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Kumppanit



Hankkeen keskeisiä alueita

Kuva: FEAD



KYSYMME ja KARTOITAMME

Hankkeeseen liittyvää teknologiatietotasoa ja 
keräämme ideoita ja haasteita
• Kaupunkilaisilta
• Opiskelijoita
• Kaupungin virkamiehiltä ja sisaryhtiöiden 

edustajilta
• Alan yrityksiltä sekä sidosryhmiltä

JÄRJESTÄMME

• Työpajat  /webinaarit analyysien pohjalta
• Hackathonit haasteiden ratkaisemiseksi (myös mahdollisia datalähteitä)
• Verkostoitumista (mm. tapahtumat, näyttelyt, sivustot)

ANALYSOIMME
• Teknologiaratkaisuita
• Paikallistamme alan toimijoita
• Tutkimme kyselyiden ja kartoituksien

vastauksia

TARJOAMME NÄKÖALAPAIKKOJA

• Etsimme mahdollisuuksia saada pilotit näkyville
• Tarjoamme yrityksille näkyvyyden (virtuaalisessa) näyttelytilassa
• Koulutukselliset toimijat jakavat keskenään oppeja ja löydöksiä tutkimuksen ja koulutuksen edistämiseksi 
• Jaamme tietoa avoimesti kaupungin sidosryhmille

Selvitämme alueel l isen teknologian t ietoisuuden tason ja etsimme 
haasteita ja innovaatioita k i inteän jätteenhal l innan osa-alueel la (teknologia-painotteisest i)

Etsitään paras tie ratkaisuja kohti.



Koulutus-kumppanit
• Vaihto-ohjelmia
• Paremmin kohdennetut opintokokonaisuudet (“SWM”) 
• Rajat ylittävät opintokokonaisuudet

Asiantuntijaverkostot
• Hankkeessa kerätty tieto on käytettävissä ja jalostettavissa

muuallakin (hankkeissa ja asiantuntijaverkostoissa)

Yritykset ja start-upit
• Mahdollistaa paremmin liiketoimintamahdollisuudet rajat ylittäen
• Erilaisia kumppanuuksia pyritään edistämään ja yrityksiä yhdistämään muihin kehitys-

toimijoihin
• Auttaa havaitsemaan päällekkäiset ratkaisut ja ymmärtämään paremmin asiakastarpeet

Kaupunkilaiset

• Saavat hyötyä mahdollisista uusista kiertotalouden innovaatioista
• Saavat tietoa puhtaamman ympäristön ja sen parantamisen mahdollisuuksista ja toimista
• Saavat tietoa alan ratkaisuista

Kaupunki ja sen organisaatiot
• Testausmahdollisuuksien avaaminen
• Saavat tietoa alan viimeisimmistä ratkaisuista
• Voivat vertailla alueellisten kumppaneiden ratkaisuja

Lopputuloksien tavoitteet



CroBoDDIT -webinaarit: 

● https://forumvirium.fi/croboddit-webinaari-osa-2-jatehuollon-
digitalisaatio-yksityisen-ja-julkisen-sektorin-kumppanuus/

● https://forumvirium.fi/croboddit-webinaari-osa-3-hackathon-
haasteiden-julkistus/

Hankkeen sivu: forumvirium.fi/croboddit

Seuraa Twitterissä @AQ4ALL

Hyödyllistä ja ajankohtaista

https://forumvirium.fi/croboddit-webinaari-osa-2-jatehuollon-digitalisaatio-yksityisen-ja-julkisen-sektorin-kumppanuus/
https://forumvirium.fi/croboddit-webinaari-osa-3-hackathon-haasteiden-julkistus/


Hankkeen linkit
● Projektisivu: https://fvh.io/croboddit

● https://www.facebook.com/Croboddit

● www.instagram.com/Croboddit100 

● www.vk.com/Croboddit

● Liity postituslistalle täällä, niin pysyt kärryillä CroBoDDIT-hankkeen 
etenemisestä.

https://news.fvh.fi/emaillists/subscribe_fi.php?group=1421656502&title=CroBoDDIT%20-%20Interest%20Group%20-%20Sidosryhm%C3%A4lista&email=


@ForumVirium

Kiitos!


