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Mitä vuodesta 2011 tulee ensimmäisenä mieleen?

matkailun kehittäminen vetovoimaiseksi alueen moot-

toriksi. seudun kokonaisuutta varten luotiin uusi yh-

tenäinen matkailubrändi: kaakko135° – hyvän tuulen 

rannikko. kaakko on täynnä toinen toistaan houkutte-

levampia kohteita, ne pitää vain saattaa ihmisten tietoi-

suuteen. tällainen on esimerkiksi ainutlaatuinen saaris-

tomme ja rannikkomme.

Mitä suurta alueella tapahtui?

eteläisestä kymenlaaksosta tulee kovaa vauhtia peliteol-

lisuuden keskus. täällä on joukko alan yrityksiä, ja lisää 

nousee koko ajan. on mukava seurata ja tukea innovatii-

visen tulevaisuuden alan kasvua seudullamme.

Mikä sai hymyn kasvoillesi?

ympäristöhankkeiden eteenpäinmeno. cursor panostaa 

erityisesti kahteen asiaan: tuulivoimaan ja bioenergiaan. 

Lisäksi haluamme toimia alueen yrityksille esimerkkinä 

kestävän kehityksen mukaisesta luonnonvarojen käytön 

minimoimisesta. olemme muun muassa kehittäneet 

sisäistä toimintaamme ja saimme vuoden 2011 kesä-

kuussa Green office -sertifikaatin. 

myös asiakkaiden tyytyväisyys oli iloinen asia. mit-

taamme asiakastyytyväisyyttä jatkuvasti sähköisillä 

Questback-kyselyillä, ja vuonna 2011 toteutettiin yh-

teensä 96 kyselyä, joiden keskiarvo oli 3,29 (skaalalla 

1–4), huippupisteille (keskiarvo 3,67 tai enemmän) 

pääsivät aloitta vien yritysten yhteisneuvontatilaisuudet, 

henkilökohtainen yritysneuvonta ja Venäjä-aiheiset kou-

lutukset palveluyrityksille.

Mitä haasteita vuoteen sisältyi?

Varsinkin cursorin tapaisessa kehittämistoiminnassa 

viestintä on jatkuva kehittämisen kohde. Palveluita ja 

kehittämisprojekteja on käynnissä paljon ja tarvitaan 

monenlaista viestintää erilaisille kohderyhmille. cursor 

etsii jatkuvasti tapoja oman viestintänsä kehittämiseen 

ja on aloittanut esimerkiksi sosiaalisen median hyödyn-

tämisen.

Miten lukuisat projektit pidetään hallinnassa?

cursorilla on selkeät painopisteohjelmat (uusiutuva ener-

gia, kasvu ja kansainvälistyminen, matkailu ja tapahtu-

mat, Venäjä, hyvinvointipalvelut, ict:n soveltaminen), 

joiden sisällä erilaiset projektit tehdään. Painopisteoh-

jelmat tuovat toiminnalle jatkuvuutta ja puitteet käytän-

nön työn tekemiselle. Projektit ovat rahoitusvälineitä, 

joilla hankitaan se osaaminen, joka ohjelmien tavoittei-

den saavuttamiseksi tarvitaan. cursor on vuoden aikana 

osannut tehokkaasti mukautua rahoitustilanteeseen ja 

rakentanut hyviä kumppanuuksia uusien rahoituslähtei-

den hyödyntämiseen.

Mihin Cursor panostaa vuonna 2012?

Vuonna 2012 pääsemme viemään täysillä eteenpäin 

edellisenä vuonna luotua matkailun kaakko135°-brän-

diä. Lisäksi tietenkin jatkamme perustyötämme yrittä-

jyyden tukemisen parissa. cursorista tuli vuonna 2011 

suomen uusyrityskeskusten jäsen, mikä levensi työka-

lupakkiamme entisestään. uskon myös vuoden 2012 

olevan tuulivoiman läpimurtovuosi.

”cursorin tuottamat palvelut tuovat alueen 
yrityksille kehittymiseen ja kilpailussa 
pärjäämiseen tarvittavia eväitä.”

toimitusjohtaja  
Hannu karavirta
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AVAinLukujA

Liikevaihto cursor-konserni 11 m€

tase cursor-konserni 40 m€

Hankeportfolio 32 m€

Henkilöstö 52

Asiakaskontaktit 5 007 kpl

syntyneiden työpaikkojen määrä 1 037 kpl

Palvelemme kotkan-
Haminan seudulla 

à Aloittavia yrittäjiä 
à toimivia yrityksiä 
à seudulle sijoittuvia  
 yrityksiä

kehitämme menestyvää 
yritystoimintaa kotkan-
Haminan seudulla 

Vahvistamme seudun 
osaamista, kilpailukykyä ja 
vetovoimaa

mitä? kenelle? miten?

C
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Lähdemme asiakkaidemme 
näkökulmasta ja tarpeista 

osaamme yhdistää 
asiakkaiden tarpeet 
seudun vahvuuksiin ja 
mahdollisuuksiin

kannustamme  
luovuuteen 

kyseenalaistamme olemassa 
olevat ratkaisut

Haemme onnistumisia 
yhteistyön kautta

cursorin omistavat seudun viisi kuntaa (kotka, Hamina, Pyhtää, Virolahti ja 

miehikkälä) yhdessä alueen teollisuusyritysten ja rahoituslaitosten kanssa. 

yhtiön suurin omistaja on kotkan kaupunki, jonka omistusosuus on 86,4 %.
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Liiketoimintaklusterien  
kehittäminen

yhteistyössä on voimaa! cursor toimii aktiivisesti klus-

tereiden rakentajana ja toimintamallien kehittäjänä. 

Vuonna 2011 klusteritoimintaa on sovellettu menestyk-

sellisesti esimerkiksi peli- ja matkailualalla sekä uusiutu-

van energian kehittämisessä.

yhteistoimintaa yritysten välillä toteutetaan ja kehite-

tään sekä pienemmässä että isommassa mittakaavassa, 

ja panostusten keskittäminen edistää jokaisen etuja. yh-

teistyöllä saavutetaan parempi kilpailukyky, kohennetaan 

innovatiivisuutta ja voidaan kehittää omaa osaamista. 

yritysten yhteistyö myös monesti synnyttää kasvua ja 

uusia työpaikkoja. Lisäksi seudun vetovoima vahvistuu. 

kestävän kehityksen  
suunnannäyttäjä

kotkan-Haminan seutu haluaa profiloitua kestävän kehi-

tyksen ja uusiutuvan energian hyödyntämisen kärkiseu-

tuna suomessa. erityisesti cursor ja kotkan-Haminan 

seutu panostavat tuulivoimateknologiaan ja tuulivoiman 

tuotantoon sekä bioenergiaan. Lisäksi cursor haluaa 

toimia tiennäyttäjänä ympäristön kuormittamisen mi-

nimoimiseksi ja innostaa seudun yrityksiä ja muita si-

dosryhmiään omalla esimerkillään kiinnittämään entistä 

enemmän huomiota toimintansa kestävyyteen niin ym-

päristön, talouden kuin sosiaalisten tekijöiden kannalta.

konkreettisia toimia näiden tavoitteiden saavuttamiseksi 

ovat olleet muun muassa bioenergiaklusterin rakentami-

nen seudulle, tuulivoimarakentamisen tukeminen ja kes-

tävän kehityksen huomioiminen hankinnoissa ja partne-

rivalinnoissa. 

yritysten palvelujen  
vahvistaminen 

cursorista tuli suomen uusyrityskeskusten jäsen huhti-

kuussa 2011. jäsenyys uusyrityskeskusten verkostossa 

tuo seudun aloittavien yrittäjien neuvontapalveluihin 

muun muassa lisää työkaluja ja uusia asiantuntijayhteyk-

siä sekä varmistaa laatua. Lisäksi kuluneena vuonna yri-

tys-suomi kotkan-Haminan seutu -verkoston tuottamat 

yrityspalvelut kehitettiin valtakunnallisen yritys-suomen 

osaksi. Asiakkaat tavoittavat verkoston palvelut jatkossa 

myös yritys-suomen portaalin kautta.

seudun matkailumarkkinoinnin  
luominen 

kotkan-Haminan seudulla toteutettiin keväällä 2011 stra-

tegiatyö, jonka taustalla oli ajatus seudun keskitetystä 

matkailumarkkinoinnista. kaakko135°-brändi julkistet-

tiin alueellisesti loppuvuodesta 2011. Valtakunnallisesti 

matkailumarkkinointistrategia ja brändi-ilme lanseerat-

tiin Helsingin matkamessuilla tammikuussa 2012. Alueen 

yhteinen markkinointi on merkittävä askel seudullisessa 

yhteistyössä.

yrittäjyysilmaston  
kehittäminen

cursor on toiminut pitkäjänteisesti ja aktiivisesti alu-

eensa yrittäjyysilmaston kehittämisessä. se ja yrittäjyys-

kasvatus ovat perustyötä alueella, joka on perinteistä 

raskaan teollisuuden ja matalan yrittäjyyden seutua. ke-

hittämisyhtiönä olemme muun muassa järjestäneet yrit-

täjätapaamisia, yrittäjyyskasvatusta, maksuttomia palve-

luja aloittaville yrittäjille sekä yritysmentorointia. Lisäksi 

omistajanvaihdospalvelut, joissa pyritään esimerkiksi 

löytämään jatkajia alueen yrityksille tai edistämään yritys-

toiminnan aloittamista ostamalla toimiva yritys, kuuluvat 

toimenkuvaan. cursor hakee vahvaa sitoutumista kun-

tien ja yritysten välisen yhteistyön edistämiseksi, toimii 

välittäjänä ja tähtää yrittäjänäkökulman huomioimiseen 

julkisessa päätöksenteossa, jotta seutukunta kehittyisi 

mahdollisimman yrittäjäystävällisenä alueena.

Luovien alojen osaamisen  
profiilinnosto

Luovien alojen kehittämisohjelman tarkoituksena oli pa-

rantaa alan yritysten liiketoimintaosaamista, ja ohjelma 

toi vuonna 2011 vahvat tulokset: osallistuneita yrityksiä 

lähes 100, toteutettuja myyntitapahtumia ja koulutuk-

sia yli 30 ja yritysten kehittämissuunnitelmia yli 20 kpl. 

Lisäksi alan yhteistyö vahvistui, mikä näkyi esimerkiksi 

yhteismarkkinoinnissa Aarteiden joulu -tapahtumassa 

ja yhteisissä messuosallistumisissa. kulttuuriosaaminen 

näkyi myös valtakunnallisesti kymenlaakso 2011 -tapah-

tumassa turussa toukokuussa.

Venäjä-liiketoiminnan kehitys 

Vuonna 2011 cursor määritteli Venäjä-liiketoi-

mintakeskus rubiconin toimintakonseptin ja rakensi kes-

kuksen toimintamallin: keskiössä on venäläisten yritysten 

sijoittuminen seudulle. Venäläisten tuotannollisten yri-

tysten kiinnostus kotkan-Haminan alueelle on oleellisesti 

lisääntynyt vuoden 2011 aikana, mikä on hyvä, koska 

tällaisten yritysten työllistävä vaikutus on yleensä suuri.
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Hyvinvointialan  
kehittämisen startti 

Hyvinvointi- ja terveysaloja ja niiden mahdollisuuksia kar-

toitettiin yhteistyössä kuntien ja kymenlaakson Ammatti-

korkeakoulun kanssa. yhteistyömahdollisuuksia julkisen 

sektorin kanssa löytyi kiitettävästi. kartoituksen pohjalta 

kyAmk päivittää seudun hyvinvointialan strategian. 

cursorin ensimmäinen hyvinvointialan hanke käynnistyi 

joulukuussa 2011.

maaseutuyritysten  
neuvontaa vahvistettiin 

tiiviissä yhteistyössä cursorin kanssa toimivan ProAgria 

kymenlaakson yritysasiamies on sijoittunut Haminassa 

samaan toimipisteeseen cursorin yritysneuvojan kanssa. 

yritysasiamies keskittyy maaseudun yritystoimintaan ku-

ten maatilat, matkailu-, elintarvike-, urakointi-, hevos-, 

ja bioenergiayritykset ja erityisesti Virolahden ja miehik-

kälän alueelle.

uusien yritysten perustaminen 
säilyi hyvällä tasolla 

talouden taantuman uhalla ei viime vuonna ollut vaiku-

tusta yritysten perustamisintoon kotkan-Haminan seu-

dulla, vaan uusia yrityksiä perustettiin 15 % enemmän 

kuin vuonna 2010. seudun kuntien osalta perustetut 

yritykset jakaantuivat seuraavasti (osuus prosenteissa): 

Pyhtää 22 (5 %), kotka 256 (63 %), Hamina 107 (26 %), 

Virolahti 14 (4 %) ja miehikkälä 8 (2 %). Venäläisomistei-

sia uusista yrityksistä oli 52 kpl. Vuonna 2011 yritystoi-

mintansa lopettaneita oli edellisvuotta enemmän, joten 

nettoperustanta supistui kuusi prosenttia vuoteen 2010 

verrattuna. 

kohti parempaa  
vuorovaikutusta

Loppuvuodesta cursor otti aiempaa systemaattisempia 

askelia kohti sosiaalisen median hyödyntämistä. cursor 

on nyt saavutettavissa myös Facebookissa menesty kaa-

kossa -sivulla sekä omalla suunnannäyttäjänä kaakossa 

-blogilla. Pyrimme jatkuvasti kehittämään sitä, miten par-

haiten hyödynnämme sosiaalisen median eri välineitä ja 

muotoja cursorin viestinnän ja toiminnan kanavana.

cursorilla on kiva olla 

Vuonna 2011 cursor koettiin hyväksi työn-

antajaksi ja houkuttelevaksi sekä sisäisesti että organi-

saation ulkopuolella. Henkilöstötyytyväisyysindeksi oli 

5,03 (skaalalla 1–7) vuonna 2011. Harjoittelijapyyntöjen 

määrä kasvoi, ja yhtä avointa työpaikkaa kohti oli keski-

määrin 30 hakijaa. Lisäksi sekes ry ja työ- ja elinkeinomi-

nisteriö käyttivät cursoria usein hyvänä malliesimerkkinä 

toimivasta, tuloksellisesta kehittämisyhtiöstä. 
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case kestävä kehitys: 
Green office -sertikaatti

cursor allekirjoitti syksyllä 2010 WWF:n kanssa 

Green office -sopimuksen, ja merkki myönnet-

tiin cursorin kotkan toimipisteelle kesäkuussa 

2011 toteutetun toimistotarkastuksen myötä. 

cursor sitoutuu vähentämään luonnonvarojen 

kulutusta, edistämään kestäviä elämäntapoja 

ja hidastamaan ilmastonmuutosta. toimenpi-

teitä ovat muun muassa paperin ja energian 

kulutuksen vähentäminen, jätteiden synnyn 

ehkäiseminen, tehokas lajittelu sekä palvelu- 

ja materiaalihankintojen ohjaaminen ympäris-

töystävällisempiin tuotteisiin.

Green office on toimistoille suunnattu ympä-

ristöjohtamisen työkalu, jonka tavoitteena on 

toimiston ekologisen jalanjäljen pienentämi-

nen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämi-

nen. Green office motivoi henkilöstöä ekote-

hokkuuden parantamiseen, edistää ympäris-

tötietoisuutta ja luo kustannussäästöjä.
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cursor palvelee seudun yrittäjiä ja 

yrittäjiksi aikovia yrityksen perustamisessa 

ja yritystoiminnan kehittämisessä. 

Laaja yhteistyöverkosto mahdollistaa 

monipuoliset palvelut yritysten ja 

yritystoimintaa suunnittelevien käyttöön. 

Aloittavien yritysten palvelut

Vuonna 2011 cursor tarjosi yrityksen perustamista suun-

nitteleville ja yrittäjyydestä kiinnostuneille asiakasneu-

vontaa henkilökohtaisesti ja internetissä sekä säännölli-

sesti toteutetuissa yhteisneuvontatilaisuuksissa. 

cursor tarjoaa internet-sivuillaan asiakkaiden käyttöön 

yritystulkki-palvelun, joka tukee seudun yrittäjiä ja yrittä-

jiksi aikovia. Paikallisin tiedoin toteutetusta yritystulkista 

löytyvät muun muassa laskentaohjelmat ja helppokäyt-

töiset asiakirjamallit yrityksen koko elinkaaren ajalle.

yhteisneuvontatilaisuudet

cursor järjestää yrittämisestä kiinnostuneille säännölli-

sesti yhteisneuvontatilaisuuksia. ne muodostuvat kah-

desta viikon välein pidettävästä tilaisuudesta, joista 

ensimmäisessä käsitellään yrityksen perustamisen 

teoria-asioita. toisessa tilaisuudessa osallistuja pääsee 

suunnittelemaan tulevan yrityksensä kannattavuutta las-

kentaohjelmien avulla. 

ideasta yritykseksi -tilaisuudet järjestetään yhteistyössä 

kaakkois-suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-

kuksen kanssa. ne antavat tietoa yrittäjäominaisuuksien 

ja oman liikeidean arvioinnin tueksi. 

toimivien yritysten palvelut

kuluneena vuonna cursor toteutti palveluja yrityksille 

yhdessä yritys-suomi kotkan-Haminan seudun kump-

paneiden ja erilaisten verkostojen kanssa. Painopisteet 

olivat omistajanvaihdosten edistämisessä, myynnin ja 

markkinoinnin tehostamisessa sekä talouden tervehdyt-

tämisessä muun muassa yritysmentoreiden ja eri asian-

tuntijoiden avustuksella. mentorointia käytetään yhä 

enemmän maksuttomana yrityksen kehittämisen apuna. 

cursorin asiantuntija- ja sähköisiä palveluja kehitettiin 

pääasiassa Palveluja bisnekseen -projektin avulla. 

omistajanvaihdoksissa usein vaikeinta on löytää sopiva 

jatkaja. yhteistyössä kinnon kanssa cursor kehitti kymen-

laaksolaisille mahdollisuuden myydä yritys suomen yrit-

täjien ylläpitämässä valtakunnallisessa verkkopalvelussa, 

yrityspörssissä, kehittämisyhtiöiden kotisivujen kautta. 

Bic kymi käynnisti uuden hankkeen 1.11.2011, ja sen 

tavoitteena on uudistaa innovatiivisen idean tai keksin-

nön omaaville asiakkaille tarjottavia palveluja, jotta uu-

sien ideoiden alkurahoituksen saaminen helpottuisi ja 

kansainvälisille markkinoille pääsy nopeutuisi. ProAgria 

kymenlaakso ry:n kanssa kehitettiin ”yrittämisestä on 

moneksi” -yhteishankkeen avulla maaseutuyrityksille 

yrityspalveluiden toimintamalli.  

Y
ritysp
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•	 Aloittavien yritysten neuvonta palveli 924 kertaa 

•	 yhteisneuvontatilaisuuksiin osallistui vuoden aikana 

479 yrittäjyydestä kiinnostunutta

•	 neljä ideasta yritykseksi -koulutuspäivää keräsi  

151 osallistujaa

•	 omistajanvaihdostilaisuuksiin osallistui yli  

50 yrittäjää ja omistajanvaihdospalveluja  

käytti 30 yritystä

•	 kymenlaakson innovaatiopalvelut -projektin 

tuloksena solmittiin 16 hautomosopimusta ja 

edesautettiin 60 uuden työpaikan syntymistä 

kymenlaaksoon

•	 yritysmentoroinnilla saavutettiin  

56 työpaikan säilyminen

•	 toimivan yrityksen palveluissa  

2 711 asiakaskontaktia

•	 sähköisessä yritystulkki-palvelussa yli  

8 500 käyntikertaa 

yritysneuvojat Heidi sjögren (vas.) ja Pirjo kuusela.
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matkailu ja tapahtumat -painopisteohjelma 

toteuttaa kotkan-Haminan seudun elinkei-

nostrategian mukaisia tavoitteita ja lisää 

omilla toimenpiteillään seudun vetovoimai-

suutta niin asukkaiden kuin matkailijoiden 

kannalta. 

kaakko135°

Vuosi 2011 oli painopisteohjelmalle poikkeuksellisen 

vilkas ja työntäyteinen. Alkuvuodesta toteutettiin laaja, 

sitouttava strategiaprosessi, jossa valmistui kotkan-

Haminan seudun matkailun ja tapahtumatuotannon 

strategia. se sisältää vuoteen 2015 ulottuvan toimen-

pideohjelman, jota käytiin toteuttamaan brändityön 

myötä. seudun uudeksi matkailubrändiksi määriteltiin 

”kaakko135° – Hyvän tuulen rannikko”. työtä tukee ja 

ohjaa seudun kuntien ja cursor oy:n solmima yhteis-

markkinointisopimus. 

näkyvyyttä monin tavoin

työn käytännön tulokset näkyivät eri messuilla, julkai-

suissa sekä matkailuelinkeinon toimintaedellytyksien 

kohenemisena. kotkan sapokkaan ja kolmeen saareen 

tuotettiin yhteensä 34 opastetaulua kertomaan saar-

ten historiasta ja palveluista. Langinkosken keisarillisen 

kalastusmajan museoalueelle valmistuivat maisema- ja 

arkkitehtisuunnitelmat. kalastusmatkailuyrittäjien toi-

meentuloedellytyksiä paransivat koulutukset ja kalastus-

tapahtumat, kalanistutuskäytäntöjen kehittäminen sekä 

sähköinen kalapaikkaopas. 

kulttuuripääkaupunki turkua käytiin toukokuussa valloit-

tamassa noin 200 kymenlaaksolaisen esiintyjän voimin.  

omalle seudulle kansainvälistä eloa toivat elokuiset en-

duron mm-kisat, international six Days enduro (isDe), 

joiden toteutumisen cursor mahdollisti ja osallistui jär-

jestelyihin muun muassa matkailun seudullisilla infopis-

teillä. seudun markkinointia keski-eurooppaan jatkettiin 

vientiverkostolla. myös seudulla suunnitteilla oleville, 

matkailuun liittyville yritysvetoisille investointihankkeille 

annettiin tärkeää taustatukea.

tulosta tuotti myös Valtakunnallinen klubi- ja aluekier-

tuehanke (VAkA), kun musiikin vapaalle kentälle saatiin 

uusi opetusministeriön rahoittama VAkA-tuki. uuteen 

hallitusohjelmaan kirjattiin taiteen vapaan kentän toi-

mintaedellytysten turvaaminen ja taiteilijayrittäjyyden 

tukeminen.

M
atkailu

 ja tap
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kohokohtia

•	 kotkan-Haminan seudun matkailun ja 

tapahtumatuotannon strategia valmistui  

ja hyväksyttiin seudun kunnissa

•	 kaakko135°-brändin luominen seudulle  

•	 kotkan-Haminan seudun kunnat ja cursor solmivat 

matkailun yhteismarkkinointisopimuksen vuodelle 

2012

•	 useita matkailun investointihankkeita suunnittelussa 

•	 enduron mm-kilpailu, isDe, elokuussa kotkan-

Haminan seudulla

•	 Langinkosken keisarillisen kalastusmajan 

matkailullisen käytön kehittäminen

•	 kymenlaaksolaisen kulttuurin turun valloitus 

•	 opastetaulut kotkan Haapasaareen, Varissaareen  

ja sapokkaan sekä Pyhtään mustaviiriin 

•	 sähköinen kalapaikkaopas

•	 Pyhtään munapirtin luontomatkailualueelle 

kehittämisvisio vuoteen 2020

case kestävä kehitys: matkailun kestävyys

seudun luontomatkailun ja siihen liittyvien palveluiden kehittäminen on yksi keskeinen tule-

vaisuuden kilpailutekijä. suomenlahden rannikon ja saariston lisääntyvän matkailun ympäris-

tövaikutuksien hallitsemiseksi tehdään yhteistyötä tutkimus-, kehittämis- ja suojeluorganisaatioiden kanssa. 

Pyhtään munapirtin luontomatkailualueen kehittämisen visiossa keskeisiksi arvoiksi on määritelty alueen 

ekologinen kestävyys, joka otetaan huomioon maan käytön, rakentamisen ja energiamuotojen suunnitte-

lussa, sekä sosiaalinen kestävyys, joka edellyttää munapirtin asukkaiden ja kiinteistönomistajien näkökul-

mien huomioimista saaren hyödyntämisessä.
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uusiutuvan energian painopisteohjelma 

keskittyy tuulivoiman ja bioenergian kehittä-

miseen kaakkois-suomessa. Luomme alojen 

toimijoille uusia liiketoimintamahdollisuuksia 

ja yhteisen kehitysalustan.

tuulivoimaklusteri

kaakkois-suomen tuulivoimaklusteri on vuoden 2011 

aikana mennyt kovaa vauhtia eteenpäin. Winwind oy:n 

kanssa helmikuussa solmittu klusteriyhteistyösopimus 

ohjaa lippulaivayritykselle 40 voimalapaikkaa kymen-

laaksosta ja mahdollisuuden testata uutta teknologiaa 

Haminan tehtaan välittömässä läheisyydessä. 

terästornivalmistaja tecnoarandan kanssa solmittu  

aiesopimus tehtaan perustamisesta kotkan-Haminan 

seudulle tuo klusteriin uskottavuutta sekä osaamista yh-

destä euroopan kilpailukykyisimmistä kotimarkkinoista, 

espanjasta. Vuoden 2011 aikana on käynnistetty tek-

nologiakehityshankkeita yli sadan metrin tornikorkeuk-

siin, tuulivoimakoulutukseen, logistiikan kehittämiseen 

ja saatu useita kotimaisia yrityksiä sitoutumaan yhteis-

työhön. 

seudun kunnat ja maanomistajat ovat ottaneet tuuli-

voimarakentamisen ja 100 voimalan tavoitteen hyvin 

vastaan. tuulivoimatietoisuutta on lisätty järjestämällä 

tilaisuuksia maanomistajille, joiden kautta uusia sopivia 

maa-alueita on saatu kartoitettua tiiviissä yhteistyössä 

kymenlaakson liiton energiamaakuntakaavaprosessin 

kanssa.

Bioenergia

Bioenergiapuolella on edelleen kehitetty BioA -pro-

sessia. Vuonna 2012 käynnistyvä cursorin hallinnoima 

Bio refine tech -hanke yhdistää alan huipputoimijat. sitä 

toteutetaan yhteistyössä Aalto-yliopiston ja turun yli-

opiston kanssa. tutkimus- ja selvitysprojektin tavoitteena 

on hyödyntää selluteollisuuden suodosvesien lämpöä ja 

ravinteita levän kasvatusalustana. Projekti liittyy kiinteästi 

suomalaisen paperiteollisuuden rakennemuutokseen ja 

uusien huipputeknologioiden hyödyntämiseen eri alu-

eilla elintarviketeollisuudesta energiatalouteen. 

 

U
u

siu
tu

va e
n

e
rg

ia

kohokohtia

•	 klusteriyhteistyösopimuksen solmiminen  

Winwind oy:n kanssa helmikuussa

•	 reneWtecH – tuulivoimateknologian ja -liiketoi-

minnan kehittäminen -hankkeen käynnistäminen 

kesäkuussa

•	 Aiesopimuksen allekirjoittaminen tehtaan perusta-

misesta seudulle espanjalaisen terästornivalmistaja 

tecnoarandan kanssa marraskuussa

•	 osallistuminen eWeA offshore -tuulivoima-

tapahtumaan Amsterdamissa marraskuussa

•	 tuulivoiman verkkopalvelun, www.tuulivoimaa-

kaakosta.fi, julkaiseminen joulukuussa

•	 BioA -prosessin kannattavuus on todettu huhti-

kuussa valmistuneessa esiselvityksessä ja konseptin  

kehittämistä viedään eteenpäin uuden Bio refine 

tech -hankkeen avulla (2012–2014) 

case kestävä kehitys:
BioA -prosessi

BioA on cursorin kehittämä uudenlai-

nen jätteiden hyödyntämiseen liittyvä prosessi, 

jolle on haettu patenttia. BioA:ssa yhdistetään 

biojalostuksen eri vaiheita ja prosessi sijoitetaan jo 

olemassa olevaan tuotantoympäristöön, esimer-

kiksi paperi- ja sellutehtaiden yhteyteen. 

Levästä tuotetaan biokaasua yhdessä jätteiden 

ja sivujakeiden kanssa. jäljelle jäävä kiintoaine 

prosessoidaan, jolloin lopputuloksena on luomu-

lannoite. Prosessi hyödyntää tuhkaa ja sitoo hiili-

dioksidia. tätä kautta aukeaa mahdollisuus myös 

päästökauppaan. 

Valtaosa nykyisistä jätteenhävittämiskeinoista 

vapauttaa metaanikaasun ilmakehään (metaani vai-

kuttaa 20 kertaa enemmän ilmakehän lämpenemi-

seen kuin hiilidioksidi). jätteiden hyödyntäminen 

energiantuotannossa taas vähentää merkittävästi 

fossiilisten polttoaineiden tarvetta. teollisuuden 

jäteveden ja sellun valkaisusta syntyvien pesuve-

sien hyväksikäyttö parantaa energiataloutta ja pie-

nentää jätevesikuormaa. 
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Painopisteohjelmassa keskitytään 

yritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen, 

yrittäjyyskasvatukseen ja seudun 

elinkeinoilmaston parantamiseen. 

Päätehtävänä on tuottaa yrityksille niiden 

tarpeista lähteviä palveluja ja auttaa yrityksiä 

kasvamaan suunnitelmallisesti ja hallitusti. 

kasvua ja kansainvälistymistä

kansainvälistymisvalmiuksien kehittäminen on pk-yrityk-

sille tärkeää. Päähankkijayritykset toimivat jo kansain-

välisesti ja tarvitsevat hyvin toimivaa verkostoa myös 

muualla kuin suomessa. kasvuhaluisille yrityksille, joilla 

on halua laajentaa toimintakenttäänsä kattamaan myös 

ulkomaat, on tarvetta ja töitä. yritysten täytyy omalta 

osaltaan tehdä valintoja ja panostaa niihin. 

yritysten kilpailukyky hyvää luokkaa

monivuotiset teknologian, palvelualojen ja luovien alo-

jen kasvuohjelmat päättyvät alkuvuoden 2012 aikana, ja 

niissä on onnistuneesti toteutettu erilaisia yritysten kehit-

tämistoimenpiteitä. Varsinkin kansainvälistyminen, mark-

kinointi ja tuotteistaminen nousivat kuluneen vuoden ai-

kana voimakkaasti esille. muun muassa teknologia-alan 

yritykset kykenivät säilyttämään kilpailukykynsä hyvin, ja 

osa niistä myös kasvoi.

yrittäjyyskasvatus nosteessa

Viimeisen kolmen vuoden ajan kotkan-Haminan seudulla 

on toiminut yes -keskuksen kanssa tiiviissä yhteistyössä 

kansainvälinen yrittäjyyskasvatusprojekti, enterprising 

seLF. kahden projektin ansiosta yrittäjyyskasvatuksen 

ja yrittäjyysilmaston kehittämiseen on seudulla voitu 

panostaa tehokkaasti, ja lähes puolet seudun kouluista 

on kehittänyt yrittäjyyskasvatustoimintaansa tänä aikana.

elinkeinoilmaston kehittäminen etenee

kotkan-Haminan seudun elinkeinoilmaston kehittämisen 

kautta selkeytetään ja lisätään yrittäjien ja julkisen hallin-

non yhteistyötä ja pelisääntöjä. kaikki kotkan-Haminan 

seudun kunnat ovat sitoutuneet tähän kymenlaakson y4, 

elinkeinoilmaston kehittäminen -projektiin.

K
asvu

 ja kan
sain

välistym
in

e
n

kohokohtia

•	 teknologian kasvuohjelma technogrow  

tuotti yhteensä 238 uutta työpaikkaa 

•	 Palvelualojen kasvuohjelma Palkeet:  

yhteensä 310 asiakastapaamista

•	 yes yrittäjyyskasvatus: valmennuksissa ja  

koulutuksissa yli 260 opettajaa, yrityksiä  

mukana yli 100

•	 suomalaisen luovan talouden viikko, suomi-

asema Pietarissa helmikuussa, mukana cursor 

ja 7 seudun yritystä

•	 tax-free ja venäläisten asiakkaiden palvelemi-

nen -koulutukset seudun yrityksille syksyllä 

•	 Alihankinta 2011 -messut tampereella  

konepajayrityksille, cursorin mukana 6 yritystä

•	 Luovat alat kotka-Hamina -ohjelma: yhteensä 

555 koulutuspäivää

•	 Luovat alat -ohjelman päätösseminaari ”tässäx 

tää oli?” Vellamossa marraskuussa

•	 ope-yrittäjätreffit ja yes-yrityskummitoiminta 

käyntiin
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Ve
n

äjä Venäjä-painopisteohjelma toimii kaksi-

suuntaisesti. Autamme venäläisiä yrityksiä 

etabloitumaan seudulle ja tuemme paikal-

listen yritysten kansainvälistymistä Venäjän 

markkinoille. 

Venäjältä suomeen

Vuonna 2011 Venäjä-painopisteohjelma panosti voimak-

kaasti venäläisyrittäjille suunnattuihin palveluihin. tästä 

on esimerkkinä rubicon-konseptin täsmentyminen ja 

invest in kymenlaakso -sivuston julkaiseminen (www.

investinkymenlaakso.fi). keväällä ja syksyllä 2011 Pie-

tarissa järjestettiin seutua markkinoivat 

investointiseminaarit, joihin osallistui 

yli 100 yrittäjää. tämän tuloksena 

käynnistettiin toimet yli 10 venäläis-

yrityksen sijoittumiseksi seudulle.

suomesta Venäjälle

Vuonna 2011 seudun yritysten Venäjän-kauppaa tuettiin 

Bisnesmaraton- ja contract-hankkeiden avulla. Venäjä-

liiketoiminnan hyviä käytäntöjä välitettiin pk-yrityksille 

muun muassa koulutuksien sekä Suhteita, shakkia ja 

shampanjaa -bisnesoppaan avulla. contract-hanke 

tuotteisti cursorin yrityskohtaiset Venäjä-vientipalvelut 

konkreettisiksi palvelupaketeiksi. Vienninedistämispal-

veluja hyödynsi noin 30 yritystä.

enPi 

Vuonna 2011 käynnistyi enPi (european neighbourhood 

and Partnership instrument) -rahoitteinen Blesk-hanke, 

joka synnyttää uusia verkostoja Venäjän avaintahoihin 

tuulivoima-alalla sekä johtaviin pietarilaisiin pk-yritys-

järjestöihin. Hanke tuki tuulivoimamarkkinoiden avau-

tumista suomalaisyrityksille muun muassa rakentamalla 

alihankintaverkostoja, järjestämällä alan seminaareja ja 

vaikuttamalla päättäjiin. Lisäksi hanke rahoitti pk-yritys-

ten verkostoitumistapaamisia, cursorin yritysneuvojien 

koulutusta ja seutumarkkinointia. Lisäksi cursor osallistui 

viiden seudullisen enPi-hankkeen valmisteluun.

kohokohtia

Venäjältä Suomeen:

•	 invest in kymenlaakso -internet-sivuston  

lanseeraus ja markkinointi

•	 seudun markkinointitilaisuudet venäläissijoittajille 

Pietarissa huhtikuussa ja lokakuussa 2011 keräsivät 

yli 100 kiinnostunutta sijoittajaa

•	 rubicon-palvelukonsepti sai lopullisen muotonsa 

•	 rubicon-verkostoitumisseminaari Vellamossa 

kymmenelle sijoittuvalle venäläisyritykselle

•	 rubicon käynnisti toiminnan sijoittumista   

 harkitsevien yritysten kanssa 

 

Suomesta Venäjälle:

•	 Bisnesopas Venäjän valloittajille: Suhteita, shakkia ja 

shampanjaa -kirjan julkistus maaliskuussa

•	 ict-treffit Pietarissa, yli 100 suomalaista ja venäläistä 

osallistujaa toukokuussa

•	 Venäjä-tietoiskut palvelualan yrityksille kotkassa, 

Haminassa ja karhulassa loka-marraskuussa

•	 Web ready -tapahtuma joulukuussa Pietarissa 

venäläisille start-up yrityksille keräsi yli 400 yrittäjää

•	 Vuoden aikana tuettu 10 seudun yrityksen 

vientitoimintaa

case kestävä kehitys: Blesk ja tuulivoima

osana Blesk-hanketta käynnistettiin 100 mW:n tuuli-

voimapuiston suunnittelu Leningradin alueelle. Vuo-

den aikana valittiin tuulivoimapuiston sijainti, aloitettiin tuulimit-

taukset, laadittiin alustavat kannattavuus- ja rahoituslaskelmat sekä 

solmittiin aiesopimus alueen omistajan ja viranomaisten kesken.

Projektipäällikkö 
kalle kallionpää.
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Painopisteohjelman päätehtävä on  

kehittää kotkan-Haminan seudun ict- 

toimialaa. keskitymme kansainvälistymis-

potentiaalia omaaviin kehittymis- ja kasvu-

haluisiin  yhtiöihin, uusiin markkinainnovaati-

oihin   sekä kansainvälistyviin verkostoihin.

Ahkeraa verkostoitumista

Vuoden 2011 aikana ict-painopisteohjelmassa on on-

nistuttu merkittävästi vahvistamaan kehittyvää miniklus-

teria peliteollisuuden piirissä ja samalla varmistettu 

muiden ict-yritysten kehitystä sekä verkostoja. Hank-

keiden ja toiminnan kautta on synnytetty 3 uutta yh-

tiötä ja 28 uutta työpaikkaa seudulle. toiminnan kautta 

on kehitetty 5 uutta tuotetta ja käynnistetty Levelup 

-pelikehitysympäristö. Lisäksi on edistetty merkittävästi 

yritysten välistä yhteistyötä erityyppisissä verkostoissa, 

kuten kaakkoissuomalaisten pelialan toimijoiden yhtei-

nen verkosto Playa Game industry Hub, Born Global 

-verkosto ja hyvinvoinnin ict-verkosto. Born Global on 

verkosto suoraan kansainvälisille markkinoille tähtää-

ville yrityksille. tällöin liikeidea omaa vahvat kansain-

välistymisvalmiudet sekä skaalautuvuuden, ja asiakkaat 

ovat kaikkialla maailmassa.

merkittävimpinä kansainvälisinä toimenpiteinä ovat osal-

listumiset Gamescom-messuille kölnissä ja Game con-

nection -tapahtumaan Pariisissa. Gamescom ja Game 

connection ovat pelialan suurimpia tapahtumia maail-

massa. Gamescom on sekä ammattilaisille että kulutta-

jille suunnattu suuri messu- sekä B2B-tapahtuma. Game 

connection on alan ammattilaisille ja yhtiöille suunnattu 

B2B-tapahtuma, jossa peliyhtiöt muun muassa esittele-

vät peli-ideoitaan ja pelejä kustantajille ja sopivat ali-

hankintasuhteita. molemmat matkat ovat tuoneet uusia 

sopimuksia ja kumppanuuksia Playa-verkoston yrityksille.  

yhteistyö yritysten, lähialueiden elinkeinoyhtiöiden, 

kymenlaakson Ammattikorkeakoulun, carea – kymen-

laakson sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän, 

Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Aalto-yliopiston 

kanssa poikinee jatkossakin hyviä tuloksia ja kansainvä-

listyvää liiketoimintaa.

kohokohtia 

•	 seudulle syntyneet ja etabloituneet ict-alan 

yritykset ja niiden kehittyminen

•	 osallistuminen Gamescom -pelialan ammattilais-  

ja kuluttajatapahtumaan kölnissä elokuussa

•	 osallistuminen Game connection -pelialan 

ammattilaistapahtumaan Pariisissa joulukuussa

•	 carean, nitro Gamesin ja cursorin yhteistyönä 

kehittyvä kuntoutuspeli, joka on suunnattu  

keski- ja ylävartalon lihasten kuntoutukseen

•	 Peliklusterin syntyminen ja yhteisen 

markkinointibrändin rakentaminen

cheezia: Gears of Fur on Datariinassakin 
toimivan Attidon tuottama mobiilipeli. 
kotkan-Haminan seudulla toimii parhaillaan 
11 pelialan yritystä (maaliskuu 2012).
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Hyvinvointipalvelut-painopisteohjelman 

tavoitteena on kehittää kotkan-Haminan 

seudun hyvinvointi- ja terveysaloja, jotta yri-

tykset pystyisivät vastaamaan tulevaisuuden 

haasteisiin. tavoitteeseen pyritään muutta-

malla tai poistamalla toimialojen rajapintoja 

ja mahdollistamalla innovatiivisten ratkaisu-

jen, tuotteiden ja palveluiden syntymistä.

kasvava kysyntä

cursor on ollut käynnistämässä keskustelua, kuinka 

vastata parhaiten lisääntyneeseen kuntien sosiaali- ja 

terveyspalvelujen kysyntään. kysyntä mahdollistaa kun-

tien talouden näkökulmasta katsoen uusien yksityisten 

liiketoimintamahdollisuuksien lisääntymisen, esimerkiksi 

julkisia palveluja ulkoistamalla, palvelusetelikäytäntöä 

laajentamalla, hankintaosaamista kehittämällä ja yritys-

neuvontaa tehostamalla.

useita hankkeita

Vuoden lopussa saimme myönteisen päätöksen yhdessä 

Lakes oy:n ja ukipolis oy:n kanssa toteutettavalle Lii-

kettÄ-yhteishankkeelle. Hankkeessa mahdollistetaan 

ensisijaisesti liikuntaan liittyvien yritysten kehittyminen.

kuntien kokeiluissa cursor on ollut edustettuna esi-

merkiksi kotkan kaupungin terveyskioski-hankkeessa. 

terveyskioski on kauppakeskukseen sijoitettu matalan 

kynnyksen palvelupiste, joka tarjoaa hoitajatasoisia pe-

rusterveydenhuollon palveluja. se palvelee ennaltaeh-

käisevällä neuvonnalla ja pienimuotoisilla hoitotoimen-

piteillä. toimintamallin tavoitteena on edistää aikaista 

tavoittamista, parantaa terveydenhuoltojärjestelmän 

palvelurakenteiden uudistamista sekä lisätä asiakas- ja 

työtyytyväisyyttä. kuntalaisille on myös tarjottu mahdol-

lisuuksia uusien palvelutuotteiden käyttöön ja kokeiluun 

erilaisessa ympäristössä. 

kopteri-projektissa puolestaan tuotettiin ja sovellettiin 

uusia, älykkäitä, toiminnallisia ja asiakaslähtöisiä puukui-

tutuotteita terveydenhuoltoon. tällaisia olivat esimer-

kiksi patentoitu ensihoitoon ja siirtoon tarkoitettu siirto-

liina, essutuoteperhe ja vuodesuojatuotteet.

osalle terveys- ja hyvinvointialan yrityksistä on jo pys-

tytty järjestämään erikoisosaamiseen liittyvää koulutusta 

sekä tutustumis- ja yritysvierailuja alan johtaviin yrityksiin. 

myös messu- ja näyttelykäyntejä sekä asiakashakumat-

kojen järjestelyjä on pystytty tukemaan eri hankkeiden 

sisällä. kaikki tämä on johtanut myös verkottumiseen 

yritysten kesken.

kohokohtia 

•	 LiikettÄ-hankkeen käynnistyminen

•	 yhteistyö: alueellisen koheesio- ja 

kilpailukykyohjelma kokon hyvinvointiverkosto 

•	 yritysryhmän Düsseldorfin messu- ja 

tutustumismatka

•	 yhteistyö julkisen sektorin kanssa, esimerkiksi 

terveyskioski

•	 kopteri -hankkeen tuotteet 

•	 yhteistyö Lahden seudun kehittämisyhtiö LAkes 

oy:n kanssa

terveyskioski toimii aivan kotkan 
keskustassa, kauppakeskus
Pasaatissa.
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koko on valtakunnallinen erityisohjelma 

alueiden kehittämiseen. kokolla on tuettu 

kotkan-Haminan seudun strategista ke-

hittämistyötä. nelivuotiseksi suunnitellun 

ohjelman toteutus loppui valtioneuvos-

ton 15.12.2011 tekemällä päätöksellä 

31.12.2011.

ohjelman tärkeimmät toimenpiteet vuonna 2011 olivat:

Hallinnolliset rakenteet ja julkisen  
palvelutuotannon uudistaminen 

seutuvaliokunnan ja -valtuuston kokoukset sekä seu-

tufoorumit, Hamina-Virolahti -kuntaliitosselvityksen ja 

kymenlaakson maaseutufoorumin osarahoitus. kotkan-

Haminan sekä kouvolan seudun kuntajohdon ja -päät-

täjien tapaamiset, joissa on keskusteltu seutujen välisen 

yhteistyön kehittämisestä.  

toimintaympäristön uudistaminen 

Hankevalmistelu eri painopistealoille, uudenlaisten 

Venäjä-liiketoimintapalveluiden kehittäminen seudulle.

yritysten kilpailukyky 

kansainvälisten yritysverkostojen vahvistaminen, tuuli-

voima-alan osaamisen kehittäminen seudulla.

Vetovoima ja imagon hallinta 
seudun matkailun ja tapahtumatuotannon strategia 

ja kaakko135º-brändi, muuttajan palvelut. kotkan-

Haminan seudun kokon edustajat ovat osallistuneet 

aktiivisesti kokon kansallisten verkostojen, (Demo, 

Hyvinvointi, Luovat alat, mAL eli maankäyttö-, asumi-

nen ja liikenne, matkailu ja Venäjä) toimintaan, muun 

muassa koulutuksiin, verkoston matkoihin ja kontak-

titapahtumiin. kokosta tehtiin syksyn 2011 aikana 

valtakunnallinen väliarvio, joka keskittyi erityisesti 

valtakunnallisten verkostojen arviointiin.

kohokohtia 

•	 Vuoden 2011 aikana rahoitus 10 hankkeelle,  

joiden yhteenlaskettu budjetti on noin 5,5  

miljoonaa euroa ja tavoitteena saada seudulle  

noin 200 uutta työpaikkaa

•	 seudullisen yhteistyön syventäminen 

seutufoorumeissa

•	 kotkan-Haminan seudun ja kouvolan seudun 

välisen yhteistyön kehittäminen 

•	 Laajojen hankekokonaisuuksien valmistelu 

rahoituskelpoisiksi (ict, matkailu, Hyvinvointi, 

uusiutuva energia, Venäjä)

•	 seudullinen strategiatyö: kotkan-Haminan seudun 

matkailun ja tapahtumatuotannon strategia ja 

kaakko135°-brändi, hyvinvointistrategiatyön 

esiselvitys

•	 seudun yritysilmaston kehittäminen muun muassa 

yes-keskuksen toimintaa tukemalla

•	 kansallisten verkostojen vahvistaminen muun 

muassa osallistumalla joukkokohtaus-

tapahtumaan Hämeenlinnassa toukokuussa

•	 kokon väliarviointi sekä seudun  

aluevahvuuksien päivitys

•	 seudun markkinointi vetovoimaisena alueena 

erilaisissa yleisötapahtumissa

•	 ohjelman toimenpiteiden seurantajärjestelmän 

pilotointi

koko = alueellinen koheesio- ja kilpailukyky-

ohjelma 1.1.2010–31.12.2011
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cursor pyrkii toimitila- ja kiinteistötoiminnassaan tarjoa-

maan yrityksille tiloja, joissa yritykset voivat parhaiten 

keskittyä oman liiketoimintansa kehittämiseen. cursorin 

tarkoituksena ei ole pitkällä tähtäimellä toimia kiinteistö-

jen omistajana vaan kiinteistöhankkeiden käynnistäjänä 

ja mahdollistajana.

korkea käyttöaste

Vuoden 2011 aikana cursor on kartoittanut tiloja seu-

dulla jo toimiville ja sinne sijoittuville yrityksille tarpei-

den mukaan. jatkuvalla asiakastyytyväisyyden keruulla ja 

palvelun laatuun panostamalla Datariinan käyttöastetta 

on saatu vuodessa nostettua 18 prosenttiyksikköä, 73 

%:sta 91 %:iin. muiden cursorin omistamien kiinteistö-

jen osalta ja kiinteistöjen, joiden osakkaana cursor on, 

käyttöaste on täydet 100 %. 

Aktiivista kehitystyötä

Vuoden 2011 aikana on keskitytty oman toiminnan kehit-

tämiseen kilpailuttamalla toiminnanohjausjärjestelmä te-

hostamaan kiinteistönpidon hallintaa. myös tytärkiinteis-

töyhtiöiden pelastussuunnitelmat päivitettiin tar  vittavilta 

osin ajan tasalle ja eagle-talossa sekä Datariinassa järjes-

tettiin onnistuneesti ensimmäiset poistumisharjoitukset. 

kesäkuussa kiinteistö oy miehikkälän säästökaari myy-

tiin miehikkälän kunnalle.

kiinteistön arvon ylläpitämiseksi on Datariinassa panos-

tettu kiinteistöautomaatiojärjestelmän uudistamiseen ja 

energiamittausjärjestelmään.

cursorin kiinteistötoiminnan tavoitteena 

on vahvistaa yritysten kilpailukykyä ja lisätä 

seudun vetovoimaa tuottamalla ja hallinnoi-

malla tarkoituksenmukaisia toimitiloja. 

 

kiinteistöt
Kuusisen kalankäsittelyhalli
• kokonaisala 730 m²
• 1 vuokralainen
Karhulan autoparkki
• 361 autopaikkaa 

tytÄrkiinteistöyHtiöt
Kiinteistö Oy Takojantie 14 100 %
• kokonaisala 1 620 m² (tuotanto- ja varastotilaa)
• 1 vuokralainen
Kiinteistö Oy Twin Eagle 100 %
• kokonaisala 3 992 m²
• 1 vuokralainen
Kiinteistö Oy Eagle 3 100 %
• kokonaisala 4 800 m²
• 5 vuokralaista
Kiinteistö Oy Datariina 100 %
• kokonaisala 7 800 m²
• 27 vuokralaista
Kiinteistö Oy Eagle 54 %
• kokonaisala 5 884 m²
• cursorilla 3 vuokralaista 

kiinteistöyHtiöt
Kiinteistö Oy Kotkan Keskuskatu 7 10 %
• kerrosala 2 847 m²            
• cursorin omistuksessa 455 m² tilaa
• 1 vuokralainen
Kiinteistö Oy Haminan Hailikari 33 %
• tilaa yhteensä 13 450 m²
• 1 vuokralainen

kotkansaarella sijaitsevassa 
Datariinassa toimii lukuisia 
tieto- ja pelialan yrityksiä.
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suuri osa cursor-konsernin taloushallin-

nosta koostuu kehittämishankkeiden ja 

eu-hankkeiden taloushallinnosta. Vuonna 

2011 cursor-konserni vastasi yhteensä 47 

hankkeen hallinnoinnista ja osallistui osa-

toteuttajana 5 hankkeeseen. 

taloudesta ja hallinnosta vastaa cursorin tytäryhtiö  

cursor Plus. Hallintoon liittyvät keskeisesti tietohallinto 

ja tietojärjestelmien ylläpito sekä kehittäminen. Vahvan 

osaamisen ja yhtenäisten tietojärjestelmien kautta cur-

sorille on luotu toimintaympäristö, joka pystyy jousta-

vasti vastaamaan eu-hankehallinnoinnin vaatimuksiin ja 

tarpeen mukaan niissä tapahtuviin muutoksiin.

markkinointi ja viestintä

Vuoden 2011 painopisteenä oli cursorin viestinnän oh-

jaaminen yhä asiakaslähtöisempään suuntaan. tämän 

myötä kehitettiin uusia viestintämuotoja, kuten yrittäjien 

aamukahvit, toimiville yrityksille suunnatut radiokampan-

jat ja lehti-ilmoituskonseptin uudistaminen. cursorin kes-

tävän kehityksen tavoitteet ja Green office -sertifikaatti 

on huomioitu markkinoinnin osalta erityisesti materiaa-

lien ympäristöystävällisyydessä, kuten paperivalinnoissa 

ja materiaalien käytössä.

uudet yleisesitteet kolmella kielellä otettiin käyttöön 

tammikuussa. Vuosikertomuksesta toteutettiin ensim-

mäistä kertaa sekä laajempi, sähköinen vuosikertomus 

että suppeampi painettu versio. uutena konseptina 

toukokuussa lanseerattiin painopisteohjelmittaiset sa-

nomalehtiliitteet, joista vuonna 2011 ilmestyivät uusiu-

tuvan energian, matkailun ja tapahtumien sekä kasvun 

ja kansainvälistymisen omat liitteet.

Loppuvuoden 2011 eräs iso askel oli cursorin kytkemi-

nen sosiaaliseen mediaan, missä aloituskanaviksi valit-

tiin Facebook ja blogi. Loppuvuonna uudistettiin myös 

sähköinen tiedotuslehti cursor news sähköiseksi uutis-

kirjeeksi, jota jatkossa räätälöidään yhtiön eri kohderyh-

miä kiinnostavaksi. cursor.fi-sivuston kävijämäärä kasvoi 

edellisvuodesta yli 40 %:lla.

tapahtumat

Vuoden 2011 aikana cursor osallistui useisiin seudul-

lisiin ja kansainvälisiin tapahtumiin, esimerkiksi Alihan-

kintamessuille tampereella, suunta-johtamisseminaariin 

Haminassa ja rakennusmessuille kotkassa. cursor oli 

aktiivisesti esillä erilaisissa kansainvälisissä tuulivoima- 

ja matkailualan tapahtumissa. tapahtumaosallistumiset 

toteutettiin useimmiten yhdessä seudun yritysten ja mui-

den toimijoiden kanssa. 

jo perinteeksi muodostuneet avoimet ovet järjestet-

tiin 9.12. Datariinassa pidetyn tapahtuman teemana oli 

”kaakko pelittää”. tilaisuudessa kuultiin useita peli- ja 

tietoalan yritysesittelyjä sekä haminalaisen kirjailijan jari 

nenosen humoristinen pakina cursorista. iltapäivän mit-

tainen tilaisuus keräsi noin 150 osallistujaa.

Lukuja 

•	 tilaisuudet 84

•	 messuosallistumiset 10 

•	 mediatiedotteet 42 

•	 kävijät cursor.fi -sivustolla 39 242 

•	 sidosryhmäkontaktit 1 272 kpl

Projektiasiantuntija 
katja Gorelkina.
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Hannu Karavirta
toimitusjohtaja

Carina Pulkkinen
johdon assistentti,
henkilöstövastaava

Jussi Lehtinen
kehittämisjohtaja

Tuija Pellikka
kehittämisassistentti

Jouni Eho
ohjelmapäällikkö, 
uusiutuva energia

Harri A. Holopainen
ohjelmapäällikkö,
Hyvinvointipalvelut

Jouko Luode
ohjelmapäällikkö, kasvu 
ja kansainvälistyminen

Birthe Suni
ohjelmapäällikkö,
matkailu ja tapahtumat

Sergey Troshkov
ohjelmapäällikkö,
Venäjä

Jarpo Vesala
ohjelmapäällikkö
ict:n soveltaminen

Hanna Nieminen
markkinointisuunnittelija

Markku Merovuo
yrityspalvelujohtaja

Heli Tiitinen
yrityspalveluassistentti

Marie Skavø-Sinisalo
yritysneuvoja

Marja Holopainen
projektipäällikkö

Maarit Koverola
projektipäällikkö

Kristiina Kuparinen
yritysneuvoja

Pirjo Kuusela
yritysneuvoja

Ilmo Larvi
verkostoasiantuntija

Heidi Sjögren
yritysneuvoja

Petri Tolmunen
osaamisjohtaja

Salme Rajala
osaamisassistentti

Marianne Ahvenranta
projektiassistentti

Samppa Ahtiainen
senior Advisor

Camilla Björkqvist
projektiassistentti

Anna Falck
projektipäällikkö

Katja Gorelkina
projektiasiantuntija

H
e

n
kilö

stö
 1.4.2012

johto ja hallinto Painopisteohjelmat

yrityspalvelut

osaamispalvelut
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Eija Hämäläinen
projektiasiantuntija

Vera Ilomäki
projektipäällikkö

Jari Järvinen
projektiasiantuntija

Kalle Kallionpää
projektipäällikkö

Merja Kanerva
projektiassistentti

Noora Kiili
projektipäällikkö

Pauli Korkiakoski
projektipäällikkö

Mikko Kähärä
projektipäällikkö

Marko Laitio
projektipäällikkö

Tiina Liikka
projektiassistentti

Mervi Liimatainen
seutuasiantuntija

Marjo Luomi
projektipäällikkö

Martti Nakari
projektipäällikkö

Paula Rissanen
projektiassistentti

Kari Taimisto
projektipäällikkö

Maria Turoma
projektiassistentti

Taini Rajala
projektipäällikkö

Tiina Suni
talous- ja hallintojohtaja

Tiina Vanhala
talous- ja hallintoassistentti

Annemari Rantala
kiinteistöassistentti

Jaana Hämäläinen
pääkirjanpitäjä

Pasi Järnstedt
tietohallintopäällikkö

Toni Pehkonen
Atk-tuki

Ari Nuutinen*
kiinteistöpäällikkö

Tarja Rosenblad
kirjanpitäjä

Hilkka Ronkainen
toimistoassistentti

Raija Taskinen
kirjanpitäjä  

* Ari nuutinen toimii 
kiinteistöpäällikkö kati 
kolarin äitiysloman 
sijaisena. 

mia Hämäläinen 
vuorotteluvapaalla.
 

talous ja hallinto
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tekniikka

humanistiset

yhteiskuntatieteet

kansainvälinen

keskiaste

alempi korkeakoulututkinto

ylempi korkeakoulututkinto

Henkilöstön ikäjakauma Henkilöstön koulutustaso

Henkilöstön koulutusalat Henkilöstön työkokemus alalta vuosina

53 % 

18 % 

11 % 

11 % 

6 % 

2 % 9 % 

27 % 

24 % 

31 % 

7 % 

2 % 5 % 

16 % 

25 % 

9 % 

42 % 

42 % 
34 % 

24 % 

H
e

n
kilö

stö
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Hallituksen tehtäviin kuuluu vahvistaa yhtiön tilinpäätös, 

valvoa kirjanpidon asianmukaisuutta ja yhtiön taloudel-

lisia asioita sekä valmistella yhtiökokoukselle esiteltäviä 

asioita. Hallituksen vastuualueisiin kuuluvat myös yhtiön 

lainoista, sijoituksista ja takauksista päättäminen sekä 

strategisten suunnitelmien vahvistaminen ja sparraa-

minen. cursorin hallitus arvioi toimintaansa ja kehittää 

työskentelytapojaan vuosittain toteutettavan sisäisen 

itsearvioinnin pohjalta. 

yhtiön toimitusjohtajana toimii Hannu Karavirta. toimi-

tusjohtajan tukena cursorin johtamisessa ja kehittämi-

sessä toimii johtoryhmä, johon kuuluvat toimitusjohtajan 

lisäksi kehittämisjohtaja Jussi Lehtinen (kehittämisjohta-

jana mia Hämäläinen 31.12.2011 asti), yrityspalvelujoh-

taja Markku Merovuo, osaamisjohtaja Petri Tolmunen 

sekä talous- ja hallintojohtaja Tiina Suni. 

HALLitus nimi titteLi orGAnisAAtio

puheenjohtaja Leisti Pentti toimitusjohtaja kotkan seudun osuuspankki

varapuheenjohtaja Virtanen risto liiketoimintajohtaja kotkan kaupunki

jäsen Bergman jukka-Pekka elinkeinojohtaja Haminan kaupunki

jäsen Havuaho osmo kunnanjohtaja Virolahden kunta

jäsen Häkämies kari (14.2.2012 alkaen) kunnanjohtaja Pyhtään kunta   

asiantuntijajäsen 1.8.2011-13.2.2012   

jäsen rupponen matti (31.7.2011 saakka) hallintojohtaja Pyhtään kunta

jäsen jämsén Antti (14.2.2012 alkaen) kunnanjohtaja miehikkälän kunta                         

jäsen Forss markku (31.12.2011 saakka) kunnanjohtaja miehikkälän kunta                        

jäsen kostama jouni tehtaanjohtaja stora enso oyj

jäsen Lindelöf Henry kaupunginjohtaja kotkan kaupunki

jäsen saari Ari-Pekka varatoimitusjohtaja steveco oy

asiantuntijajäsen Ahtiainen samppa Di Ahlström capital oy

asiantuntijajäsen sainio teppo puheenjohtaja kymen yrittäjät ry.

asiantuntijajäsen turunen juha toimitusjohtaja indekon oy

P
äätö

kse
n

te
ko

Hallituksen jäsenet kuvassa alhaalta vasemmalta oikealle: jukka-Pekka Bergman, kari Häkämies, Henry Lindelöf,  
osmo Havuaho, samppa Ahtiainen, jouni kostama ja ylärivissä vasemmalta oikealle: Ari-Pekka saari, teppo sainio,  
risto Virtanen, Pentti Leisti, juha turunen, Antti jämsén.
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tuLosLAskeLmA konserni 2011 2010

Liikevaihto 11 021 282 10 758 366

materiaalit ja palvelut -26 013 -32 143

Henkilöstökulut -3 045 696 -2 962 077

Poistot ja arvonalentumiset -1 128 308 -1 101 188

Liiketoiminnan muut kulut -6 208 896 -6 275 102

Liikevoitto 612 367 387 856

rahoitustuotot ja -kulut -886 154 -444 940

Tappio ennen satunnaisia eriä -273 786 -57 085

satunnaiset erät

osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista -1 577 -15 397

tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja -275 363 -72 482

Vähemmistöosuus 40 712 65 146

Tilikauden tappio -234 651 -7 336

tAse konserni 2011 2010

VASTAAVAA

Pysyvät vastaavat

konserniliikearvo 516 452 602 528

Aineettomat hyödykkeet 842 708 890 863

Aineelliset hyödykkeet 30 671 937 32 132 881

sijoitukset 3 871 852 3 932 154

Pysyvät vastaavat yhteensä 35 902 949 37 558 426

Vaihtuvat vastaavat

Lyhytaikaiset saamiset 3 514 494 3 810 758

rahat ja pankkisaamiset 387 377 312 396

Vaihtuvat vastaavat yhteensä 3 901 872 4 123 154

  

Vastaavaa yhteensä 39 804 821 41 681 580

VASTATTAVAA

Oma pääoma

osakepääoma 9 246 972 9 246 972

sij.vapaan oman pääoman rahasto 3 450 000 3 450 000

kertyneet tappiot -1 810 510 -1 803 174

tilikauden tappio -234 651 -7 336

Oma pääoma yhteensä 10 651 811 10 886 462

Vähemmistöosuus 2 494 305 2 722 892

Konsernireservi 0 257 562

Vieras pääoma

Pitkäaikainen vieras pääoma 23 372 390 24 119 925

Lyhytaikainen vieras pääoma 3 286 315 3 694 738

Vieras pääoma yhteensä 26 658 705 27 814 663

Vastattavaa yhteensä 39 804 821 41 681 580

cursorin tulos on ennakoidun mukainen. emoyhtiön tulos on 58 000 €. 

emoyhtiön tuloksessa on kertaluonteisia eriä rahoitustuotot ja -kulut ryh-

mässä -230 000 € (osittain omistetun tytäryhtiön myynti ja sijoituksista tehdyt  

arvonalentumiset).

 

konsernin tulos on tappiollinen -235 000 €. emon ja konsernin tuloksen 

eroon vaikuttavat seuraavat asiat: myydystä tytäryhtiöstä on kirjattu ainoas-

taan konsernitasolla tiettyjä eriä. nämä vaikuttavat konsernin myyntitulok-

seen tappiollisesti kertaluonteisesti (-160 000 €). konsernin tappioon vai-

kuttavat lisäksi kahden tytäryhtiön konserniaktiivan poistot (-86 000 €) sekä 

osittain omistetun tytäryhtiön poistojen yhtenäistäminen cursor-konsernin 

poistoperiaatteiden mukaiseksi (-49 000 €).
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Kehittämisrahastosta rahoitetut kehittämishankkeet painopisteohjelmittain 

   

13,3% 

27,1% 

22,2%

Toteutuneet kustannukset 2011 9 M€ Rahoitettu kehittämisrahastosta 2011 1,4 M€

 
Vipuvaikutuskerroin 6,6 

11,1% 

17,8% 

6,3% 

2,7% 
10,2%

18,2%
10,8% 9,4%6,9% 4,9%

1,4% 

7,1% 

13,2% 

8,5%

Hankkeita:
Vipuvaikutus:

25 kpl
8,1

4 kpl
9,8

6 kpl
7,2

16 kpl
6,5

6 kpl
3,8

9 kpl
10,4

2 kpl
2,6

5 kpl
9,7

2 kpl
1

Kasvu- ja
kansain-
välistyminen

Kasvu-
ohjelmat*

Uusiutuva
energia

Matkailu-
ja tapah-
tumat

Venäjä** ICT:n
sovel-
taminen

Hyvinvointi-
palvelut

KOKO
ja seutu

Muut

9,0%

€

* Kasvuohjelmat 
jakaantuvat usealle
painopisteohjelmalle

Vipuvaikutuskerroin 
ilmaisee kehittämis-
rahastoon sijoitetun 
rahan vaikutuksen 
ulkopuoliseen
rahoitukseen.

** Venäjä-toimintoja
toteutettiin muilla
painopisteohjelmilla

cursorin toteuttamat ja kehittämisrahastosta rahoitetut hankkeet vuonna 2011

kokonaisbudjetti € toteutunut 2011 € kehittämisrahasto Vipuvaikutus- yht.
toteutunut 2011 € kerroin kpl

kAsVu jA kAnsAinVÄListyminen 8 324 351 2 447 234 302 458 8,1 25

kasvuohjelmat 6 904 883 1 204 058 122 764 9,8 4

uusiutuVA enerGiA 3 394 650 1 000 899 139 482 7,2 6

mAtkAiLu jA tAPAHtumAt 4 833 443 1 605 067 248 249 6,5 16

VenÄjÄ 2 478 852 566 340 147 124 3,8 6

ict:n soVeLtAminen 3 702 853 1 194 635 115 327 10,4 9

HyVinVointiPALVeLut 684 000 244 534 94 476 2,6 2

koko 1 100 000 644 307 66 503 9,7 5

muut 553 183 128 398 128 398 1,0 2

yHteensÄ 31 976 215 9 035 471 1 364 781 6,6 75
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Hallinnoija toteutusaika kokonaisbudjetti toteutunut 2011 kehittämisrahasto
toteutunut 2011

kAsVu jA kAnsAinVÄListyminen

kasvu ja kansainvälistyminen - painopisteohjelma cursor oy 2010-2013 123 000 51 602 51 602

kalasatama kuusinen aktiivikäyttöön - rakennusinvestointi cursor oy 2009-2011 29 500 10 117 1 012

kuusisen kalankäsittelyhallin täydennysinvestoinnit cursor oy 2011 29 000 29 000 2 900

kotkan-Haminan seudun yes -keskus cursor oy 2010-2011 107 580 81 622 48 678

yes -keskus, jatkohanke cursor oy 2011 10 000 12 714 7 714

kymenlaakson yrityspalvelujen kehittäminen cursor oy 2010-2012 179 536 88 844 26 984

Luovat alat kotka-Hamina -ohjelma cursor oy 2008-2012 1 150 000 276 028 2 659

maahanmuuttajien ohjaus yrittäjyyteen cursor oy 2008-2011 557 249 53 811 5 054

opettajien sijaiskulut yes-keskus ja seLF-hankkeiden mentorointikoulutuksen aikana cursor oy 2009-2011 23 200 7 998 7 998

Viron yhteystoimisto cursor oy 2008-2010 6 449

yes-yrittäjyyskasvatuskeskukset-hanke cursor oy 2008-2010 3 199

Cursorin hallinnoimat hankkeet 2 209 065 611 735 164 248

enterprising education in sweden, estonia, Latvia and Finland cursor oy 2009-2011 388 791 169 886 17 240

Yhteishankkeet, Cursorin hallinnoimat 388 791 169 886 17 240

Biojalostamon uudet tuotteet ja liiketoimintamallit Biotuli, osatoteutusprojekti Lut/cursor oy 2010-2013 90 000 34 923 9 370

Biotuli, kehittämisrahaston osuus Lut:n osatoteutusprojektille -746

Yhteishankkeet, Cursor osatoteuttajana 90 000 34 923 8 624

Muiden hallinnoimat kehittämisrahastosta rahoitettavat hankkeet (14 kpl) 5 636 496 1 630 690 112 346

KASVU JA KANSAINVÄLISTYMINEN YHTEENSÄ 8 324 351 2 447 234 302 458

kasvuohjelmat

teknologian kasvuohjelma 2007-2011 technogrow cursor oy 2007-2012 2 373 832 713 216 63 384

Digitaalisen liiketoiminnan kasvuohjelma - Digikasvu cursor oy 2007-2011 3 000 000 69 036 -9 913

Palkeet - Palvelujen kehittämishanke cursor oy 2009-2012 891 000 372 615 59 003

Bisnesmaraton cursor oy 2008-2011 640 051 49 191 10 289

Kasvuohjelmat yhteensä 6 904 883 1 204 058 122 764

uusiutuVA enerGiA

uusiutuva energia - painopisteohjelma cursor oy 2010-2013 90 000 21 903 21 903

BioA esiselvityshanke cursor oy 2010-2011 325 000 232 346 16 644

summarun cursor oy 2008-2010 6 941

Cursorin hallinnoimat hankkeet 415 000 254 249 45 488

kaakosta voimaa - tuulivoiman ja bioenergian osaamisen kehittäminen k-suomessa cursor oy 2009-2012 842 000 258 531 45 395

rajukaasu - rakennemuutoksen johtaminen kaakkois-suomessa, osatoteutusprojekti cursor oy 2011-2013 682 000 245 616 13 312

renewtech - tuulivoimateknologian ja -liiketoiminnan kehittäminen, osatoteutus cursor oy 2011-2013 1 165 000 113 028 19 003

Yhteishankkeet, Cursorin hallinnoimat 2 689 000 617 175 77 711

Muiden hallinnoimat kehittämisrahastosta rahoitettavat hankkeet (1 kpl) 290 650 129 475 16 283

UUSIUTUVA ENERGIA YHTEENSÄ 3 394 650 1 000 899 139 482
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Hallinnoija toteutusaika kokonaisbudjetti toteutunut 2011 kehittämisrahasto

toteutunut 2011

mAtkAiLu jA tAPAHtumAt

matkailu ja tapahtumat - painopisteohjelma cursor oy 2010-2013 125 000 37 670 37 670

international six Days enduro -kilpailu k-H seudulla cursor oy 2011 50 000 50 000 50 000

kalamatka kalamatka (kalastusmatkailun kehittämishanke) cursor oy 2011-2012 119 120 69 318 57

kalistus - kalastuskohteet ja istutusten vaikutus cursor oy 2010-2011 244 700 86 626 -559

kymenlaakso 2011 - yllätyksiä sivuraiteilta! cursor oy 2011 199 000 173 931 25 737

kymenlaakso for international travellers & travel-trade House (kit) cursor oy 2008-2011 649 668 6 950 2 899

kymenlaakson matkailuverkosto kmV cursor oy 2011-2012 171 200 10 656 5 454

Langinkosken kehittäminen vaihe i, Langinkosken kehittämisen suunnittelu cursor oy 2010-2012 169 700 124 731 5 235

munapirtin luontomatkailualueen kehittämissuunnitelma cursor oy 2011-2012 199 410 128 779 3 311

VAkA Valtakunnallinen klubi- ja aluekiertuehanke cursor oy 2008-2011 495 000 33 307 2 125

kymi cursor oy 2008-2010 5 407

tulitus cursor oy 2008-2010 1 336

Cursorin hallinnoimat hankkeet 2 422 798 721 969 138 673

Active Park cursor oy 2011-2013 344 524 11 791 4 280

Yhteishankkeet, Cursorin hallinnoimat 344 524 11 791 4 280

Friendly island routes Viimsin kunta/cursor oy 2008-2011 450 000 201 474 20 587

Valitse kymi, osatoteutusprojekti kinno/cursor oy 2010-2012 338 275 314 180 54 615

Vetovoimaa ja kestävää laatua ympärivuotiseen matkailuun etelä-suomessa, osatoteutusprojekti imatran kehy/cursor oy 2011-2013 1 000 207 149 887 -1 660

Vetovoimaa, kehittämisrahaston rahoitusosuus imatran kehyn osatoteutusprojektille 23 284

Yhteishankkeet, Cursor osatoteuttajana 1 788 482 665 541 96 827

Muiden hallinnoimat kehittämisrahastosta rahoitettavat hankkeet (2 kpl) 277 639 205 767 8 469

MATKAILU JA TAPAHTUMAT YHTEENSÄ 4 833 443 1 605 067 248 249

VenÄjÄ 

Venäjä - painopisteohjelma cursor oy 2010-2013 249 346 57 306 41 621

rubicon cursor oy 2011-2013 631 000 100 857 28 848

rubicon - kotkan kaupunki 2009-2011 25 000 1 973

Cursorin hallinnoimat hankkeet 905 346 160 136 70 469

BLesk, osatoteutusprojekti cursor oy 2011-2014 678 910 136 565 40 969

contract, osatoteutusprojekti cursor oy 2011-2013 395 196 38 807 20 911

Yhteishankkeet, Cursorin hallinnoimat 1 074 106 175 372 61 881

Muiden hallinnoimat kehittämisrahastosta rahoitettavat hankkeet (2 kpl) 499 400 230 831 14 774

VENÄJÄ YHTEENSÄ 2 478 852 566 340 147 124
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Hallinnoija toteutusaika kokonaisbudjetti toteutunut 2011 kehittämisrahasto
toteutunut 2011

ict:n soVeLtAminen

ict:n soveltaminen - painopisteohjelma cursor oy 2010-2013 120 000 33 390 33 390

Digiservice - Digitaalisten palvelujen ja tuotteiden kehittäminen cursor oy 2010-2012 1 215 000 460 103 1 473

ict-palvelujen tuottajaverkostot cursor oy 2010-2012 489 200 162 582 43 848

Cursorin hallinnoimat hankkeet 1 824 200 656 075 78 711

kaakon Peliklusteri (cursor-kyAmk) cursor oy 2011-2013 459 800 36 596 3 261

kaakon Peliklusteri (cursor-Lut) cursor oy 2011-2013 43 253 6 629 2 068

Yhteishankkeet, Cursorin hallinnoimat 503 053 43 225 5 329

some - sosiaalinen media yrityksen voimavarana, osatoteutusprojekti kinno/cursor oy 2010-2012 100 000 49 958 4 945

some , kehittämisrahaston osuus kinnon osatoteutusprojektille kinno 2010-2012 3 670

Yhteishankkeet, Cursor osatoteuttajana 100 000 49 958 8 614

Muiden hallinnoimat kehittämisrahastosta rahoitettavat hankkeet (3 kpl) 1 275 600 445 377 22 673

ICT:N SOVELTAMINEN YHTEENSÄ 3 702 853 1 194 635 115 327

HyVinVointiPALVeLut

Hyvinvointipalvelut - painopisteohjelma cursor oy 2010-2013 144 000 48 609 48 609

Cursorin hallinnoimat hankkeet 144 000 48 609 48 609

Muiden hallinnoimat kehittämisrahastosta rahoitettavat hankkeet (1 kpl) 540 000 195 925 45 867

HYVINVOINTIPALVELUT YHTEENSÄ 684 000 244 534 94 476

koko

koko 2010-2011 - Alueellinen koheesio- ja kilpailukykyohjelma cursor oy 2010-2012 1 100 000 644 307 66 503

KOKO YHTEENSÄ 1 100 000 644 307 66 503

muut

Painopisteohjelma cursor oy 2010-2012 428 000 98 411 98 411

toimitusjohtajan raha cursor oy 2010-2013 125 183 29 987 29 987

MUUT YHTEENSÄ 553 183 128 398 128 398

Cursorin hallinnoimat hankkeet 16 478 474 4 429 536 863 863

Yhteishankkeet, Cursorin hallinnoimat 4 999 474 1 017 449 166 441

Yhteishankkeet, Cursor osatoteuttajana 1 978 482 750 421 114 065

Muiden hallinnoimat kehittämisrahastosta rahoitettavat hankkeet 8 519 785 2 838 066 220 412

YHTEENSÄ 31 976 215 9 035 471 1 364 781
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työpaikat 
kotkan-Haminan seudulla 2000–2009
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kotkA  1.1.2011 1.1.2012 muutos

kotkan kaupunki 1 3 533 3 677 144 

kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä (carea) 2 1 310 1 145 -165 

steveco oy 619 618 -1 

kotkamills oy 500 498 -2 

osuuskauppa ympyrä 256 489 233 

kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä (etelä-kymenlaakson ammattiopisto ekami) 3 414 418 4 

kastek oy 4 300 

AnDritZ oy 240 265 25 

Vaasan oy 263 264 1 

kristina cruises oy 220 205 -15 

kymenlaakson ammattikorkeakoulu 5 241 202 -39 

kotka-kymin seurakuntayhtymä 190 190 0 

kymP-konserni 211 188 -23 

stora enso oyj sunilan tehdas 199 169 -30 

Lassila-tikanoja oyj 6 90 160 70 

coor service management karhula oy 139 138 -1 

kymijoen ravintopalvelut oy 147 132 -15 

jakelusuora oy 7 126 126 0 

kymenlaakson poliisilaitos 121 120 -1 

Danisco sweeteners oy 120 115 -5 

Yhteensä 8 939 9 419 180 

HAminA 1.1.2011 1.1.2012 muutos

Haminan kaupunki 1 526 1 494 -32

reserviupseerikoulu 233 227 -6

osuuskauppa ympyrä 160 142 -18

j. m. Huber Finland oy 121 125 4

oy rakennuspartio 112 123 11

steveco oy 100 97 -3

Haminan Veistosaha oy 99 90 -9

Haminan seurakunta 78 73 -5

Vr-yhtymä oy 80 70 -10

DHL Freight (Finland) oy 1 50 

Yhteensä 2 509 2 491 -68

1 Lukuun sisältyvät liikelaitokset 

kymijoen työterveys (99) sekä  

kymenlaakson pelastuslaitos (263).

2 sis. kymenlaakson sairaalapalvelut 

ja kymenlaakson sairaala-apteekki

3 mukana kaikki kotkan-Haminan  

seudulla työskentelevät

4 kastek-kiinteistöt oy ja  

kymen tekstiilihuolto yhdistyivät 

31.12.2011 kastek oy:ksi, joka on 

carean 100 %:sesti omistama tytär-

yhtiö. ei tilastoa vuodelta 2011.

5 kotkan toimipiste
6 kotkan-Haminan seudulla
7 kotka-Hamina-Pyhtää-alueella

1 ei tilastoa vuodelta 2011
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tiedot ovat suuntaa-antavia. tiedot perustuvat cursor oy:n tammi-helmikuussa 2012 toteuttamaan sähköiseen kyselyyn.

PyHtÄÄ 1.1.2011 1.1.2012 muutos

Pyhtään kunta 220 228 8

Pyroll converting oy 52 51 -1

A-klinikkasäätiö, itä-suomen palvelualue 43 48 5

Pyhtään Vanhustenhuoltoyhdistys ry (Palvelutalo mäntyrinne) 34 34 0

osuuskauppa ympyrä 27 24 -3

Yhteensä 376 385 9

mieHikkÄLÄ 1.1.2011 1.1.2012 muutos

miehikkälän kunta 236 244 8

Palveluyhdistys rateva ry 14 9 -5

A-klinikkasäätiö, itä-suomen palvelualue 9 8 -1

miehikkälän osuuspankki 6 6 0

osuuskauppa ympyrä 6 6 0

Yhteensä 271 273 2

ViroLAHti 1.1.2011 1.1.2012 muutos

Virolahden kunta 154 161 7

tullilaitos/itäinen tullipiiri/Vaalimaan tulli 112 112 0

Harjun oppimiskeskus oy 40 42 2

Vaalimaan kauppakartano oy (rajamarket) 24 28 4

osuuskauppa ympyrä 16 15 -1

Yhteensä 346 358 12

Pyhtää

85 576 342 20

Helsinkiin 611

Kouvolaan

Helsingistä 195 Lappeenrannasta 123

Lappeenrantaan  49

Kotka

Hamina

Virolahti

Miehikkälä
990215

1994

48

146

1001 72

216 125
135 59

Työssäkäyntivirrat seudulla 2009

20 984 261Kouvolasta

työssäkäyntivirrat 
seudulla 2009
Lähde: tilastokeskus
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Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö

www.cursor.fi 
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