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Strömberg Parkin työnäkymät

Lisääntyvä tarve uusille ammattilaisille ja uutta haastetta paikallisille yrityksille

Hologrammiteknologian suosion noustessa ihmisten tapaamisen muotona Strömberg Parkissa valmistetaan ja kehitetään sen uutta 

patentoitua teknologiaa. Alueella toimivat uudet yritykset tarvitsevat myös ammattilaisensa.

• Asiantuntijat hologrammiteknologiasta ja niiden valmistajat

• Kyberturvallisuuden asiantuntijat ja kehittäjät

• Kevytjunien parissa työskentelevät ammattilaiset

• IoT, Autonomisten bussien ja induktiivisen tien parissa työskentelevät ammattilaiset

• Ympäristötyöntekijät

• Viihdekeskuksen työntekijät

• Yhteistyö Uumajan aluesuunnittelun kanssa tasa-arvon parantamiseksi



Kuinka lisätään kansainvälisyyttä ja näkyvyyttä?

Vaasagrams –Vaasalaisten oikeus, patenttisuoja - vaasalainen alkuperä

→Vaasalaiset edelläkävijöinä hologrammivierailijoina muissa maissa, esim. Uumajassa

Kyberturvallisuuden ja hologrammiteknologian myötä 

- Uudet opintosuunnat korkeakouluihin 

- Ainutlaatuiset työllistymismahdollisuudet

- Viihdekeskus tuo vapaa-ajan turisteja sekä paikallisia asukkaita alueelle

- Poikkisektoraalinen yhteistyö



Strömberg Park vuonna 2030

Aallonmurtaja rikkoo rajoja

Strömberg Park on noussut tunnetuksi uuden teknologian alueeksi, 

jossa mahdollistettu virtuaalitodellisuus ja tapahtumasimulaatiot

kiinnostavat erilaisena matkustelun ja elämysten muotona. Alueen

yritykset tunnetaan hologrammiteknologian ja IoT:n edelläkävijöinä. 

Työntekijämäärä on noussut, työllisyysmahdollisuudet kiinnostaa

nuoria. Strömberg Park tunnetaan teknologian ja luonnon

yhtymäkohtana. Luonnonläheisyys ja kulttuurihistorian huomiointi

luovat mielenkiintoisen ympäristön alueelle.



Hiilineutraalius & 

Onnellisuus



KYSYMYK SI Ä ?

6Ecoladies kiittää kaikkia

mielenkiintoisesta ja opettavaisesta 72 

tunnin haasteesta!
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