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Lista AKKE-rahoituspäätöksen syksyllä (6.9.2022 mennessä) saaneista hankkeista
Kymenlaaksossa kesällä 2022 päättyneestä hausta. Rahoitettavat hankkeet listattuna haun
painopisteittäin hankenimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä.
******************
Painopiste 1:

Hankenimi: ”Enemmän ja vähemmän” – Kansainvälisen hankehaun hankeraha
elinkaaren aikaiseen toimivuuteen, hiilijalanjälkeen ja elinkaarikustannuksiin – kohti
kestävän kehityksen rakentamista
Toteuttaja(t): Kouvola Innovation Oy
Rahoitettava osuus (maks. €): 17 746
Suunniteltu toteutusaika: 1.9.2022-31.1.2023
Toteutussuunnitelman tiivistelmä:
Haettava kansainvälisen hankehaun määräraha ”Enemmän ja vähemmän” tulee
kohdistumaan Horizon Europe (HE) hankehakuun (CL5-2022-D4-02-05) suomeksi suoraan
käännettynä aiheeseen “Enemmän kestävän kehityksen rakennuksia pienimmällä energian
käytöllä ja hiilijalanjäljellä, paremmilla koko elinkaaren aikaisella toimivuudella sekä
alhaisemmilla elinkaarikustannuksilla” (More sustainable buildings with reduced embodied
energy / carbon, high life-cycle performance and reduced life-cycle costs (Built4People)).
”Enemmän ja vähemmän” – määrärahan avulla Kinno tulee keskittymään hankehakuun,
jossa suurimman yksittäisen hiilipäästöjä aiheuttavasta sektorista, asumisesta, etsitään
ratkaisuja kestävän kehityksen rakentamiseen ja kiinteistönpitoon. Meille luetaan lakia
seuraavan vuoden aikana, meidän saadessa uutta lainsäädäntöä ilmastonmuutoksen
vastaiseen työhön, meidän täytyy luoda toimintamalleja pitkäikäisempiin elinkaariin ja
samalla enemmän joustavuutta kiinteistöjen käyttöön, mutta yhtäaikaisesti meidän on
lämpötilan nousun hillitsemiseksi vähennettävä rakentamisesta, korjaamisesta ja käytöstä
syntyvää hiilidioksidia, hiilijalanjälkeä, sekä samalla koko rakennetun ympäristön elinkaarten
kustannuksia. Enemmän mutta samalla vähemmän.
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Rakentamisen ja kiinteistönpidon laajassa kuvassa tuleva Horizon – hanke vastaa sekä
näihin toimintaympäristön muutoksiin että samalla paikallisiin haasteisiin, laaksokunnan
päättäjien

ja

toimijoiden

sekä

ilmastonmuutoksesta

että

itärajan

kaupallisenkin

sulkeutumisen myötä ratkaisuihin yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi ja uuden toiminnan
kehittämiseksi. Määrärahan turvin haettava EU-hanke turvaa ja pyrkii korostamaan
toimissaan maakunnassa saavutettua etumatkaa kestävän rakentamisen ja energiankäytön
saavutuksia, kestävyyden eteen jo toimivia rakennuttajaorganisaatioita ja alueen
energiatuottajien jo saavuttamia pieniä hiilidioksidiominaispäästöjä. Hankkeen avulla
enemmän on osaksi enemmän, vähemmän on entistä vähemmän keskimääräiseen
Suomeen.
******************

Hankenimi: Kymenlaakson korkeakouluyhdistyksen strategian toteuttaminen
Toteuttaja(t): Kymenlaakson korkeakouluyhdistys ry
Rahoitettava osuus (maks. €): 135 240
Suunniteltu toteutusaika: 1.12023 – 31.12.2024
Toteutussuunnitelman tiivistelmä:
Kymenlaakson maakuntaohjelman yksi painopiste on innovatiivinen Kymenlaakso. Viime aikojen
rajut toimintaympäristön muutokset edellyttävät uudistumista ja eri toimintojen kehittämistä ja
vahvistamista. Tuottamalla kestäviä ratkaisuja tulevaisuudelle, perustaen ne korkeatasoiseen
osaamiseen ja eri alojen rajapintoja leikkaaviin kokonaisuuksiin, saadaan aikaan kehitystyötä eri
toimijoiden välillä.
Hankkeen tavoitteena on vahvistaa ja uudistaa Kymenlaakson TKI-toimintaa. Hankkeella pyritään
edistämään TKI-toiminnan kasvua ja luomaan edellytykset toiminnan jatkuvuudelle. Kymenlaakson
strategisessa korkeakouluyhteistyö KYKY-hankkeessa toteutettiin strategia vuosille 2022–2030,
jossa keskeisiksi asioiksi nousivat yhteiset onnistumiset, yhteinen tekeminen, yhteiset tarpeet ja
yhteinen tahtotila ja sitoutuminen. Näiden pohjalta luotiin toimenpidekokonaisuudet, joita tullaan
viemään käytännön tasolle uudessa hankkeessa. Innovaatioekosysteemin toimintaympäristö
rakentuu eri toimijoiden, organisaatioiden, prosessien ja rahoitusten kautta, jolloin hankkeessa
luodut verkostot, sidosryhmät, tieto, osaaminen ja kyvykkyydet yhdistyvät kokonaisuudeksi.
******************

Hankenimi: KYMI ACCElerator - Kohti kymenlaaksolaista startup- ja kasvuyrittäjyysekosysteemiä
Toteuttaja(t): Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy (Xamk)
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Rahoitettava osuus (maks. €): 229 125
Suunniteltu toteutusaika: 1.9.2022 – 31.8.2024
Toteutussuunnitelman tiivistelmä:
Kymenlaakson startup- ja kasvuyritysekosysteemin vahvistamiseksi luodaan verkostomainen
toimijamalli, jossa turvataan yrityksille sekä opiskelijayrityksille kiihdyttämöpalvelut koko maakunnan
alueella.
Kymenlaaksossa on jo olemassa organisaatioita, ohjelmia, tiloja, tapahtumia ja verkostoja, jotka
tukevat seudun aktiivisen startup- ja kasvuyrittäjyysekosysteemin syntymistä. Mutta kentästä
puuttuu tiettyjä keskeisiä tekijöitä, kuten sujuva kiihdyttämöpalvelupolku opiskelijoista kokeneempiin
yrittäjiin, seudulliset yksityisen rahoituksen rahoituskanavat ja ekosysteemin toimijoiden yhteen
kokoaminen ja koordinaatio.
Tämä tekee toiminnasta Kymenlaakson alueella hajanaista ja hankalasti kokonaisuutena
hahmottuvaa erityisesti yrityksille ja yritysideoille. Yritysten tukea löytyy pisteittäin eri palvelujen
tarjoajilta, mutta verkoston tuki sekä vertaistuki jää uupumaan toimintojen hajanaisuuden ja myös
hajanaisen sijainnin vuoksi. Hankkeen tuloksena syntyvä yhtenäinen kymenlaaksolainen startup –
ja kasvuyrittäjyysekosysteemi verkostomaisilla palveluilla, tiloilla, tapahtumilla ja rahoituskanavillaan
vauhdittaa seudun kasvuyrittäjyyttä ja tukee yritysten kasvupolkua heti ensiaskeleista lähtien
yhtenäisesti kohti kasvua ja kansainvälistymistä.
Hankkeen keskeisimmät tavoitteet ovat:
1) Nykyisen palvelutarjonnan kartoitus startup- ja kasvuyrittäjyyskentässä Kymenlaaksossa ja sen
kokoaminen yhteen.
2) Kiihdyttämöpalvelujen rakentaminen yhteistyössä opiskelijoiden ohjelmien ja yritysten
kiihdytysohjelmien sujuvaksi kokonaisuudeksi Kymenlaakson alueella.
3) Kymenlaaksolaisen kiihdyttämömallin kehittäminen ja pilotointi sekä käynnistäminen.
4) Startup ja kasvuyritysekosysteemin vahvistaminen, verkoston kokoaminen ja yhtenäistäminen
Kymenlaaksossa saavutettavuuden näkökulmasta.
5) Selvittää edellytykset alueellisen pääomarahaston perustamiseksi ja selvittää myös muut
mahdolliset sijoittajaverkostot, joita alueella voidaan hyödyntää.
******************

Hankenimi: Näkymä - tulevaisuusdataa päätöksentekoon
Toteuttaja(t): Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy (Xamk)
Rahoitettava osuus (maks. €): 166 161
Suunniteltu toteutusaika: 1.1.2023 – 31.12.2023
Toteutussuunnitelman tiivistelmä:
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Kymenlaaksossa alueellisen ennakointitoiminnan kehittämisessä on edetty paljon, mutta vielä on
kohderyhmiä, jotka eivät hyödynnä ennakointitietoa ollenkaan. Yritysten lisäksi alueen päättäjät ovat
taho, jolle tulevaisuusajattelun tulisi olla luonteva osa päätöksentekoa. Myös alueen oppilaitoksissa
ennakointitiedon tulisi tavoittaa yhä useampia kohderyhmiä. Tällä hankkeella ennakointitiedon
hyödyntämistä ja tulevaisuuskyvykkyyttä vahvistetaan päätöksenteon pohjana.
Näkymä-hanke vahvistaa alueella tehtävän ennakoinnin vaikuttavuutta ja vie tietoa jatkotulkittavaksi
ja toimenpiteiden ja päätösten pohjaksi. Mitä paremmin tulevaisuuteen on alueen toimijoiden kesken
varauduttu, sitä paremmat ovat alueen menestymismahdollisuudet. Oppilaitoksissa hyödynnetään
erityisesti osaamistarpeisiin liittyvää toimialatietoa aiempaa vahvemmin ja juurrutetaan
tulevaisuustiedon hyödyntämisen tapoja osaksi normaalia, jatkuvaa toimintaa.
Hankkeessa viedään tulevaisuustietoa ja -työskentelyä valmiiden verkostojen pariin. Hankkeen opit
tulevaisuustiedon jatkojalostamisesta ja tulevaisuustyöskentelyn tavoista tuotteistetaan
palvelupaketeiksi, joiden avulla toimintaa pääsee jatkamaan hankkeen jälkeen. Hankkeen
vaikutuksesta ennakointitietoa käytetään aiempaa systemaattisemmin alueella päätöksenteon ja
toiminnan pohjana.
******************

Hankenimi: Power Coast United - Kaakkois-Suomen akkuklusteri
Toteuttaja(t): Cursor Oy
Rahoitettava osuus (maks. €): 219 607
Suunniteltu toteutusaika: 1.9.2022 – 31.8.2024
Toteutussuunnitelman tiivistelmä:
Sähköistyminen lisää mineraalien ja akkumateriaalien tarvetta. Sähköisten ajoneuvojen ja energian
varastoinnin sovellusten loppukysyntä kasvaa. Koko akkuarvoketjun tulee vastata tähän kasvavaan
kysyntään. Materiaalien kasvava kysyntä on johtanut vuonna 2022 tilanteeseen, jossa vallitsevan
teknologian rinnalla on käynnistetty vaihtoehtoisten akkuteknologian soveltamista. Tulevaisuudessa
akkumateriaali- ja -kennotehtaiden ketteryyden ja mukautuvuuskyvyn nähdään olevan yhä
tärkeämpää.
Kansallisen akkustrategian tavoitteen on luoda Suomeen vuoteen 2025 mennessä edelläkävijänä
toimiva akkuklusteri. Power Coast United -hanke mahdollistaa sekä Kymenlaakson
maakuntaohjelmaan, älykkään erikoistumisen strategiaan, että ALKE-yhteistyöasiakirjan
tavoitteiden toteutumisen maakunnan akkuklusterin rakentumiseksi. Hanke tukee maakunnan
strategisten valintojen mukaisesti elinkeinojen uudistumista ja tki-toiminnan vauhdittamista.
Hankkeen suunnittelussa on otettu huomioon myös Suomen kansallinen akkustrategia 2021 – 2025.
Kotkan ja Haminan kaupungit, kehittämisyhtiö Cursor sekä seudun yritykset ja yhteisöt ovat yhdessä
sitoutuneet akkuteollisuuden ja sen ympärille kehittyvän klusterin luomiseen ja menestykseen.
Akkuteollisuudella ja sen mahdollistamalla yhteiskunnan sähköistymisellä on keskeinen rooli EU:n
ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Kotkan-Haminan seudun akkumateriaalitehdashankkeet ovat
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Suomen suurimmat ja käynnistyttyään tehtaat työllistäisivät ensivaiheessa arvion mukaan suoraan
yhteensä 400 henkilöä. Aluetalousvaikutukset alkavat kuitenkin näkyä ensimmäiseksi rakentamisen
aikaisina suorina sekä tuotannon ja kulutuksen kerrannaisvaikutuksina, jotka heijastuvat useille eri
aloille.
Power Coast United -hanke on yksi seudun muiden organisaatioiden yhteishankkeista muodostuvaa
kokonaisuutta akkuklusterin rakentumiseksi. Seudun hanketoimijat valmistelevat akkuklusterin
kehittymisen tueksi useita rinnakkaishankkeita EAKR-, ESR+- ja AKKE-rahoitusohjelmaan. Tämän
hankkeen ensisijaisina kohderyhminä ovat alueen yritykset ja koulutusorganisaatiot, joiden kanssa
hanke edesauttaa kasvussa olevan energianvarastoinnin investointeja seudulle. Alueen
akkustrategian toteutusta ohjaavassa Tiekartassa on määritelty keskeiset toimenpiteet ja
aikataulutettu ne vuosille 2022-2025. Tiekartassa tunnistetut toimenpidekokonaisuudet muodostavat
myös tämän hankkeen toimenpiteiden rungon: Teollisuuspuistokonsepti, tonttitarjonta,
palveluntarjoajat, lupamenettelyt, sosiaalinen toimilupa, uusiutuva energia, toimijat ja asiakkaat.
Hanke tukee ja edistää akkuarvoketjun toimijoiden sijoittumista Kotkan-Haminan seudulle. Uuden
teollisuuden alan sijoittuminen seudulle tuo alueelle uusia toimijoita ja lisää olemassa olevien
yritysten toimintaedellytyksiä. Akkuklusterin rakentumista tukee myös seudulle kehittyvä
energiavarastoinnin TKI-klusteri, joka edistää seudun osaamista ja innovaatiokehitystä akkualaan
liittyen.
Hankkeen toteutusaika on 2 vuotta, jonka jälkeen aihekokonaisuus jatkaa omaehtoista kasvua ja
kehittymistä. Mukana olevia yrityksiä hankkeen aikana sen eri vaiheissa on vähintään 50 kappaletta
ja akkuklusteriin syntyy 2-3 veturiyritystä, joiden kasvua ja kehitystä tukee pääsääntöisesti alueella
jo toimivat yritykset Uusi kehittyvä liiketoimintasektori on kansainvälistä toimintaa, vaikka tehtaita
pyöritetään paikallisella työvoimalla ja osaamisella. Siirtyminen hiilineutraaleihin ratkaisuihin vaatii
energian - tässä tapauksessa sähkön - varastointia ja tähän arvoketjuun investoidaan niin globaalisti
kuin Euroopassa satoja miljardeja euroja seuraavan 10 vuoden aikana. Kotkaan ja Haminaan
suunnitellut tehtaat tulevat valmistamaan raaka-aineita syntyville akkuja valmistaville kennotehtaille.
Näin ollen tehtaiden pysyvyys ja edelleen kehitys alueella on erittäin todennäköistä ja takaa
työpaikkojen pysyvyyden seudulla.

******************
Painopiste 2:

Hankenimi: KyberReact Kymi22 - Last Call
Toteuttaja(t): Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy (Xamk)
Rahoitettava osuus (maks. €): 67 690
Suunniteltu toteutusaika: 1.9.2022 – 31.5.2023
Toteutussuunnitelman tiivistelmä:
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Kymenlaakso ja sen pk-yritykset elävät aikaisemmin kokematonta aikaa kybertilassa.
Eri selvitysten mukaan maakunnan yrityksien kyberturvaosaamista olisi tullut nostaa kiireesti jo ns.
normaali tilanteessa järjestäytyneen rikollisuuden siirryttyä pandemian vuoksi verkkoon.
Suomen astuttua ns. harmaan ajan jaksoon, on julkisuudessa kiinnitetty alan asiantuntijoiden
toimesta huomiota myös mahdolliseen valtiolliseen vaikuttamiseen ja/tai vakoilemiseen, joka voi
kohdistua kybertilassa talouselämän rakenteisiin ja jopa yksittäisiin yrittäjiin.
KyberReact Kymi 22 -hanke rakentaa maakunnan pk-yrityksien kyberturvatietoisuutta, osaamista, resilienssiä ja verkottumista alueen muihin avaintoimijoihin.
Hanke mahdollistaa kevyen hallinnointimallinsa ja lyhyen kestonsa vuoksi ketterän reagoinnin
kyberuhkatilanteissa, jotka voivat olla luonteeltaan ennen kokemattomia.
Hankkeen keskeiset toimet ovat aiheeseen liittyvä verkostoitumista edistävä kutsutilaisuus sekä
kohderyhmille suunnatut kaksi koulutustilaisuutta ja neljä tietoiskua sekä hankkeen markkinointi
kohderyhmille.
******************

Hankenimi: Kyberuhkatekijät satamalogistiikan työturvallisuudessa
Toteuttaja(t): Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy (Xamk)
Rahoitettava osuus (maks. €): 76 392
Suunniteltu toteutusaika: 1.9.2022-30.11.2023
Toteutussuunnitelman tiivistelmä:
Tarve hankkeelle on syntynyt Turvallinen logistiikan tulevaisuus TLT ((A77645) edelleen käynnissä))
-hankkeessa esiin nousseiden teemojen ja kevään 2022 aikana syttyneen Ukrainan kriisin
seurauksena. Sotatilanne Euroopassa ja sen johdosta Suomen käynnistämä Nato-prosessi ovat
nostaneet kyber- ja hybridivaikuttamisen uhkaa merkittävästi. Satamat ovat Suomelle elintärkeitä,
joten niiden toiminnan lamauttaminen tai sekasorron lisääminen eri keinoin saattaisi olla tuhoisaa
Suomen elinkeinoelämälle ja huoltovarmuudelle ja aiheuttaisi uhkan myös työturvallisuudelle.
Useasti yritysten johto- ja työnjohtoportaalla on riittävä tai ainakin kohtuullinen tietämys sekä
ymmärrys tieto- ja työturvallisuudesta, mutta esimerkiksi työntekijäpuolella toimintakulttuuri voi olla
erilainen kuin ohjeistus. Riittämätön ymmärrys ulkoisten vaikuttajien toimista voi johtaa
konkreettiseen työturvallisuusriskiin, jota ei välttämättä edes huomata tai ymmärretä.
Hankkeen toteutetaan neljän konkreettisen työpaketin avulla:
TP0. Hankehallinnointi ja viestintä
TP1. Kartoitus ja arvio konkreettisista kyberuhkatekijöistä satamalogistiikan työturvallisuudelle.
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TP2. Analysoidaan ensimmäisessä työpaketissa kerättyä tietoa, osoitetaan kehityskohdat ja
erityistä huomioita vaativat työvaiheet ja tuotetaan infopaketti yrityksille, jonka avulla yritykset
voivat tarkastella ja kehittää omia toimintatapojaan sekä kouluttaa tai ohjeistaa henkilökuntaa.
TP3. Luodaan pilottiharjoituksia/testauksia kyberuhkatekijöiden varalle TP1 ja 2 saatujen
aineistojen ja analyysien perusteella.
TP4. Sataman toimijoiden kyberturvallisuuden workshop/tapahtuma
Hankkeen konkreettisina tuloksina lisätään satamalogistiikassa toimivien yritysten turvallisuutta ja
ymmärrystä erityisesti kyberturvallisuuden ja kyberuhkatekijöiden näkökulmasta. Hankkeen jälkeen
yrityksissä ymmärretään yksittäisen toimijan vastuu ja hänen roolinsa kyberuhkatekijöiden ja
mahdollisen hybridivaikuttamisen torjumisessa. Hanke tukee vahvasti Kymenlaakson ÄES 2.0 ja
maakuntaohjelmaa.
******************

Hankenimi: Selvitys Ukrainan sodan vaikutuksista Kymenlaakson yrityksiin
Toteuttaja(t): Cursor Oy, Kouvola Innovation Oy
Rahoitettava osuus (maks. €): 43 592
Suunniteltu toteutusaika: 1.7.-31.12.2022
Toteutussuunnitelman tiivistelmä:
Selvitys Ukrainan sodan vaikutuksista Kymenlaakson yrityksiin –hankkeessa tehdään nopea,
seikkaperäinen kartoitus Kymenlaakson yritysten tilanteesta Venäjä-pakotteiden ja Ukrainan sodan
vaikutusten selvittämiseksi. Suomen kauppakamarit ovat tehneet toukokuussa yrityksille
vientijohtajakyselyn, jonka vastausten mukaan Venäjä-pakotteet vaikuttavat jollain tavoin peräti 95
prosenttiin suomalaisista vientiyrityksistä. Yritysten vientinäkymiä heikentävät kyselyn mukaan
erityisesti Venäjän sota ja pakotteet, logistiset häiriöt, kohonneet kustannukset ja ongelmat raakaaineiden saatavuudessa. Kymenlaaksossa nähdään välttämättömänä selvittää, miten ja kuinka
laajalti nämä toimintaympäristön ja hintojen muutokset vaikuttavat seudun yritysten liiketoimintaan,
jotta apua voidaan kohdentaa oikein.
Hankkeessa hankitaan ostopalveluna selvitys Venäjä-pakotteiden ja Ukrainan sodan vaikutusten
aiheuttamista toimintaympäristön muutoksista Kymenlaakson yrityksistä muodostetusta
kohdejoukosta. Selvityksessä huomioidaan esimerkiksi yritysten energiaratkaisujen tilanne ja
muutosten kiireellisyys, rahoitustilanne, raaka-aine- ja komponenttiongelmat, hintojen muutosten
vaikutukset, maksuvälityksen ja sopimusten ongelmat. Selvitystä voidaan täydentää kuntien
teknisen toimen ja/tai energiayhtiöiden edustajien näkökannoilla. Selvityksen pohjalta yrityksille
annetaan tarvittavaa neuvonta- ja tukipalvelua osana elinkeinoyhtiöiden yrityspalveluja sekä
ohjataan yrityksiä muihin soveltuviin palveluihin.
Hankkeen tuloksena saadaan perusteltuja selvityksiä ja esityksiä Kymenlaakson kunnille ja
ministeriölle Venäjä-pakotteiden vaikutuksesta kymenlaaksolaisille yrityksille ja näkökulmia näiden
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äkkiarvaamatta globaalin kriisin kohteeksi joutuneiden yritysten auttamiseksi. Selvitystä
hyödynnetään seudullisten kehittämisyhtiöiden yrityspalveluissa kehittämällä toimintaa, jolla
vastataan toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin nopeasti eri toimijoiden yhteistyöllä.
Selvityksen avulla pystytään ripeästi auttamaan yrityksiä sekä tunnistamme kriittisimmät tarpeet ja
pahimmassa ahdingossa olevat yritykset. Hankkeen tuloksista viestitään seudun toimijoille sekä
esille nousseista kriittisistä tarpeista eri viranomaistahoille, kuten työ- ja elinkeinoministeriöön.
******************
Hankenimi: Vetovoimaa vihreästä energiasta ja vetytaloudesta
Toteuttaja(t): Kouvola Innovation Oy
Rahoitettava osuus (maks. €): 85 053
Suunniteltu toteutusaika: 1.9.2022 – 30.9.2023
Toteutussuunnitelman tiivistelmä:
Vetovoimaa vihreästä energiasta ja vetytaloudesta -hankkeen tavoitteena on edistää uusiutuvan
energian ja vetytalouden kehittymistä alueelle sekä hakea nopealla aikataululla ratkaisuja
toimintaympäristön akuutteihin haasteisiin ja kiristyviin ilmastotavoitteisiin.
Hankkeessa tehdään aktiivista yhteistyötä eri toimijoiden ja etenkin teollisuus- ja logistiikkasektorin
kanssa uusien liiketoimintamahdollisuuksien edistämiseksi vihreisiin energiaratkaisuihin liittyen.
Hankkeessa jalkautetaan South East Finland Hydrogen Valley -selvityksen tuloksia maakuntaan,
edistetään uusiutuvan energian tuotantopotentiaalia alueella sekä vahvistetaan alueellista ja
kansainvälistä verkostoyhteistyötä. Lisäksi selvitetään mm. kaasun tankkausasemien ja raskaiden
ajoneuvojen latausinfran tarpeita ja toteutusmahdollisuuksia Hyötyvirran ja RRT:n yhteydessä
tukemaan vihreän logistiikan kehittymistä alueelle.

******************
Painopiste 3:

Hankenimi: Hungry for Kymenlaakso
Toteuttaja(t): Cursor Oy
Rahoitettava osuus (maks. €): 117 843
Suunniteltu toteutusaika: 1.9.2022 – 31.12.2023
Toteutussuunnitelman tiivistelmä:
Ruokamatkailu on tullut osaksi sekä kotimaista että kansainvälisestä matkailua, ja yhä useampi
matkailija hakee tietoisesti ruokaelämyksiä. Ruokaan liittyy luonto, kulttuuri ja paikallinen
elämäntapa. Suomalaisessa ruokamatkailussa on potentiaalia, sillä puhtaus, turvallisuus, aitous,
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tarinat ja paikallisuus luovat arvoa matkailijalle. Parhaimmillaan ruokamatkailutuote on osallistamista
ja tekemistä, josta matkailija oppii jotain uutta. Ruokamatkailu mahdollistaa ympärivuotisen
matkailun kehittämisen ilman mittavia investointeja. Ruokamatkailun ympärille rakennettu matkailu
on kestävää ja paikallisten asukkaiden, yritysten ja yhteisöjen toimintaa tukevaa. Matkailijaa
kiinnostavat houkuttelevat alueet, joilla on toimiva palveluverkosto ja laaja tarjonta elämyksellisiä
ruokamatkailutuotteita. Se tarkoittaa yhteistyötä matkailualueilla, paikallisia koordinoivia tahoja ja
alueiden tuottajien ja yritysten toimivaa yhteistyötä.
Hungry for Kymenlaakso - hankkeen tavoitteena on kehittää alueen kärkituotteita, kannustaa
yhdistelmätuotteiden ja ruokareittien luomiseen, edistää matkailu- ja elintarvikealan kilpailukykyä,
tukea laatutason nostoa, parantaa itärannikon ruokakulttuurin imagoa ja rakentaa aktiivinen,
kansalliseen ruokamatkailuverkostoon kytkeytyvä alueellinen ruokamatkailuverkosto.
******************

Hankenimi: Koe Käyrälampi -lähiluonnon vetovoima
Toteuttaja(t): Kouvolan kaupunki
Rahoitettava osuus (maks. €): 62 555
Suunniteltu toteutusaika: 1.9.2022 – 31.10.2023
Toteutussuunnitelman tiivistelmä:
Kouvolan kaupunki investoi vahvasti Käyrälammen alueen virkistys- ja matkailukäytön
kehittämiseen. Osana kehittämistyötä kesän 2022 aikana Käyrälammelta Paaskoskelle toteutetaan
esteetön, noin 1,5 km pitkä ulkoilureitti taukopaikkoineen. Koe Käyrälampi – lähiluonnon vetovoimaa
-hankkeessa ulkoilureitille luodaan elämyksellinen palvelukonsepti, joka mahdollistaa alueen
luontoon, maisemaan ja kiinnostavaan paikallishistoriaan perustuvat elämykset paikallisille
asukkaille sekä matkailijoille ympäri vuoden. Ulkoilureitti tuotteistetaan ja lanseerataan palvelemaan
näitä ryhmiä sekä yritystoimintaa. Kehitettävä palvelukonsepti ja sitä tukevat tiedottamistoimenpiteet
edistävät Käyrälammen asemaa houkuttelevana matkailu- ja virkistyskohteena.
Hanke toteuttaa Kymenlaakson maakuntaohjelmaa niin innovatiivisuuden, kestävyyden kuin
aktiivisuudenkin näkökulmista. Asukkaita osallistetaan hankkeeseen paikallistietouden keräämisen
ja tarpeiden kartoittamisen tiimoilta, ja samalla pyritään omistajuuden tunteen sekä kotiseudun vetoja pitovoimaisuuden voimistamiseen. Hanke tukee myös Kymenlaakson matkailun tiekartan sekä
vastikään julkaistun valtion virkistyskäyttöstrategian tavoitteita.
Hankkeen tuloksena paikalliset asukkaat ja matkailijat hyötyvät hyvinvoinnin ja
liikuntamahdollisuuksien lisääntymisenä. Ulkoilureitin elämyksellinen palvelumuotoilu ja
tarinallistaminen mahdollistavat myös opetukselliset elämykset koululais- ja harrasteryhmille.
Yrittäjille ulkoilureitin digitaalinen palvelukonsepti tuo uusia mahdollisuuksia toiminnan
laajentamiseen ja uusien palveluiden tuotteistamiseen.
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Käyrälammen alueen profiilia nostetaan virkistyksen ja matkailun keskuksena, mistä koituu lisäarvoa
Kouvolan kaupungille. Aluetaloudellisia hyötyjä syntyy lisääntyvien yrittämisen mahdollisuuksien
sekä pitovoimaisen seutukunnan kautta, jonka asukkaat kokevat antoisaksi asuinpaikaksi.
Ulkoilureitin palvelukonseptista tulee saataville monipuolista ja laadukasta digitoitua sisältöä
VisitKouvolan sähköisiin kanaviin sekä reitistöportaaleihin, jotka tuovat tulevaisuudessa kävijöiden
käyttöön kootusti myös muut Kouvolan ulkoilureitistöt. Portaaleiden kautta tavoitetaan
paikallisväestö, ulkopaikkakuntalaiset sekä kansainväliset matkailijat.

******************

