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Hanke Nykyfestivaali levittäytyy ajassa, muuttuen ympärivuotiseksi luovuuden alustaksi 
Toteuttaja Tanssiareena ry 
Tavoitteet Hanke elvyttää luovien alojen toimintaa tuottamalla uusia nykytanssin 

tapahtumia ja käynnistämällä yhteistyöohjelman Pariisin Suomen instituutin 
kanssa. Tavoitteena on luoda ympärivuotinen tapahtumasarja, jolla tuodaan 
korkeatasoista nykytanssia ja taide-elämyksiä laajalle yleisölle yhdessä 
kulttuuritalojen kanssa (Kulttuurikeskus Caisa ja Kulttuurikeskus Stoa). 

Keskeiset 
toimenpiteet 

Toimenpiteinä ovat esitystapahtumien ja keskustelusarjan toteuttaminen 
pääkaupunkiseudulla keväällä 2021. Lisäksi käynnistetään yhteistyöohjelma 
Pariisin instituutin kanssa, valmistetaan yhteistyöehdotus Fondation d’entreprise 
Hermès’iin kanssa sekä nostetaan esille suomalaistaiteilijoiden työtä 
kansainvälisissä verkostoissa ja järjestetään dramaturgian mestarikurssi 
suomalaisille taiteilijoille. 

Budjetti Kokonaisbudjetti 80 353 €, UKKE-rahoitus 53 000 € 
Toteutusaika 1.1.2021–31.12.2021 
 
 

 

Hanke Helsinki GSE:n Tilannehuoneen toteuttama Uudenmaan ja sen kuntien 
taloudellisen tilanteen seuranta 

Toteuttaja Aalto-yliopisto 
Tavoitteet Hankkeen tavoitteena on tuottaa ja julkaista päätöksenteon tueksi GSE:n 

datainfraa hyödyntäen ajantasaista Uudenmaan alueen ja sen kuntien 
taloudellista tilannetta kuvaavia kuvioita. 

Keskeiset 
toimenpiteet 

Hankkeen aikana suunnitellaan ja kehitetään raportti, joka julkaistaan 
säännöllisesti muutaman viikon välein toukokuun 2021 loppuun. 

Budjetti Kokonaisbudjetti 62 500 €, UKKE-rahoitus 50 000 € 
Toteutusaika 1.2.2021–31.5.2021 

 

Hanke HRI - Helsinki Ring of Industry -liiketoimintaekosysteemi 
Toteuttaja Techvilla Oy 
Tavoitteet Hankkeessa toteutetaan nopeita ja kohdennettuja toimenpiteitä, joilla 

vahvistetaan Helsinki Ring of Industry -liiketoimintaekosysteemin (HRI) 
muodostumista sekä lisätään alueen tunnettavuutta ja houkuttelevuutta 
erityisesti kansainvälisille teollisuuden, logistiikan sekä verkko- ja tukkukaupan 
yrityksille, osaajille ja investoinneille. 

Keskeiset 
toimenpiteet 

Hankkeen työpaketeissa luodaan HRI-alueen kansainvälistä markkinointia 
varten monikäyttöistä viestintäsisältöä ja aineistoa eri formaateissa sekä eri 
kanaviin. Lisäksi HRI-ekosysteemiä esitellään kansainvälisille kohderyhmille ja 
tuodaan Uudenmaan teollisen osaamiskeskittymän yritykset näkyvämmin esille 
osana HRI- tarinaa ja sen tarjoamia verkostoitumismahdollisuuksia. 

Budjetti Kokonaisbudjetti 249 872 €, UKKE-rahoitus 199 897 € 
Toteutusaika 1.4.2021–30.9.2023 
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Hanke Virtual Trade Show - XR-alan yritysten verkostoinnin ja liiketoiminnan tukeminen 
virtuaalisen tapahtumatoiminnan kautta 

Toteuttaja Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy 
Tavoitteet Hankkeen tarkoituksena on tukea XR-alan yritysten liiketoiminnan kehitystä ja 

verkostoitumista, luoda uutta innovaatiotoimintaa sekä kehittää alan 
ekosysteemejä.  

Keskeiset 
toimenpiteet 

Hankkeen aikana kartoitetaan uusmaalaiset alan yritykset ja heidän tarpeensa 
nykytilanteessa, luodaan virtuaalinen 3D-messualusta verkkotapahtumien 
järjestämistä varten sekä luodaan alan yrityksille virtuaalinen esittelytila. Lisäksi 
vahvistetaan uusimaalaista XR-ekosysteemiä osallistamalla yritykset kansallisiin 
ja kansainvälisiin verkostoihin sekä tuetaan XR-yritysten kestävää talouskasvua 
tarjoamalla resurssiviisaita tapoja verkostointiin ja liiketoiminnan 
kasvattamiseen. 

Budjetti Kokonaisbudjetti 194 380 €, UKKE-rahoitus 155 504 € 
Toteutusaika 1.4.2021–31.12.2022 
  

 
Hanke Wirtaa Vihtiläisille vanhuksille 
Toteuttaja Nummelan Palloseura 
Tavoitteet Hankkeessa tuetaan yksinäisiä vanhuksia kohti pidempää kotona elämistä mm. 

liikunnan, sosiaalisuuden, yhteisöllisyyden, vertaistuen, digitalisaation ja oman 
motivaation herättelemisen kautta. Hyödyt ovat merkittävät sekä vanhukselle 
itselleen että koko Koronasta toipuvalle yhteiskunnalle. 

Keskeiset 
toimenpiteet 

Hankkeen aikana järjestetään kotona tapahtuvaa yksilöllistä liikunnanohjausta 
ja järjestetään ryhmäliikuntahetkiä. Hankkeessa etsitään aktiivisesti 
vertaisohjaajia vapaaehtoistyöhön ja koulutetaan heitä vertaisohjaajiksi sekä 
tuetaan etälaitteiden käyttöönottoa hankkeen toimenpiteissä.  

Budjetti Kokonaisbudjetti 293 160 €, UKKE-rahoitus 164 160 € 
Toteutusaika 25.1.2021–31.12.2023 

 

Hanke Eurooppalaisen TKI-yhteistyön kehittäminen ja vahvistaminen Uudellamaalla 
Toteuttaja Laurea-ammattikorkeakoulu Oy, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy, 

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy 
Tavoitteet Hankkeen tavoitteena on edistää uusmaalaisten organisaatioiden ja yritysten 

eurooppalaisen TKI-rahoituksen saantia ja tuottaa siten innovaatioita 
talouskasvua varten sekä parantaa sekä kansallisesti että kansainvälisesti 
verkostoitumista ja eurooppalaiseen rahoitukseen liittyvää tietoutta ja osaamista 
vahvistamalle EU-rahoitusinstrumenttien tuntemusta ja parempaa 
hyödyntämistä. 

Keskeiset 
toimenpiteet 

Hankkeen työpaketeissa keskitytään EU-vaikuttamisen ja näkyvyyden 
kehittämiseen koulutuksen, alkukartoituksen, fasilitoitujen työpajojen kautta.  
Lisäksi tuotetaan avoin oppimisympäristö TKI-MOOC ja muodostetaan 
verkostoja ja tunnistaan kumppanuuksia sekä fasilitoidaan Horisontti Eurooppa 
rahoitusohjelman hankevalmistelua kyselyjen ja työpajojen avulla. 

Budjetti Kokonaisbudjetti 478 350 €, UKKE-rahoitus 382 680 € 
Toteutusaika 1.3.2021–30.9.2023 
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Hanke EEVI - elpyminen, elinvoima ja verkostot luovilla aloilla 
Toteuttaja Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, Raitala Music Oy, Ornamo ry 
Tavoitteet Hankkeen tavoitteena on osallistujien liiketoiminnan elpyminen ja tilannekuva 

elpymisvaiheen tarpeista sekä luoda tilannekuvaan perustuvia toimintamalleja ja 
työkaluja, joilla yrittäjät ja ammatinharjoittajat osaavat vakauttaa, ennakoida ja 
suunnata liike- ja ammatillista toimintaansa. Pienryhmätoimintaan osallistuu 70 
yrittäjää ja hankkeeseen rekrytoidaan mentoreiksi ja asiantuntijoiksi luovan alan 
kokeneita toimijoita. Viestinnän kautta tavoitetaan tuhansia Uusimaalaista 
luovan alan yrittäjiä ja ammatinharjoittajia.  

Keskeiset 
toimenpiteet 

Hankkeen alussa luodaan tilannekuva ja toimintamallit. Toinen vaihe on 
Ohjaamo – neuvonta ja ohjaus, jossa luovan alan ammatinharjoittajat tekevät 
yhteistoiminnallisesti itselleen oman toiminnan elpymistä tukevan ura- ja 
verkostoitumissuunnitelman. Kolmas vaihe on Kohtaamo – webinaarit ja 
tietopaketit, joissa luotaan ja jaetaan osallistujien tarpeista lähtevää tietoa. 

Budjetti Kokonaisbudjetti 240 340 €, UKKE-rahoitus 192 271 € 
Toteutusaika 1.4.2021–31.12.2022 
  

 
Hanke Kohti ilmastotyön edelläkävijyyttä -esiselvitys 
Toteuttaja Posintra Oy 
Tavoitteet Hankkeen tavoitteena on pohjustaa toimenpidekokonaisuutta, jonka 

yhteisvaikutuksena Kilpilahden alueen toimivuus paranee ja vetovoima kasvaa, 
tukea yhteiskunnan ja yritysten turvallista palautumista koronakriisin 
vaikutuksista sekä lisätä yritysten kiinnostusta olla mukana kehittämässä 
Kilpilahden aluetta. 

Keskeiset 
toimenpiteet 

Hankkeessa identifioidaan ankkuritoiminnat, selvitetään Kilpilahden merkitys 
ilmastotyön kansainvälisestä referenssiä skenaariotyön avulla, selvitetään 
osallistuvan kaupunkisuunnittelun vaatimukset, valmiudet ja mahdollisuudet 
sekä arvioidaan uusien suurinvestointien välilliset vaikutukset. 

Budjetti Kokonaisbudjetti 81 000 €, UKKE-rahoitus 65 440 € 
Toteutusaika 1.3.2021–30.9.2021 

 

Hanke Ratkaisupolku kestävän kasvun ekosysteemeihin (RAKKE) 
Toteuttaja Espoon kaupunki 
Tavoitteet Hankkeessa kehitetään ekosysteemejä yhdessä 100 yrityksen ja 

kehittäjätoimijan kanssa sisältäen toimenpiteitä mm. Kerassa ja Ota-
Keilaniemessä sekä Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava-alueella. 
Tavoitteena on vahvistaa julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä, innovaatioita 
ja yritystoimintaa vähähiilisen liikenteen-, energia, kiertotalouden ja 
älykaupunkiratkaisuiden kehittämiskokonaisuuksissa sekä rakentaa vaikuttavia 
ekosysteemejä vihreän ja digitaalisen siirtymän kasvualoille. Hanke luo pohjaa 
varsinaisten elvytystoimenpiteiden nopealle ja laajamittaiselle käynnistämiselle 
muulla, mm. kansallisella ja EU:n elvytys- ja TKI-rahoituksella. 

Keskeiset 
toimenpiteet 

Hanke koostuu kuudesta työpaketista, joissa luodaan testialusta puhtaille ja 
älykkäille ratkaisuille, etsitään ratkaisuja uusien toimintamallien luomiseen 
uusiutuvan energiakansalaisuuden ja energiayhteisöjen edistämiseksi, 
keskitytään vihreän siirtymän luomiseen fossiilisesta käyttövoimasta 
vaihtoehtoisiin käyttövoimiin sekä edistetään ja vahvistetaan merkittävien 
alueellisten materiaalivirtojen keräystä ja käsittelyä kiertotalouden mukaisesti. 

Budjetti Kokonaisbudjetti 499 684 €, UKKE-rahoitus 399 747 € 
Toteutusaika 1.3.2021–31.3.2023 
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Hanke UKKE-rahoituksen hankekehityksen tuki ja rahoituksen hallinnointi 
Toteuttaja Uudenmaan liitto 
Tavoitteet Hankkeessa turvataan ja kehitetään oikea-aikaista tasokasta kansallisen 

rahoituksen hallinnointia niin että se vastaa Uudenmaan liitolla käytössä olevaa 
rahoitusta.  

Keskeiset 
toimenpiteet 

Hankkeessa kartoitetaan rahoitushallinnon prosessit ja turvataan kansallisen 
rahoituksen oikea-aikainen ja hyvä hallinto ja tuotetaan teknistä tukea 
rahoituksen hallinnoinnin eri prosesseihin.  

Budjetti Kokonaisbudjetti 195 100 €, UKKE-rahoitus 156 080 € 
Toteutusaika 1.3.2021–31.12.2023 
  
  
Hanke Uudenmaan kiertotalouslaakso - esiselvitys 
Toteuttaja Green Net Finland ry, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, CLIC Innovation Oy, 

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä 
Tavoitteet Hankkeen tavoite on luoda Uudenmaan kiertotalouslaakson konsepti. Tähän 

kuuluu arvoketjujen ja toimijoiden kartoitus, avaintoimijoiden löytäminen, 
kiertotalouden indikaattorien kehittäminen sekä vahvan pohjan luominen 
Uudenmaan kiertotalouslaaksolle. 

Keskeiset 
toimenpiteet 

Hanketyö jakautuu kolmeen työpakettiin 1) Kiertotalouden arvoketjut ja 
indikaattorit, 2) Työpajat ja toimijoiden sitouttaminen ja 3) Konseptointi. 

Budjetti Kokonaisbudjetti 225 118 €, UKKE-rahoitus 180 094 € 
Toteutusaika 1.4.2021–31.10.2021 
  
  
Hanke Meno-paluu uudelle maalle 
Toteuttaja Interkontti ry 
Tavoitteet Hankkeessa kehitetään ja tuotetaan Uudenmaan pienten ja keskisuurten kuntien 

alueella paikallisten taide- ja kulttuurialojen sekä matkailualan toimijoiden kanssa 
kulttuurilähtöisiä ja innovatiivisia matkapaketteja. Kestävän kehityksen mukaiset 
matkapaketit tuovat työtä ja liiketoimintaa alueelle, kun paikalliset toimijat 
tuottavat niitä yhteistyössä. Hankeprosessin tuloksena paikallinen taide- ja 
kulttuuriala elpyy ja vahvistuu osana kehittyvää paikallista ekosysteemiä. 

Keskeiset 
toimenpiteet 

Hankkeessa kerätään tietoa kestävän matkan kehitysprosesseista sekä 
tunnistetaan ja määritellään osallistuvassa prosessissa yhdessä 
paikallisyhteisön kanssa tuotteet ja palvelut, jotka perustuvat kestävään 
kehitykseen, yhteisesti jaettuihin arvoihin ja paikalliseen erityisosaamiseen ja 
resursseihin. Tiedon keruun ja analysoinnin jälkeen kehitetään ja muotoillaan 
tuotteet ja palvelut ja kokeillaan niiden toimivuutta sekä testataan niitä. 

Budjetti Kokonaisbudjetti 249 722 €, UKKE-rahoitus 199 778 € 
Toteutusaika 1.3.2021–31.12.2022 
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Hanke H3C: Human-centric companies and cities  
Toteuttaja MyData Global ry 
Tavoitteet Hankkeen tavoitteena on kehittää henkilötiedon eettiseen hyödyntämiseen 

liittyvää osaamista Uudenmaan yrityksissä sekä tehdä OmaData sääntökirja ja 
MIM4-yhteensopivuusstandardi ymmärrettäviksi työvälineiksi. 

Keskeiset 
toimenpiteet 

Hanke vahvistaa (i) paikallisia yritysekosysteemejä ja tehokkaampia 
palveluketjuja sekä (ii) kaupunkiverkostojen muodostamia ekosysteemejä, jolloin 
yritykset voivat tehdä helpommin yhteistyötä palvelujen kehittämisessä 
keskenään ja kaupunkien välillä. Hanke on myös koulutuksellinen, ja edistää 
henkilötiedon vastuullisen hyödyntämisen osaamista Uudenmaan yrityksissä - 
mm Maria01:ssa. Hanke jalkauttaa OmaData sääntökirjan ja jo kehitettyjen 
kansainvälisten standardien hallintaa. 

Budjetti Kokonaisbudjetti 158 940 €, UKKE-rahoitus 127 152 € 
Toteutusaika 1.6.2021–31.8.2022 

 

Hanke Skaalauskiihdyttämö 
Toteuttaja KIRA-InnoHub ry, Resolute HQ Oy, AE Partners Oy 
Tavoitteet Hankkeen tavoitteina on luoda uusi toimintamalli kiinteistö- ja rakentamisalan 

(KIRA-ala) yritysten innovaatiotoiminnan sekä paikallisen yhteistyön ja 
ekosysteemin systemaattiseksi tukemiseksi, ja kokeilla sen toimivuutta 
käytännössä kokeilukierroksella uusmaalaisten yritysten kanssa.  

Keskeiset 
toimenpiteet 

Hanke rakentuu neljästä työvaiheesta: 1) Nykytilan kuvaus ja toimintaympäristön 
analyysi 2) Avoimeen yhteiskehittämiseen perustuvan toimintamallin esiselvitys 
ja konseptointi, 3) Toimintamallin kokeilu ja 4) Toimintamallin viimeistely ja 
raportointi 

Budjetti Kokonaisbudjetti 100 769 €, UKKE-rahoitus 80 614 € 
Toteutusaika 1.3.2021–28.2.2022 
  
  
Hanke Esiselvitys klusteriyhteistyöllä kohti uuden ajan superkampusta (Post Corona 

Proptech) 
Toteuttaja Vantaan kaupunki 
Tavoitteet Hankkeen tarkoituksena on synnyttää ja käynnistää innovatiivinen 

kehittämisprosessi, jolla parannetaan Vantaan yritysten ja Vantaan kaupungin 
kykyä reagoida Koronan aiheuttamaan kulttuurimurrokseen ja toimintatapojen 
muutokseen ja jolla vastataan siihen kiinteistöjen suunnittelua, rakentamista, 
käyttöä ja ylläpitoa kehittämällä. 

Keskeiset 
toimenpiteet 

Hankkeen tuloksena on esiselvitys, jonka avulla käynnistyy innovatiivisten 
kiinteistö- ja digiratkaisujen kehittäminen ja Vantaan kiinteistöklusterin 
kehittyminen kiinteistön & rakentamisen avoimeksi liiketoimintaekosysteemiksi. 
Lisäksi syntyy tarkentunut suunnitelma jatkokehittämisestä omina 
kehittämistoimenpiteinään sekä osana Oppimiskampuksen kehittämistä. 
Tavoitteena on myös skaalata luotu ja testattu toimintamalli muihin 
rakennuskohteisiin. 

Budjetti Kokonaisbudjetti 187 160 €, UKKE-rahoitus 149 728 € 
Toteutusaika 1.4.2021–30.6.2022 
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Hanke CEDIM PILOT A: Digitaalinen markkinapaikka kiertotalouden edistäjänä – Case 
elektroniikka 

Toteuttaja Haaga-Helia Ammattikorkeakoulu Oy 
Tavoitteet Hanke edistää ilmastopositiivista ja ekologisesti kestävämpää talousjärjestelmää 

markkinalähtöisesti. Sen ensimmäinen tavoite on elvyttää Uudenmaan 
elinkeinoelämää, mutta osaamista voidaan hyödyntää myös muualla. Tehtävän 
selvityksen tavoite on, että kehittyvä uusi liiketoiminta on pitkällä aikavälillä 
kestävää ja kannattavaa, ja että kasvavan liiketoiminnan myötä myös välilliset 
vaikutukset esim. julkiseen talouteen ja ihmisten hyvinvointiin ovat positiiviset. 
Toisaalta julkista sektoria hyödyntää myös, jos jätevirroista saadaan 
mahdollisimman suurella volyymillä markkinaehtoinen arvoa luova prosessi 
perinteisen jätehuollon sijaan.   

Keskeiset 
toimenpiteet 

Hankkeen tuloksena on raportti, jossa on tunnistettu mahdollisia 
liiketoimintamahdollisuuksia ja pilotoitu 1–2 valittua kohdetta sekä osaamisen, 
ymmärryksen ja referenssien jakaminen toimijoille (Uudenmaan 
kiertotalouspromoottoreille ja ammattikorkeakouluille). 

Budjetti Kokonaisbudjetti 210 745 €, UKKE-rahoitus 168 596 € 
Toteutusaika 1.3.2021–30.6.2022 

 

  
Hanke Lauluvoimaa – Hyvinvointia, yhteyttä ja toivoa laulusta sekä kartoitus uusien 

palvelurakenteiden luomiseksi 
Toteuttaja Vox Silentii ry 
Tavoitteet Hankkeen tavoitteena on selvitys/kartoitus musiikkiin pohjaavien 

hyvinvointipalvelujen edellytyksistä Uudellamaalla. Lisäksi välitön 
lauluvuorovaikutus tuo elämänlaadun parannusta joukolle eristyksistä pahimmin 
kärsineille ihmisille. Lisäksi tavoitteena oman alueen keskiajan musiikkikulttuurin 
esilletuominen ja osallistaminen yhteiseen kaikille avoimeen musisointiin. 

Keskeiset 
toimenpiteet 

Hankkeessa luodaan yhteistyössä kolmen hoiva – tai palveluasumisyksikön 
kanssa toimintamalli, joka otetaan käyttöön ja vakiinnutetaan näissä yksiköissä. 
Lisäksi kuntien kanssa yhteistyössä toteutetaan lauluvoimaa-sarja, jonka 
materiaaleina voivat olla esim. Uudenmaan alueen keskiajan aineistolähteet. 

Budjetti Kokonaisbudjetti 132 858 €, UKKE-rahoitus 106 286 € 
Toteutusaika 2.5.2021–30.5.2023 

 

  
Hanke ELOSSA! Luovaa alaa ja hoivakoteja elvyttämässä yhteiskehittämällä 
Toteuttaja Laurea-ammattikorkeakoulu oy 
Tavoitteet Hankkeen tavoitteena hoivakodin ja luovien alojen uudenlaiseen yhteistyöhön ja 

ekosysteemiseen ajatteluun pohjautuvan toimintamallin kehittäminen ja 
validointi. 

Keskeiset 
toimenpiteet 

Hankkeessa kartoitetaan toiveet ja tavoitteet sille, mitä luovia toiveita osastolla jo 
on ja mitä niitä toivotaan lisää. Toisessa vaiheessa toteutetaan teemoittain luovia 
työpajoja hoivakodeissa. Lisäksi luovien alojen toimijoita sparrataan ja luovien 
alojen yritykset toteuttavat kehitetyt palvelukonseptit hoivakotiympäristössä. 
Hankkeen tulokset ja tuotokset mallinnetaan ja skaalataan. 

Budjetti Kokonaisbudjetti 306 048 €, 244 838 UKKE-rahoitus € 
Toteutusaika 1.5.2021–31.3.2023 
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Hanke Digitaaliset kaksoset kulttuurialan ekosysteemin elvyttämisessä 
Toteuttaja Aalto-korkeakoulusäätiö, Humanistinen Ammattikorkeakoulu 
Tavoitteet Tavoitteet: 1) digitaalisten kaksosten tuottaminen, tuotantojen kehittäminen ja 

digitaalisten innovaatioiden tuotteistaminen sekä 2) niistä syntyvien sovellusten 
edistäminen erityisesti taide-, tapahtuma- ja kulttuurialoilla ja 3) Digitaaliseen 
kulttuuriin liittyvän osaamisen lisääminen ja syventäminen kulttuurin tekijöiden, 
ammattilaisten ja tuottajien tms. keskuudessa myös yleisökäyttäytymisen, 
toimintatapojen ja kuluttajien intressien muutoksista. 

Keskeiset 
toimenpiteet 

Hanke koostuu viidestä työpaketista: Kulttuurialan digitaalinen kaksonen -
ekosysteemin rakentaminen, Fotorealistinen 3D digitaalinen kaksonen & 
kulttuuritoiminnan tehostaminen, Osaamisen siirto living lab-toiminnan kautta, 
Uudenlaiset digisisällöt, palvelut, arvoketjut ja toimintamallit sekä Ohjaus, 
vuorovaikutus ja vaikuttavuus. 

Budjetti Kokonaisbudjetti 229 375 €, UKKE-rahoitus 183 500 € 
Toteutusaika 1.5.2021–31.8.2023 

 

  
Hanke Hybriditaidetyöpajat 
Toteuttaja Yö ry 
Tavoitteet Hankkeen keskeisinä tavoitteita ovat Uudenmaan kulttuuritoiminnan 

saavutettavuuden ja elinvoiman lisääminen, luottamuksen rakentaminen 
korona-aikana, vuorovaikutus eri taiteenlajien välillä ja ympäristötietouden 
lisääminen. 

Keskeiset 
toimenpiteet 

Hankkeen toimenpiteenä on esiselvitys- ja pilotointiosuus, jonka yhteydessä 
järjestettyjen seminaarien sarjan yhteenvetona toteutetaan hybridityöpajojen 
ohjeet julkaisuseminaari -julkaisu kulttuurialan yhteiseen käyttöön sekä 
taitelijoiden hyvinvoinnin ja taloustaitojen tukeminen vertaisoppimisen kautta. 

Budjetti Kokonaisbudjetti 63 750 €, UKKE-rahoitus 51 000 € 
Toteutusaika 1.4.2021–31.12.2022 

 

  
Hanke Torille! -hanke 
Toteuttaja Hyvinkään kaupunkiyhdistys Hyrrä ry 
Tavoitteet Hankkeen tavoitteen on lisätä keskustan houkuttelevuutta ja saattaa ihmiset 

palveluiden luo, elävöittää toimintaa ja luoda perinnetorin kauppiaille uutta 
toimintaa. Hanke on monistettavissa myös muihin kaupunkeihin. 

Keskeiset 
toimenpiteet 

Hankkeen aikana yrittäjille järjestetään koulutusta somen käytöstä uusien 
asiakkaiden tavoittamiseksi ja torille suunnitellaan tapahtumien yhteistyössä 
kaupungin ja yrittäjien kanssa sekä luodaan selkeä markkinointi- ja 
tiedotusmalli, jolla tavoitetaan laajasti kaupungin ja lähialueiden asukkaita sekä 
vahvistetaan asukkaiden, asiakkaiden ja matkailijoiden turvallisuuskokemusta 
tapahtumissa. 

Budjetti Kokonaisbudjetti 73 500 €, UKKE-rahoitus 54 000 € 
Toteutusaika 1.6.2021–30.8.2022 
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Hanke Viikin kestävän innovaatioekosysteemin teeman identifiointi ja 
osallistujakartoitus - esiselvitys 

Toteuttaja Helsingin yliopisto 
Tavoitteet Hankkeen tavoitteena on synnyttää kestävän temaattisen 

innovaatioekosysteemin aihio, jolle voidaan hakea rahoitusta, kannustaa 
laajempaa tutkijajoukkoa yritysyhteistyöhön, tunnistaa tutkijoiden ideoita, jotka 
uhkaavat jäädä hyödyntämättä sekä kartoittaa jo yhteistyötä tekevien yritysten 
kiinnostus laajentaa ja syventää yhteistyötä sekä tunnistaa epätavanomaisia 
yrityksiä yhteistyöhön sekä tunnistaa valitun teeman toimialan startup- ja 
kasvuyritykset sekä kartoittaa näiden tarpeita. 

Keskeiset 
toimenpiteet 

Hankkeen työpajoissa kartoitetaan muutama teema, joihin osallistetaan 
yritysryppäitä, joita teemat voisivat kiinnostaa. Haastattelujen jälkeen valitaan 
varsinainen innovaatioekosysteemin teema, tunnistetaan tutkijoiden ideoita sekä 
toimialan startup- ja kasvuyrityksiä ja niiden haasteita ja etsitään sopiva 
rahoitusinstrumentti innovaatioekosysteemille sekä kehitetään yhteistyötä varten 
nettisivut. 

Budjetti Kokonaisbudjetti 95 000 €, UKKE-rahoitus 76 000 € 
Toteutusaika 1.4.2021–31.3.2022 
  

 
Hanke Carbon Neutral Experience – Uudenmaan matkailusektorin matka kohti 

hiilineutraaliutta 
Toteuttaja Novago Yrityskehitys Oy, hankkeeseen on sitoutunut 15 Uudenmaan alueen 

kuntaa. 
Tavoitteet Hankkeella on neljä tavoitetta:  

1. Käynnistetään prosessi, jonka lopputuloksena Uudenmaan matkailuala on 
hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. 
2. Hiilineutraalius nousee Uudenmaan matkailun ehdottomaksi kilpailuvaltiksi 
3. Uudenmaan matkailutuotteet on tuotteistettu kestäviksi kotimaisia ja 
kansainvälisiä asiakkaita kiinnostaviksi kokonaisuuksiksi, jotka ovat ostettavissa 
verkkokaupasta. 
4. Uudenmaan kunnat ja yritykset tekevät entistä vahvempaa yhteistyötä 

Keskeiset 
toimenpiteet 

Hankkeen aikana kartoitetaan eri tapoja mitata matkailuyritysten hiilijalanjälkeä, 
luodaan kansainvälisiä verkostoja ja hyödynnetään olemassa olevia verkostoja 
ja hankkeita ja tehdään yhteistyötä eri koulujen kanssa. Hankkeen aikana 
törmäytetään matkailualan yrityksiä, toteutetaan tuotteistamistyöpajoja sekä 
kartoitetaan tukia matkailuyritysten auttamiseksi kohti hiilineutraalisuutta. 

Budjetti Kokonaisbudjetti 361 178 €, UKKE-rahoitus 288 942 € 
Toteutusaika 1.8.2021–31.7.2023 
  
Hanke Digitaalinen Hyvinvoinnin talo - esiselvityshanke 
Toteuttaja Kalliolan Setlementti ry, Taiteen edistämisen yhdistys Myrskynsilmä ry, 

Lillinkotisäätiö, Open Cinema Finland ry, Amusa Suomi Oy 
Tavoitteet Hankkeen tavoitteena on toteuttamissuunnitelma uusmaalaisten digitaalisesta 

Hyvinvoinnin talosta, joka on kulttuuri- ja hyvinvointipalvelujen yhteinen talo. 
Tavoitteena on myös, että luovan alan toimijat saavat uuden kanavan omien 
palveluidensa, tuotteidensa ja tuotosten esille saamiseksi ja yleisön 
tavoittamiseksi. 

Keskeiset 
toimenpiteet 

Hankkeen toimenpiteinä on Hyvinvoinnin talon toiminnan ja sen logiikan 
määrittely, käyttäjänäkemysten kerääminen ja analysointi, testiversion ja 
yhteistyökumppaniverkoston rakentaminen, sisällöntuotto Hyvinvoinnintaloon ja 
käyttäjätestaus. Lopputuotoksena on toteutussuunnitelma Hyvinvoinnintalolle. 

Budjetti Kokonaisbudjetti 229 298 €, UKKE-rahoitus 183 500 € 
Toteutusaika 12.4.2021–31.12.2022 
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Hanke Uusimaa vihreään kasvuun urbaanin puurakentamisen innovaatioilla (UrWood) 
Toteuttaja Aalto-korkeakoulusäätiö sr. 
Tavoitteet Hankkeen tavoitteena on arvioida puurakentamisen vihreän kasvun ja 

hiilineutraalisuuden saavuttamisen potentiaali Uudellamaalla sitomalla puun 
hiilivarannot ja päästövähennykset maakäytön tavoitteisiin. 

Keskeiset 
toimenpiteet 

Hankkeen aikana tehdään panos-hyöty skenaarioita tulevaisuuden 
rakentamisesta Uudellamaalla ja näiden perusteella annetaan 
suosituksia/arvioita puurakentamisen hiilineutraalisuuspotentiaalista.  

Budjetti Kokonaisbudjetti 116 250 €, UKKE-rahoitus 93 000 € 
Toteutusaika 1.4.2021–30.6.2022 

 

Hanke Uutta virtaa Uudellemaalle maaseudun ja kaupungin vuorovaikutuksesta 
Kierrätysasuntomessut alustan yhteisöllinen kehittäminen ja pilotointi. 

Toteuttaja Yhteismaa ry 
Tavoitteet Hankkeessa   kehitetään ja pilotoidaan kierrätysasuntomessu-kokonaisuus. Sen 

konkreettisin osio on Raaseporissa kesäkuussa 2022 järjestettävät 
kierrätysasuntomessut, jotka ovat uudenlainen ja ekologinen versio tutusta 
asuntomessut-konseptista. Messutapahtumassa esitellään myytävänä ja 
vuokrattavana olevia asuntoja. Raaseporin kierrätysasuntomessut tuo yhteen 
uusmaalaiset kaupungeista ja maaseudulta. 

Keskeiset 
toimenpiteet 

Hankkeen aikana luodaan verkosto, joka tuottaa yhteisöllisesti 
Kierrätysasuntomessut tapahtuman. Lisäksi luodaan Digialusta, joka kattaa 
sekä nettisivut että mobiilisovelluksen. Alusta esittelee messutarjonnan ja luo 
mahdollisuuden vuorovaikutukseen messujen palveluntarjoajien ja 
messuvieraiden välille. 

Budjetti Kokonaisbudjetti 188 000 €, UKKE-rahoitus 148 000 € 
Toteutusaika 1.5.2021–31.12.2022 
 
 

 

Hanke Ruukinmyllyn kesäteatterin Kultainen vasikka 
Toteuttaja Teatteriyhdistys Ruukki ry 
Tavoitteet Hankkeen tavoitteena on tutkia ja kehittää ammattikesäteatterille ”uuteen 

normaaliin” sopiva toimintamalli, jonka avulla kesäteatteri voi saavuttaa yhtä 
suuren katsojamäärän, kuin ennen kokoontumisrajoituksia. 

Keskeiset 
toimenpiteet 

Hankkeen aikana suunnitellaan, kehitetään ja toteutetaan itsenäisesti tehtäviä 
aktiviteetteja kesäteatterin lähialueelle, roolihenkilöiden jalkautumisia 
lähiympäristöön, roolihenkilöiden virtuaalipuheenvuoroja, roolihahmojen 
järjestämiä vedon lyönti -kilpailuja, roolihahmojen yleisölle soittamia ”jos 
voittaisit lotossa” -puheluita sekä lapsiyleisölle rahaa käsittelevän sisällön 
ruukissa sijaitsevaan Pikkuovet-seikkailupolkuun. 

Budjetti Kokonaisbudjetti 38 000 €, UKKE-rahoitus 28 000 € 
Toteutusaika 1.5.2021–30.9.2021 
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Hanke Vihreän ja digitaalisen yrittäjyyden tukeminen Uudellamaalla – EER 2021 - 2022 
Toteuttaja Uudenmaan liitto 
Tavoitteet Hankkeen tavoite on laajempi ajattelutavan muutos kohti vihreää ja digitaalista 

yrittäjyyttä, joka osaltaan tukee erilaisten resurssien viisaaseen ja kestävään 
käyttöön perustuvaa talouskasvua. Hankkeen aikana lisätään alueemme 
pienten ja keskisuurten yritysten sekä opiskelijoiden osaamista ja kyvykkyyttä 
liittyen digitaalisiin ratkaisuihin ja kiertotalouteen. Hankkeen aikana lisätään 
alueemme toimijoiden kansainvälistä näkyvyyttä sekä pääsyä kansainvälisiin 
verkostoihin. 

Keskeiset 
toimenpiteet 

Hankkeen aikana sitoutetaan sidosryhmä EER-vuoden toimeenpanoon sekä 
EER-vuotta toteuttavien hankkeiden keskinäinen koordinaatio. Hankkeen aikana 
varmistetaan onnistunut ja tehokas viestintä ja edistetään vihreää ja digitaalista 
yrittäjyyttä esim. kiertotaloushackathon, neuvontaa antavien toimijoiden 
verkoston vahvistaminen sekä kansainväliset tapahtumat kuten maailman 
kiertotalousfoorumi. 

Budjetti Kokonaisbudjetti 275 500 €, UKKE-rahoitus 222 000 € 
Toteutusaika 1.8.2021–31.3.2023 

 

  
Hanke The Shortcut Digital Lounge 
Toteuttaja The Startup Shortcut Oy 
Tavoitteet Hankkeen tavoitteena on luoda foorumi, jolla voidaan lisätä ihmisten 

työllistymistä ja yrittäjyyttä. The Shortcut's Digital Lounge (SDL) toimisi 
yhteisötilana niille henkilöille, jotka etsivät tukea ja ohjausta 
uudelleenkoulutukseen ja täydennyskoulutukseen vastaamaan COVID-19:n 
jälkeisiä uusia teknisiä taitovaatimuksia. 

Keskeiset 
toimenpiteet 

Hankkeen aikana analysoidaan ja määritetään alustan keskeiset ominaisuudet, 
virtuaalinen avoin tila yhteistyöhön ja verkostoitumiseen. Analysoinnin jälkeen 
toteutetaan sisällön lataus ja live-julkaisu ja dokumentointi, integraatio ja 
raportointi. 

Budjetti Kokonaisbudjetti 155 915 €, UKKE-rahoitus 124 732 € 
Toteutusaika 1.9.2021–30.6.2023 

 

  
Hanke Meidän ilmastomme -hanke 
Toteuttaja Teatteri ILMI Ö. 
Tavoitteet Hankkeen tavoitteena on tarjota nuorille teatterielämyksiä ja innostavaa 

teatteritoimintaa sekä kehittää yhdessä yhteistyökumppaneiden ja nuorten 
kanssa uusi, yhteisöteatteri -toimintamalli, joka vahvistaa nuorten osallisuutta ja 
tukee mielenterveyttä taiteen keinoin haastavassa korona-ajassa. 

Keskeiset 
toimenpiteet 

Hankkeen aikana suunnitellaan teatterityöpajoja ja esityksiä, tehdään 
osallistujien alkukartoitus ja luodaan YouTube-kanavaan sisältöä. Teatteri ILMI 
Ö:n työryhmä vastaa hankkeen taiteellisesta toiminnasta: esitykset ja työpajat. 
Yhteistyökumppaneiden kanssa kehitetään uusi, hankkeen tavoitteet täyttävä 
yhteisöteatteri-toimintamalli sekä kirjoitetaan raportti, jossa kerrotaan hankkeen 
tuloksista. 

Budjetti Kokonaisbudjetti 55 000 €, UKKE-rahoitus 44 000 € 
Toteutusaika Toteutusaika 26.4.2021–31.10.2022 
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Projekt Mobilguidningar i Porkala på land och vatten 
Sökande Porkala Parantesen rf 
Målsättning Målsättningen är att göra mobilapplikationen färdig med mera information om 

området. Det viktiga och stora arbetet är att göra bra mobilguidningar som man 
rör sej med längs med hela Porkala området. Ekologiska turer planeras så att de 
är möjliga att genomföra med tåg eller buss till området och sedan med 
användning av cykel, kajak eller gående. 

Centrala 
åtgärder 

Föreningens 52 medlemmar informeras om projektet. Elektroniska träffar ordnas 
för att ventilera idéer och sprida information. Projektets central resultat är att en 
ny teknologisk turistprodukt har utvecklats - en modell som andra områden i 
fortsättningen också kan medverka i.  

Budget Totalfinansiering 53 750 €, UKKE-finansiering 43 000 € 
Tidtabell 1.9.2021–31.8.2022 

 

  
Hanke F3 – Films for Future -ekosysteemi 
Toteuttaja Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy 
Tavoitteet Hankkeen tavoitteena on luoda ekosysteemi eli verkosto yrityksistä ja julkisista 

toimijoista, jotka haluavat olla mukana kehittämässä tulevaisuuden 
pakkauskalvoratkaisuja sovelluksiin, joissa uudelleenkäyttö tai kierrätys eivät 
ole kannattavia vaihtoehtoja. 

Keskeiset 
toimenpiteet 

Hankkeen aikana kartoitetaan ja pyritään sitouttamaan laaja-alainen edustus eri 
alojen toimijoista raaka-aineen tuottajista pakkausten kehittäjiin, valmistajiin ja 
loppukäyttäjiin. Potentiaalisia raaka-ainelähteitä kartoitetaan alueen kaupunkien 
ja maatalouden toimijoiden joukosta yhdessä materiaalinvalmistus- ja 
pakkausalan toimijoiden kanssa. Mukaan tuodaan myös julkisen sektorin 
tärkeimpiä toimijoita kuten sairaaloita, vanhainkoteja ja lentoasema. 

Budjetti Kokonaisbudjetti 96 250 €, UKKE-rahoitus 77 000 € 
Toteutusaika 19.4.2021–19.12.2021 

 

  
Hanke Developing and piloting Carbon Handprint concept for Cities and Regions 
Toteuttaja Climate Leadership Coalition ry 
Tavoitteet Hankkeen tavoitteina on määrittää ja kuvata miten kaupungit ja kunnat voivat 

kehittää hiilikädenjälkeään ja tukea alueiden yrityksiä merkittäviin 
hiilikädenjälkivaikutuksiin pyrittäessä ja nostaa Uudenmaan liiton hiilineutraalius 
2035 ja tähän liittyvä, hankkeessa tehtävä hiilikädenjälkisuunnitelma 
tiekarttatyön EU:n esimerkiksi sekä edistää EU-hanketoiminnassa tarvittavaa 
julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä, etenkin innovaatioita ja yritystoimintaa 
vähähiilisen liikenteen, energian, kiertotalouden sekä puhtaiden ja älykkäiden 
kaupunkiratkaisuiden kehittämiskokonaisuuksissa. 

Keskeiset 
toimenpiteet 

Hankkeen aikana luodaan pohja entistä vaikuttavammalle EU-hanke ja 
kehittämistoiminnalle, tunnistetaan ja suunnitellaan ekosysteemejä Uudenmaan 
keskeisille vihreän ja digitaalisen siirtymän kasvualoille, luodaan yhtenä pilot-
casena toimivasta Otaniemi-Keilaniemi alueesta referenssialue ”Sustainable 
Innovation Park” sekä hyödynnetään CLC:n ja sen jäsenten merkittävää 
hiilikädenjälkipotentiaalia ja tuodaan nämä toimijat osaksi Uudenmaan 
hiilineutraaliustiekarttaa sekä kädenjälkistrategian toteutusta. 

Budjetti Kokonaisbudjetti 138 750 €, UKKE-rahoitus 111 000 € 
Toteutusaika 1.5.2021–30.4.2022 
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Hanke Hanko Exit, palveluyrittäjän tie ulos koronan kourista 
Toteuttaja Hangon Yrittäjät ry 
Tavoitteet Hankkeen tavoitteen on muodostaa innovatiivisia verkostoja rakentamalla 

digitaaliset toimintaympäristöt yritysten palveluiden tuottamisen ja saatavuuden 
helpottamiseksi. 

Keskeiset 
toimenpiteet 

Hankkeen aikana osallistetaan palveluita tuottavia yrityksiä sekä luodaan 
konsepti ja toimintamalli ja rakennetaan toimintaympäristö ja digialusta sekä 
rakennetaan verkosto ja viestintäalusta ja viestitään eri kohderyhmille. 

Budjetti Kokonaisbudjetti 130 004 €, UKKE-rahoitus 96 000 € 
Toteutusaika 1.6.2021–31.5.2023 
 
 

 

Hanke Aktiivinen Nuoriso 
Toteuttaja Karkkilan latu 
Tavoitteet Hankkeen tavoitteena on, että nuorten hyvinvointia tukevat 

harrastusmahdollisuudet paranevat niin, että jokainen nuori löytää oman 
harrastuksensa luodusta tarjonnasta ja toiminnan piiriin saadaan aikaisemmin 
harrastustoiminnan ulkopuolelle jääneitä nuoria. Lisäksi tavoitteena on, että 
nuorten kokemus yksinäisyydestä vähenee ja sosiaaliset verkostot vahvistuvat 
ja syrjäytymisen vaara pienenee.  

Keskeiset 
toimenpiteet 

Toimenpiteinä kartoitetaan nykyiset harrastusmahdollisuudet, tehdään nuorille 
kysely ja osallistetaan nuoret itse suunnittelemaan harrastuksia. Nuorten itsensä 
sekä koulujen ja nuorten tukitoimien kanssa yhteistyössä tiedotetaan aktiivisesti, 
perustetaan ”etsintäpartio” löytämään ulkopuolelle jääneitä nuoria, varmistetaan 
harrastusmahdollisuuksien jatkuminen sekä koulutetaan uusia ohjaajia. Luotua 
toimintamallia voidaan monistaa muihin kuntiin. 

Budjetti Kokonaisbudjetti 86 000 €, UKKE-rahoitus 68 000 € 
Toteutusaika 1.8.2021–31.7.2022 
 
Hanke Pääkaupunkiseudun ekosysteemisopimuksen portfoliohanke 
Toteuttaja Helsinki, Espoo, Vantaa 
Tavoitteet Hankkeessa toteutetaan Helsingin kaupungin, Espoon kaupungin, Vantaan 

kaupungin sekä työ- ja elinkeinoministeriön välistä innovaatiotoiminnan 
ekosysteemisopimusta. Sopimuksen tavoitteena on innovatiivisten ja 
edelläkävijyyttä tavoittelevien kaupunkien tukeminen. Kaupungit hyödyntävät 
omien vahvuuksiensa pohjata digitalisaation, uusien teknologioiden ja 
hiilineutraalisuuden tuomia mahdollisuuksia sekä vauhdittavat elinkeinoelämän 
uudistumista ja kestävää kaupunkia. 

Keskeiset 
toimenpiteet 

Hankeen toimenpidekokonaisuuksissa kehitetään hankeportfoliota ja 
arvioidaan sitä, toteutetaan kaupunkien kytkeminen ekosysteemisopimukseen, 
edistetään verkostoyhteistyötä sekä tehdään vaikuttavuutta edistäviä 
lisätoimenpiteitä. 

Budjetti Kokonaisbudjetti 1 333 333 €, UKKE-rahoitus 800 000 € 
Toteutusaika 1.6.2021–31.12.2023 
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Hanke AKKE Teemaverkoston tekninen tuki 
Toteuttaja Uudenmaan liitto 
Tavoitteet Teemaverkosto-hankkeen oikea-aikainen ja hyvä hallinnointi. 
Keskeiset 
toimenpiteet 

Projektilla turvataan teemaverkosto-hankkeen tekninen tuki eli tiedotus, 
rahoituksen myöntäminen ja raportointi ja seuranta sekä maksatukseen liittyvät 
toimenpiteet ja muu hankehallinnointi. Projektin tuloksena on 
verkostohankkeen hallinnon mahdollistaminen. 

Budjetti Kokonaisbudjetti 12 500 €, UKKE-rahoitus 10 000 € 
Toteutusaika 1.9.2021–31.12.2023 

 

Hanke SDG-tavoitteiden strateginen johtaminen kaupungeissa -teemaverkosto 
Toteuttaja Suomen Kuntaliitto ry sekä Helsinki, Vantaa, Espoo, Oulu, Tampere ja Turku  
Tavoitteet Teemaverkoston kehittämisteemat ovat SDG-tavoitteiden tuominen paikalliselle 

tasolle sekä hyödyntäminen kaupunkien kestävän kehityksen strategisessa 
johtamisessa. Tarkoituksena on kaupunkien ja kaupunkikonsernien, 
suunnittelun, tavoitteenasettelun, päätöksenteon, budjetoinnin, hankintojen 
sekä seurannan, arvioinnin ja mittaamisen työkalujen, prosessien ja 
toimintamallien kehittäminen, parhaiden käytäntöjen jako sekä organisaatioiden 
oppiminen. Tavoite on tuoda kokonaisvaltainen kestävyysajattelu osaksi 
kaikkea kaupunkien toimintaa. 

Keskeiset 
toimenpiteet 

Hankkeen aikana luodaan teemaverkosto eli yhteiskehittämisen foorumi 
kansalliselle kaupunkitasoiselle SDG-työlle Hankkeessa luodaan strategiset ja 
systeemitason toimintamallit sekä konkreettiset johtamisen työkalut, jotka 
tukevat sekä kestävän kehityksen haltuunottoa ja toiminnasta uudistamista 
kaupunkiorganisaatioissa. 

Budjetti Kokonaisbudjetti 367 000 €, UKKE-rahoitus 270 000 € 
Toteutusaika 1.9.2021–31.12.2023 
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