AIKO-hankelomake
AIKO-hankekuvaus
Hankkeen nimi: Älykäs satama Kymenlaakson innovaatioveturina

Hanketunnus:
KYM1
Kuuluuko hanke ERM-toimiin vai kasvusopimuksiin (E tai K): Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä.
Hankkeen aloitusajankohta: 1.10.2016
Hankkeen päättymisajankohta:31.5.2017
Hankkeen toteuttaja:Kymenlaakson
Hankkeen/yhteyshenkilön
ammattikorkeakoulu Kyamk Oy (1.1.2017 alkaen
yhteystiedot:mervi.nurminen@kyamk.fi
Xamk Oy)
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)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Käynnistyvät kehitysprosessit (kpl): 1
Kansainvälisen tason referenssikohteet (kpl): 0
Käynnistyvät kokeilut (kpl): 2-3
Myötävaikutuksella syntyvät uudet yritykset (kpl): Myötävaikutuksella syntyvät uudet työpaikat (kpl): Hanke edistää hiilineutraalisuutta ja resurssitehokkuutta (k/e): ei
Hanke edistää maahanmuuttajien työllistymistä ja yrittäjyyttä (k/e): ei
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): Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä.
Hankkeen aloitusajankohta: 1.10.2016
Hankkeen päättymisajankohta:31.5.2017
Hankkeen toteuttaja:Kymenlaakson
Hankkeen/yhteyshenkilön
ammattikorkeakoulu Kyamk Oy (1.1.2017 alkaen
yhteystiedot:mervi.nurminen@kyamk.fi
Xamk Oy)
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): Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä.
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):

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

1) Käynnistyvät kehitysprosessit (kpl): 1
Kansainvälisen tason referenssikohteet (kpl): Käynnistyvät kokeilut (kpl): Myötävaikutuksella syntyvät uudet yritykset (kpl): Myötävaikutuksella syntyvät uudet työpaikat (kpl): Hanke edistää hiilineutraalisuutta ja resurssitehokkuutta (k/e): Kyllä
Hanke edistää maahanmuuttajien työllistymistä ja yrittäjyyttä (k/e): Kyllä
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): Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä.
Hankkeen aloitusajankohta: 1.1.2017
Hankkeen päättymisajankohta:30.9.2017
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):

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

1) Käynnistyvät kehitysprosessit (kpl): 1
Kansainvälisen tason referenssikohteet (kpl): 1
Käynnistyvät kokeilut (kpl): 1
Myötävaikutuksella syntyvät uudet yritykset (kpl): 1
Myötävaikutuksella syntyvät uudet työpaikat (kpl): 5
Hanke edistää hiilineutraalisuutta ja resurssitehokkuutta (k/e): Ei
Hanke edistää maahanmuuttajien työllistymistä ja yrittäjyyttä (k/e): Ei
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): Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä.
Hankkeen aloitusajankohta: 1.2.2017
Hankkeen päättymisajankohta:30.9.2017
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):

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

1) Käynnistyvät kehitysprosessit (kpl): 1
Kansainvälisen tason referenssikohteet (kpl): 0
Käynnistyvät kokeilut (kpl): 1
Myötävaikutuksella syntyvät uudet yritykset (kpl): 5
Myötävaikutuksella syntyvät uudet työpaikat (kpl): 10
Hanke edistää hiilineutraalisuutta ja resurssitehokkuutta (k/e): Kyllä
Hanke edistää maahanmuuttajien työllistymistä ja yrittäjyyttä (k/e): Kyllä
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): Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä.
Hankkeen aloitusajankohta: 1.3.2017
Hankkeen päättymisajankohta:28.2.2018
Hankkeen toteuttaja:Kymenlaakson
Hankkeen/yhteyshenkilön
ammattikorkeakoulu Oy (Xamk Oy)
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):

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

1) Käynnistyvät kehitysprosessit (kpl): 4
Kansainvälisen tason referenssikohteet (kpl): 1
Käynnistyvät kokeilut (kpl): 1
Myötävaikutuksella syntyvät uudet yritykset (kpl): 0
Myötävaikutuksella syntyvät uudet työpaikat (kpl): 1
Hanke edistää hiilineutraalisuutta ja resurssitehokkuutta (k/e): Kyllä
Hanke edistää maahanmuuttajien työllistymistä ja yrittäjyyttä (k/e): Kyllä
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): Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä.
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):

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

1) Käynnistyvät kehitysprosessit (kpl): 1
Kansainvälisen tason referenssikohteet (kpl): 1
Käynnistyvät kokeilut (kpl): 3
Myötävaikutuksella syntyvät uudet yritykset (kpl): 5
Myötävaikutuksella syntyvät uudet työpaikat (kpl): 10
Hanke edistää hiilineutraalisuutta ja resurssitehokkuutta (k/e): Ei
Hanke edistää maahanmuuttajien työllistymistä ja yrittäjyyttä (k/e): Ei
Hanke toteutuu useamman maakunnan yhteistyönä (k/e): Ei

