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LIITY KUOPIO WATER CLUSTERIN JÄSENEKSI 
Kuopio Water Cluster edesauttaa uusien teknologioiden, tuotteiden ja palveluiden 
kehittämistä vesialan ajankohtaisiin haasteisiin 

TUOTEKEHITYSPALVELUT 
Prosessit: 

Ympäristö: 

Smart Solutions: 

Vedenkäsittelyteknologioiden ja suljettujen vesikiertojen kehittäminen 
 

Vesistöjen ja pohjavesien pilaantumisen ehkäiseminen, maatalouden ve- 
sistökuormituksen ja teollisuusvesien hallinta 

 
Älykkäät vesihuollon ratkaisut 

Yhteistyöyritykset voivat liittyä Kuopio Water Clusterin jäseniksi allekirjoittamalla tämä ka- 
vakkeen. Jäsenyyden myötä yritys   ja Kuopio Water 
Cluster pyrkivät kehittämään pitkäjänteisesti TKI-yhteistyötä vesialan haasteiden ratkai- 
semiseksi myös hankkeen päättymisen jälkeen. Jäsenyyden myötä Kuopio Water Cluster 
(KWC) tarjoaa yhteistyökumppaneilleen seuraavia jäsenetuja: 

 
• Jäsenhinnoittelu KWC:n perustajajäsenten TKI-palveluiden osalta: testaus- ja pilotointipal- 

velut, näihin liittyvät tilatarpeet sekä analytiikka 
• Näkyvyys KWC:n kotisivuilla sekä mahdollisuus saada oma jäsenprofiili ko. sivuille 
• Kutsu sekä ilmainen sisäänpääsy Kuopio Water Clusterin järjestämiin tilaisuuksiin. Tilai- 

suuksia ovat mm. seminaarit, koulutukset sekä verkostoitumistilaisuudet 
• Mahdollisuus saada ilmaiseksi näkyvyyttä Kuopio Water Clusterin järjestämien tilaisuuk- 

sien yhteydessä (esim. esittelytila, posteri tai esitys) 
• Mahdollisuus päästä mukaan klusterin hankevalmisteluihin 
• Jäsentiedote ajankohtaisista asioista 
• Mahdollisuus saada ensikäden tietoa vesisektorin kehityssuunnista sekä suosituksia yh- 

teydenottoihin eri toimijoihin. 
• KWC tarjoaa alustan verkostoitumiselle ja yhteistyölle 
• KWC ohjaa ”yhden luukun kautta” yhteydenottosi tarpeeseesi parhaiten sopivan laborato- 

rion/tutkimuskumppanin luo Kuopio Water Clusterin toimijoiden puitteissa 
• KWC välittää tietoa yrityksesi avoimista harjoittelupaikoista, opinnäytetyöaiheista sekä 

nuorten ammattilaisten työpaikoista KWC:n piirissä toimiville opiskelijoille ja nuorille am- 
mattilaisille 

 
Kuopio Water Cluster – kehittämishankkeen keston ajan (1.4.2019 – 31.8.2022) yllä mainitut 
palvelut ovat tarjolla jäsenyrityksille. Mahdollisista rahallisista sitoumuksista klusterin toi- 
mintaan hankkeen päättymisen jälkeen sovitaan erikseen. Jäsenyys muuttuu automaattisesti 
ilmaisjäsenyydeksi hankeajan jälkeen. 
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JÄSENYYSLOMAKE 
 

Yrityksen nimi:   
 

Yrityksen edustaja 
 

Etunimi:   
Sukunimi:   
Asema:   

 

Sähköposti:    
Puhelin:   

 
 

 
Päivämäärä ja allekirjoitus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Täyttämällä tämän lomakkeen annat suostumuksesi päästä Kuopio Water Clusterin jäseneksi. Suos- 
tumuksella annat luvan Kuopion Water Clusterille sähköpostiosoitteesi ja yhteystietosi käyttämiseksi. 

 
Lähettämällä tämän yhteyslomakkeen annat suostumuksesi tietojen keräämiseen ja käsittelyyn tieto- 

suojakäytäntöjemme mukaisesti (www.kuopiowatercluster.fi). 
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