminta sisältö) innovaatio ekosysteeminä varsinaisen 
rakennuttamisprojektin pohjaksi. 
 
 

Hankkeen indikaattoritiedot (suunniteltu): 
 

1) Käynnistyvät kehitysprosessit (kpl): 4  

2) Kansainvälisen tason referenssikohteet (kpl): 1 

3) Käynnistyvät kokeilut (kpl): 1 

4) Myötävaikutuksella syntyvät uudet yritykset (kpl): 0 

5) Myötävaikutuksella syntyvät uudet työpaikat (kpl): 1 

6) Hanke edistää hiilineutraalisuutta ja resurssitehokkuutta (k/e): Kyllä  

7) Hanke edistää maahanmuuttajien työllistymistä ja yrittäjyyttä (k/e):  Kyllä 

8) Hanke toteutuu useamman maakunnan yhteistyönä (k/e): Kyllä 

 

  



 

AIKO-hankelomake  

AIKO-hankekuvaus 
Hankkeen nimi: Haminan lippumaailma 
 

Hanketunnus: 
KYM7 

Kuuluuko hanke ERM-toimiin vai kasvusopimuksiin (E tai K): E 

Hankkeen aloitusajankohta: 1.3.2017 Hankkeen päättymisajankohta:30.6.2018 

Hankkeen toteuttaja:Cursor Oy Hankkeen/yhteyshenkilön 
yhteystiedot:jouni.eho@cursor.fi 
 
 

Hankkeen rahoittaja(t):Kymenlaakson Liitto 
 

Hankekumppani(t):- 
 

Hankkeen AIKO-rahoitus (€): 50 000 Hankkeen muu julkinen rahoitus (€): - 

Hankkeen kokonaisrahoitus (€):  109 744 

Hankekuvaus (tavoitteet, odotetut tulokset, toimenpiteet): 
-Uudet lippumaailmaan ja siihen kytkeytyvät matkailutuotteet ja -palvelut Haminaan erityisesti 
kansainvälisten matkailijoiden tarpeisiin.  
- Matkailuliiketoiminnan kasvu ja matkailutulon kasvu Kotkan-Haminan seudulla  
- Selvitys digitalisaation ja pelillisyyden hyödyntämisestä uusissa matkailupalveluissa: "Uuden 
vuosituhannen museo" ml. lisätty- ja virtuaalitodellisuus  
- Uudenlainen, nopea, kokeiluihin perustuva yhteistyö yritysten, matkailu- ja kulttuuritoimijoiden kesken 
palveluiden tuotteistuksessa 

Hankkeen indikaattoritiedot (suunniteltu): 
 

1) Käynnistyvät kehitysprosessit (kpl): 1  

2) Kansainvälisen tason referenssikohteet (kpl): 1 

3) Käynnistyvät kokeilut (kpl): 3 

4) Myötävaikutuksella syntyvät uudet yritykset (kpl): 5 

5) Myötävaikutuksella syntyvät uudet työpaikat (kpl): 10 

6) Hanke edistää hiilineutraalisuutta ja resurssitehokkuutta (k/e): Ei  

7) Hanke edistää maahanmuuttajien työllistymistä ja yrittäjyyttä (k/e):  Ei 

8) Hanke toteutuu useamman maakunnan yhteistyönä (k/e): Ei 

 

  



 

AIKO-hankelomake  

AIKO-hankekuvaus 
Hankkeen nimi: Järviruo’on ja saven kokeileminen ja hyödyntäminen 
ekologisessa rakentamisessa 
 

Hanketunnus: 
KYM8 

Kuuluuko hanke ERM-toimiin vai kasvusopimuksiin (E tai K): E 

Hankkeen aloitusajankohta: 1.3.2017 Hankkeen päättymisajankohta:31.12.2017 

Hankkeen toteuttaja: Kettumäen kansanpuisto ry Hankkeen/yhteyshenkilön 
yhteystiedot:kukkolatanja@gmail.com 
 
 

Hankkeen rahoittaja(t):Kymenlaakson Liitto 
 

Hankekumppani(t):- 
 

Hankkeen AIKO-rahoitus (€): 41 989 Hankkeen muu julkinen rahoitus (€): - 

Hankkeen kokonaisrahoitus (€):  74 789 

Hankekuvaus (tavoitteet, odotetut tulokset, toimenpiteet): 
Kokeillaan ja hyödynnetään järviruokoa ja savea ekologisessa rakentamisessa. Tarkoituksena rakentaa 
isohko noin 50 m2 kokoinen grillikota. Rakentaminen tehdään koulutusmuotoisesti. Kota rakennetaan 
Kuusankoskelle Kettumäen yleiselle virkistysalueelle osaksi ruokomallimiljöötä. 

Hankkeen indikaattoritiedot (suunniteltu): 
 

9) Käynnistyvät kehitysprosessit (kpl): 1  

10) Kansainvälisen tason referenssikohteet (kpl): 1 

11) Käynnistyvät kokeilut (kpl): 1 

12) Myötävaikutuksella syntyvät uudet yritykset (kpl): 2 

13) Myötävaikutuksella syntyvät uudet työpaikat (kpl): 2 

14) Hanke edistää hiilineutraalisuutta ja resurssitehokkuutta (k/e): Kyllä  

15) Hanke edistää maahanmuuttajien työllistymistä ja yrittäjyyttä (k/e):  Kyllä 

16) Hanke toteutuu useamman maakunnan yhteistyönä (k/e): Ei 

 

  



 

AIKO-hankelomake  

AIKO-hankekuvaus 
Hankkeen nimi: Tehoa kansainväliseen tapahtumamarkkinointiin 
 

Hanketunnus: 
KYM9 

Kuuluuko hanke ERM-toimiin vai kasvusopimuksiin (E tai K): E 

Hankkeen aloitusajankohta: 1.8.2017 Hankkeen päättymisajankohta:30.6.2018 

Hankkeen toteuttaja:Kaakkois-Suomen 
Ammattikorkeakoulu Oy, Xamk 

Hankkeen/yhteyshenkilön 
yhteystiedot:valdemar.kallunki@xamk.fi 
 
 

Hankkeen rahoittaja(t):Kymenlaakson Liitto 
 

Hankekumppani(t):- 
 

Hankkeen AIKO-rahoitus (€): 49 120 Hankkeen muu julkinen rahoitus (€): 29 470 (hakija) 
19 650 (kuntaraha) 

Hankkeen kokonaisrahoitus (€):  98 240 

Hankekuvaus (tavoitteet, odotetut tulokset, toimenpiteet): 
KymiRing -elämyskeskuksen tapahtumien ja palvelutarjonnan kansainvälisen markkinoinnin menetelmien 
kehittäminen, kokeilemalla kustannustehokkaita tapoja tavoittaa satojatuhansia ihmisiä digitaalisilla 
välineillä sekä kehittää alueen markkinointiosaamista. 
Tuloksena: 
8 ehdotusta markkinoinnin uusiksi menetelmiksi, joista 4 pilottikokeiluun 
Kansainvälinen markkinointisuunnitelma sekä liiketoimintasuunnitelma uudenlaisia 
markkinointimenetelmiä tarjoavan yritystoiminnan perustamisesta. 

Hankkeen indikaattoritiedot (suunniteltu): 
 

17) Käynnistyvät kehitysprosessit (kpl): -  

18) Kansainvälisen tason referenssikohteet (kpl): - 

19) Käynnistyvät kokeilut (kpl): 4 

20) Myötävaikutuksella syntyvät uudet yritykset (kpl): - 

21) Myötävaikutuksella syntyvät uudet työpaikat (kpl): 3 

22) Hanke edistää hiilineutraalisuutta ja resurssitehokkuutta (k/e): Ei  

23) Hanke edistää maahanmuuttajien työllistymistä ja yrittäjyyttä (k/e):  Ei 

24) Hanke toteutuu useamman maakunnan yhteistyönä (k/e): Ei 

 

  



 

AIKO-hankelomake  

AIKO-hankekuvaus 
Hankkeen nimi: Alvar Aallon Sunila matkailu- ja investointisuunnitelma 
 

Hanketunnus: 
KYM10 

Kuuluuko hanke ERM-toimiin vai kasvusopimuksiin (E tai K): E 

Hankkeen aloitusajankohta: 1.9.2017 Hankkeen päättymisajankohta:31.10.2018 

Hankkeen toteuttaja:Cursor Oy Hankkeen/yhteyshenkilön 
yhteystiedot:noora.kiili@cursor.fi 
 
 

Hankkeen rahoittaja(t):Kymenlaakson Liitto 
 

Hankekumppani(t):- 
 

Hankkeen AIKO-rahoitus (€): 25 000 Hankkeen muu julkinen rahoitus (€): - 

Hankkeen kokonaisrahoitus (€):  50 000 

Hankekuvaus (tavoitteet, odotetut tulokset, toimenpiteet): 
Kansainvälisen Alvar Aallon Design -majoituskonseptin matkailu- ja investointisuunnitelma 
Majoituksen konseptisuunnittelu ja potentiaalisten elämyspalvelujen konseptien luonti. 
Kiinteistönomistajien yhteistyön organisoiminen aiesopimuksiksi. 
Investointimateriaalin tuotanto kotimaisia ja potentiaalisia kv- kohdemarkkinoita varten. 
Japanin ja/tai toisen Aasian kohdemarkkinan matkailutoimijoiden kautta investorikumppaneiden haun 
suunnittelu ja ensimmäiset myyntitoimenpiteet. 
Laajemman kehittämishankekokonaisuuden suunnittelu työn jatkuvuuden varmistamiseksi. 

Hankkeen indikaattoritiedot (suunniteltu): 
 

25) Käynnistyvät kehitysprosessit (kpl): 1  

26) Kansainvälisen tason referenssikohteet (kpl): 1 

27) Käynnistyvät kokeilut (kpl): - 

28) Myötävaikutuksella syntyvät uudet yritykset (kpl): - 

29) Myötävaikutuksella syntyvät uudet työpaikat (kpl): - 

30) Hanke edistää hiilineutraalisuutta ja resurssitehokkuutta (k/e): Ei  

31) Hanke edistää maahanmuuttajien työllistymistä ja yrittäjyyttä (k/e):  Ei 

32) Hanke toteutuu useamman maakunnan yhteistyönä (k/e): Ei 

 

  



 

AIKO-hankelomake  

AIKO-hankekuvaus 
Hankkeen nimi: Kotka-Hamina – Kamppi -Hub-connection 
 

Hanketunnus: 
KYM11 

Kuuluuko hanke ERM-toimiin vai kasvusopimuksiin (E tai K): E 

Hankkeen aloitusajankohta: 1.10.2017 Hankkeen päättymisajankohta:30.9.2018 

Hankkeen toteuttaja:Cursor Oy Hankkeen/yhteyshenkilön 
yhteystiedot:esa.partanen@cursor.fi 
 
 

Hankkeen rahoittaja(t):Kymenlaakson Liitto 
 

Hankekumppani(t):- 
 

Hankkeen AIKO-rahoitus (€): 34 645 Hankkeen muu julkinen rahoitus (€): - 

Hankkeen kokonaisrahoitus (€):  69 290 

Hankekuvaus (tavoitteet, odotetut tulokset, toimenpiteet): 
Kokeillaan Kotkan-Haminan seudun yrityksille joustavaa työskentelyä tukevaa konseptia, varaamalla 
Helsingin Kampista joustavaa työskentely- ja kokoustilaa sekä Kotka-Hamina seudulta (Datariina), joustavat 
työskentelyhubit sekä näihin hubeihin linkitetty liikennepalveluiden yhteys. 
Kokeilemalla selvitetään bisneshub/liikkuvuuspalvelut -yhdistelmän toimivuus ja vetovoima sekä saatu 
jatkokehitys ideoita laajamittaisempaan toimintaan. 
Määritelty ja koemallinnettu toimintaa palvelevan digialustan toiminnot. 
Viestinnän tukemana herätelty kohderyhmän ajattelua myönteiseksi tälle toimintatavalle 

Hankkeen indikaattoritiedot (suunniteltu): 
 

33) Käynnistyvät kehitysprosessit (kpl): 2  

34) Kansainvälisen tason referenssikohteet (kpl): 1 

35) Käynnistyvät kokeilut (kpl): 3 

36) Myötävaikutuksella syntyvät uudet yritykset (kpl): - 

37) Myötävaikutuksella syntyvät uudet työpaikat (kpl): - 

38) Hanke edistää hiilineutraalisuutta ja resurssitehokkuutta (k/e): Kyllä  

39) Hanke edistää maahanmuuttajien työllistymistä ja yrittäjyyttä (k/e):  Kyllä 

40) Hanke toteutuu useamman maakunnan yhteistyönä (k/e): Kyllä 

 

  



 

AIKO-hankelomake  

AIKO-hankekuvaus 
Hankkeen nimi: Tekoälyä Kymenlaaksoon 
 

Hanketunnus: 
KYM12 

Kuuluuko hanke ERM-toimiin vai kasvusopimuksiin (E tai K): E 

Hankkeen aloitusajankohta: 1.5.2017 Hankkeen päättymisajankohta:31.12.2018 

Hankkeen toteuttaja:Kouvola Innovation Oy Hankkeen/yhteyshenkilön 
yhteystiedot:mika.lammi@kinno.fi 
 
 

Hankkeen rahoittaja(t):Kymenlaakson Liitto 
 

Hankekumppani(t):- 
 

Hankkeen AIKO-rahoitus (€): 24 900 Hankkeen muu julkinen rahoitus (€): - 

Hankkeen kokonaisrahoitus (€):  49 800 

Hankekuvaus (tavoitteet, odotetut tulokset, toimenpiteet): 
Selvitys maakunnan työpaikkojen alttiudesta muuttua automatisoiduiksi. Selvityksen pohjalta tunnistetaan 
1-3 toimialaa, työtehtävää tai vastaavaa rakennetta, joita varten aloitetaan jatkotoimenpiteiden ja -
hankkeiden suunnittelu. 

Hankkeen indikaattoritiedot (suunniteltu): 
 

41) Käynnistyvät kehitysprosessit (kpl): 3  

42) Kansainvälisen tason referenssikohteet (kpl): - 

43) Käynnistyvät kokeilut (kpl): - 

44) Myötävaikutuksella syntyvät uudet yritykset (kpl): - 

45) Myötävaikutuksella syntyvät uudet työpaikat (kpl): - 

46) Hanke edistää hiilineutraalisuutta ja resurssitehokkuutta (k/e): Ei  

47) Hanke edistää maahanmuuttajien työllistymistä ja yrittäjyyttä (k/e):  Ei 

48) Hanke toteutuu useamman maakunnan yhteistyönä (k/e): Ei 

 

  



 

AIKO-hankelomake  

AIKO-hankekuvaus 
Hankkeen nimi: Kestävien työmatkayhteyksien käynnistyskokeilut 
 

Hanketunnus: 
KYM13 

Kuuluuko hanke ERM-toimiin vai kasvusopimuksiin (E tai K): E 

Hankkeen aloitusajankohta: 1.7.2018 Hankkeen päättymisajankohta:30.4.2019 

Hankkeen toteuttaja: Cursor Oy Hankkeen/yhteyshenkilön yhteystiedot: 
esa.partanen@cursor.fi 
 
 

Hankkeen rahoittaja(t):Kymenlaakson Liitto 
 

Hankekumppani(t):- 
 

Hankkeen AIKO-rahoitus (€): 50 000 Hankkeen muu julkinen rahoitus (€): - 

Hankkeen kokonaisrahoitus (€):  75 000 

Hankekuvaus (tavoitteet, odotetut tulokset, toimenpiteet): 
Kokeilemalla selvitetty muutaman keskeisen työmatkayhteyden uusien palveluiden toimivuus jatkoa 
ajatellen; Vaalimaan työmatkaliikenteeseen bussikokeilu Zsar-Outlet keskuksen avauduttua Kotka-Haminan 
suunnalta, Helsinki-Hamina aamukytkökseen nopea yhteyskokeilu, Kouvola-Kotka -junan kytköskokeilut 
suoraan työpaikoille. Kehitetty mallia, miten joukkoliikenteen järjestämisessä voidaan reagoida 
työpaikkojen muutosten tuomaan työmatkaliikenteen tarpeen dynaamisuuteen. Tuodaan tutuksi uusia 
digitaalisia liikennepalveluita. 

Hankkeen indikaattoritiedot (suunniteltu): 
 

1) Käynnistyvät kehitysprosessit (kpl): 1  

2) Kansainvälisen tason referenssikohteet (kpl): 1 

3) Käynnistyvät kokeilut (kpl): 4 

4) Myötävaikutuksella syntyvät uudet yritykset (kpl): - 

5) Myötävaikutuksella syntyvät uudet työpaikat (kpl): - 

6) Hanke edistää hiilineutraalisuutta ja resurssitehokkuutta (k/e): Ei  

7) Hanke edistää maahanmuuttajien työllistymistä ja yrittäjyyttä (k/e):  Ei 

8) Hanke toteutuu useamman maakunnan yhteistyönä (k/e): Ei 

 

  



 

AIKO-hankelomake  

AIKO-hankekuvaus 
Hankkeen nimi: Digitalisaatio ja alusten satamakäyntien aikataulutietoihin 
vaikuttavat tekijät 
 

Hanketunnus: 
KYM14 

Kuuluuko hanke ERM-toimiin vai kasvusopimuksiin (E tai K): E 

Hankkeen aloitusajankohta: 1.11.2018 Hankkeen päättymisajankohta:30.4.2019 

Hankkeen toteuttaja: Meriturvallisuuden ja -
liikenteen tutkimusyhdistys ry 

Hankkeen/yhteyshenkilön yhteystiedot: 
janne.saarikoski@merikotka.fi 
 
 

Hankkeen rahoittaja(t):Kymenlaakson Liitto 
 

Hankekumppani(t):- 
 

Hankkeen AIKO-rahoitus (€): 17 105,93 Hankkeen muu julkinen rahoitus (€): - 

Hankkeen kokonaisrahoitus (€):  24 437,04 

Hankekuvaus (tavoitteet, odotetut tulokset, toimenpiteet): 
Hanke liittyy satamien digitalisaatioon ja dynaamiseen tietoon. Keskustelukanavien rakentaminen 
digitalisaation keinoin, aikataulutietoon liittyvän tutkimusaineiston kerääminen ja tiedon jakaminen 
satamatoimijoille, digitaalisen logistiikan asenneilmapiirin muokkaus uuden tiedon avulla. Kokeilulla 
pyritään kehittämään satamatoimijoiden yhteistyö sekä parantamaan Kymenlaakson satamien toimivuutta 
ja tehokkuutta. 

Hankkeen indikaattoritiedot (suunniteltu): 
 

1) Käynnistyvät kehitysprosessit (kpl): 3  

2) Kansainvälisen tason referenssikohteet (kpl): - 

3) Käynnistyvät kokeilut (kpl): 1 

4) Myötävaikutuksella syntyvät uudet yritykset (kpl): - 

5) Myötävaikutuksella syntyvät uudet työpaikat (kpl): - 

6) Hanke edistää hiilineutraalisuutta ja resurssitehokkuutta (k/e): Kyllä  

7) Hanke edistää maahanmuuttajien työllistymistä ja yrittäjyyttä (k/e):  Ei 

8) Hanke toteutuu useamman maakunnan yhteistyönä (k/e): Ei 

 

  



 

AIKO-hankelomake  

AIKO-hankekuvaus 
Hankkeen nimi: AULI – Autonomisen liikkumisen ratkaisut ja kokeilut 
 

Hanketunnus: 
KYM15 

Kuuluuko hanke ERM-toimiin vai kasvusopimuksiin (E tai K): E 

Hankkeen aloitusajankohta: 1.6.2018 Hankkeen päättymisajankohta:30.4.2019 

Hankkeen toteuttaja:Cursor Oy Hankkeen/yhteyshenkilön yhteystiedot: 
jouni.eho@cursor.fi 
 
 

Hankkeen rahoittaja(t):Kymenlaakson Liitto 
 

Hankekumppani(t):- 
 

Hankkeen AIKO-rahoitus (€): 49 998 Hankkeen muu julkinen rahoitus (€): - 

Hankkeen kokonaisrahoitus (€):  89 958 

Hankekuvaus (tavoitteet, odotetut tulokset, toimenpiteet): 
Hankkeessa luodaan verkostoja, uutta osaamista sekä toteutetaan kokeiluja autonomisen liikkumisen 
ratkaisujen hyödyntämiseksi seudulla. 
Toimenpiteet: 
-rakennetaan vahvat verkostot alan toimijoihin 
-laaditaan suunnitelmat ja toimintamallit alan kehittämisalustaksi 
-toteutetaan workshoppeja ja innovaatioleirejä drone- ja robotiikkaosaamisen kehittämiseksi 
-toteutetaan 1-3 merkittävää pilottia/kokeilua drone/robotiikka/itseohjautuvat ajoneuvot teknologioita 
hyödyntäen. 
-toteutetaan Startup Kunta -tapahtuma Pyhtäällä 
Tuloksena: Hankkeessa otetaan vahvalla vaikuttajaviestinnällä kansallisesti merkittävä rooli mm. drone-
kehityksessä sekä vahvistetaan seudun asemaa tulevaisuuden liikkumisen ja logistiikan kehityksen kärjessä. 

Hankkeen indikaattoritiedot (suunniteltu): 
 

1) Käynnistyvät kehitysprosessit (kpl): 1  

2) Kansainvälisen tason referenssikohteet (kpl): 1 

3) Käynnistyvät kokeilut (kpl): 1 

4) Myötävaikutuksella syntyvät uudet yritykset (kpl): 1 

5) Myötävaikutuksella syntyvät uudet työpaikat (kpl): 5 

6) Hanke edistää hiilineutraalisuutta ja resurssitehokkuutta (k/e): Ei  

7) Hanke edistää maahanmuuttajien työllistymistä ja yrittäjyyttä (k/e):  Ei 

8) Hanke toteutuu useamman maakunnan yhteistyönä (k/e): Kyllä 

 

  



 

AIKO-hankelomake  

AIKO-hankekuvaus 
Hankkeen nimi: Kotka-Kouvola yhteysvälin kehittäminen 
 

Hanketunnus: 
KYM16 

Kuuluuko hanke ERM-toimiin vai kasvusopimuksiin (E tai K): E 

Hankkeen aloitusajankohta: 1.9.2018 Hankkeen päättymisajankohta:30.4.2019 

Hankkeen toteuttaja: Xamk Oy – Kaakkois-Suomen 
ammattikorkeakoulu Oy 

Hankkeen/yhteyshenkilön yhteystiedot: 
ville.henttu@xamk.fi 
 
 

Hankkeen rahoittaja(t):Kymenlaakson Liitto 
 

Hankekumppani(t):- 
 

Hankkeen AIKO-rahoitus (€): 50 000 Hankkeen muu julkinen rahoitus (€): 11 428 

Hankkeen kokonaisrahoitus (€):  71 428 

Hankekuvaus (tavoitteet, odotetut tulokset, toimenpiteet): 
Hankkeen aikana pilotoidaan matkaketjukokeilua Kouvola-Kotka-Kouvola -henkilörautatieliikenteen 
yhteyteen. Tavoite on löytää kokeilujen avulla uudenlaisia toimintamalleja, ratkaisuja ja innovaatioita, jotka 
tekisivät junayhteyden käyttämisen houkuttelevammaksi kuin oman auton käyttäminen. 
Tuloksena: 
Selvitys Kouvola-Kotka -välin julkisten kulkuneuvojen käytettävyydestä ja palvelutason toteutumisesta, 
aikataulujen sekä liityntäyhteyksien toimivuudesta. 
Tulosten analysoinnin kautta on tarkoitus saada myös kehitysehdotuksia niin kaupungeille kuin yhteysvälillä 
toimiville liikennöitsijöille. 
Markkinatempaus ja hac-tapahtuma. 
Hankkeen toivotaan lisäävän ihmisten tietoisuutta eri vaihtoehdoista kulkea Kouvola-Kotka -väliä sekä 
vaikuttaa yksityisautoilun vähentämiseen jo ruuhkautuneella tieosuudella.  
Hankkeen indikaattoritiedot (suunniteltu): 
 

1) Käynnistyvät kehitysprosessit (kpl): -  

2) Kansainvälisen tason referenssikohteet (kpl): - 

3) Käynnistyvät kokeilut (kpl): 1 

4) Myötävaikutuksella syntyvät uudet yritykset (kpl): - 

5) Myötävaikutuksella syntyvät uudet työpaikat (kpl): - 

6) Hanke edistää hiilineutraalisuutta ja resurssitehokkuutta (k/e): Kyllä  

7) Hanke edistää maahanmuuttajien työllistymistä ja yrittäjyyttä (k/e):  Ei 

8) Hanke toteutuu useamman maakunnan yhteistyönä (k/e): Ei 

 

  



 

AIKO-hankelomake  

AIKO-hankekuvaus 
Hankkeen nimi: Kotka-Kouvola yhteysvälin kehittäminen 
 

Hanketunnus: 
KYM17 

Kuuluuko hanke ERM-toimiin vai kasvusopimuksiin (E tai K): E 

Hankkeen aloitusajankohta: 1.11.2018 Hankkeen päättymisajankohta:30.4.2019 

Hankkeen toteuttaja: Xamk Oy – Kaakkois-Suomen 
ammattikorkeakoulu Oy 

Hankkeen/yhteyshenkilön yhteystiedot: 
johanna.heinonen@xamk.fi 
 
 

Hankkeen rahoittaja(t):Kymenlaakson Liitto 
 

Hankekumppani(t):- 
 

Hankkeen AIKO-rahoitus (€): 14 583 Hankkeen muu julkinen rahoitus (€): 6 249 

Hankkeen kokonaisrahoitus (€):  20 832 

Hankekuvaus (tavoitteet, odotetut tulokset, toimenpiteet): 
Luodaan matkailun ajankohtaisia aiheita sekä globaalisti, valtakunnallisesti että 
maakunnallisesti/alueellisesti käsittelevä, kuukausittain julkaistava talkshow Youtubeen. Matkailutietouden 
lisääntyminen yrittäjien, alalle aikovien / jo opiskelevien sekä aiheesta kiinnostuneiden keskuudessa sekä 
kymenlaaksolaisen (matkailu)osaamisen esittely osana talkshown sisältöjä. 
Hankkeen tuloksena kuukausittain julkaistavalle talkshowlle kehitetty formaatti ja toimintatavat, jotka 
mahdollistavat työskentelyn jatkossakin. 50 katsojaa kuukausittain hankkeen loppuessa kasvusuuntaisesti  
Hankkeen indikaattoritiedot (suunniteltu): 
 

1) Käynnistyvät kehitysprosessit (kpl): 1  

2) Kansainvälisen tason referenssikohteet (kpl): 1 

3) Käynnistyvät kokeilut (kpl): 1 

4) Myötävaikutuksella syntyvät uudet yritykset (kpl): - 

5) Myötävaikutuksella syntyvät uudet työpaikat (kpl): - 

6) Hanke edistää hiilineutraalisuutta ja resurssitehokkuutta (k/e): Kyllä  

7) Hanke edistää maahanmuuttajien työllistymistä ja yrittäjyyttä (k/e):  - 

8) Hanke toteutuu useamman maakunnan yhteistyönä (k/e): Kyllä 

 

  



 

AIKO-hankelomake  

AIKO-hankekuvaus 
Hankkeen nimi: Digital Playground for Future Jobs 
 

Hanketunnus: 
KYM18 

Kuuluuko hanke ERM-toimiin vai kasvusopimuksiin (E tai K): E 

Hankkeen aloitusajankohta: 10.9.2018 Hankkeen päättymisajankohta:30.4.2019 

Hankkeen toteuttaja: Kotka-Hamina seudun 
koulutuskuntayhtymä 

Hankkeen/yhteyshenkilön yhteystiedot: 
joonas.penttinen@ekami.fi 
 
 

Hankkeen rahoittaja(t):Kymenlaakson Liitto 
 

Hankekumppani(t):- 
 

Hankkeen AIKO-rahoitus (€): 45 000 Hankkeen muu julkinen rahoitus (€): 9 750 

Hankkeen kokonaisrahoitus (€):  64 500 

Hankekuvaus (tavoitteet, odotetut tulokset, toimenpiteet): 
Seudun teknologiaosaamisen kehittäminen ja kiinnostuksen herättäminen teknologia-aloja kohtaan 
kouluissa ja oppilaitoksissa. 
-Digital Playground oppimisympäristön konseptin luominen yhteistyössä yhteistyöverkoston edustajien 
kanssa ja roadmapin luominen jatkoa varten 
-Yritystoiminnan, perus- ja toisen asteen koulutuksen sekä seudun asukkaiden kytkeminen mukaan 
oppimaan uusista teknologioista 
-Digital Playground oppimisympäristön toiminnan ja yhteistyöverkoston pilotointi: 5 
tapahtumaa/workshopia eri kohderyhmille 
Tuloksena: 
-Haminan seutu tunnetuksi uuden teknologian oppimisympäristöstään 
-EKAMIN tiloihin suunniteltavan fyysisen oppimisympäristön konsepti ja toteutussuunnitelma 
-Ensimmäiset pilottitapahtumat ja workshopit lisäämään kiinnostusta uusia teknologioita kohtaan, 
täydentämään osaamista uusien teknologioiden osalta ja tekemään uusista teknologioista osan arkipäivää  
Hankkeen indikaattoritiedot (suunniteltu): 
 

1) Käynnistyvät kehitysprosessit (kpl): 1  

2) Kansainvälisen tason referenssikohteet (kpl): - 

3) Käynnistyvät kokeilut (kpl): 5 

4) Myötävaikutuksella syntyvät uudet yritykset (kpl): - 

5) Myötävaikutuksella syntyvät uudet työpaikat (kpl): - 

6) Hanke edistää hiilineutraalisuutta ja resurssitehokkuutta (k/e): Ei  

7) Hanke edistää maahanmuuttajien työllistymistä ja yrittäjyyttä (k/e):  Ei 

8) Hanke toteutuu useamman maakunnan yhteistyönä (k/e): Ei 

 

  



 

AIKO-hankelomake  

AIKO-hankekuvaus 
Hankkeen nimi: Moottoriurheilun kansainväliset kehittämiskumppanuudet 
 

Hanketunnus: 
KYM19 

Kuuluuko hanke ERM-toimiin vai kasvusopimuksiin (E tai K): E 

Hankkeen aloitusajankohta: 1.10.2018 Hankkeen päättymisajankohta:31.3.2019 

Hankkeen toteuttaja: Xamk Oy – Kaakkois-Suomen 
ammattikorkeakoulu Oy 

Hankkeen/yhteyshenkilön yhteystiedot: 
johanna.heinonen@xamk.fi 
 
 

Hankkeen rahoittaja(t):Kymenlaakson Liitto 
 

Hankekumppani(t):- 
 

Hankkeen AIKO-rahoitus (€): 22 932 Hankkeen muu julkinen rahoitus (€): 9 828 

Hankkeen kokonaisrahoitus (€):  32 760 

Hankekuvaus (tavoitteet, odotetut tulokset, toimenpiteet): 
Keskeiset toimenpiteet: 
-Venäjällä toimivien ja suomalaisten yliopisto- ja yrityskumppaneiden kartoitus moottoriurheilun ja 
autoteollisuuden ekosysteemissä – neuvotteluja Suomessa ja Venäjällä 
-Järjestetään kumppanuustyöpajoja kiinnostuneiden kumppaneiden ja Kymiring-toimijoiden kesken 
yhteisten tavoitteiden luomiseksi 
-Kumppanuuskartoituksen ja -työpajojen tulosten pohjalta luodaan malli kansainväliselle monialaiselle 
hankeyhteistyölle 
Tuloksena: 
-Lista potentiaalisista kumppaneista, josta ilmenee kv-hankekonsortiosta kiinnostuneet kumppanit 
-Kymiring-toimijoiden ja kiinnostavimpien kv-hankekumppaneiden yhteiset tavoitteet tulevaisuuden 
kehityshankkeelle 
-Innovatiivinen ratkaisumalli kehittämishankkeelle Kymiringiin liittyvässä moottoriurheilu- ja 
autoteollisuusekosysteemissä 
-kansainvälinen hankehakemus  
Hankkeen indikaattoritiedot (suunniteltu): 
 

1) Käynnistyvät kehitysprosessit (kpl): 2  

2) Kansainvälisen tason referenssikohteet (kpl): - 

3) Käynnistyvät kokeilut (kpl): 1 

4) Myötävaikutuksella syntyvät uudet yritykset (kpl): - 

5) Myötävaikutuksella syntyvät uudet työpaikat (kpl): - 

6) Hanke edistää hiilineutraalisuutta ja resurssitehokkuutta (k/e): Kyllä  

7) Hanke edistää maahanmuuttajien työllistymistä ja yrittäjyyttä (k/e):  Kyllä 

8) Hanke toteutuu useamman maakunnan yhteistyönä (k/e): Ei 

 

  



 

 


