
 

 
 

 
 
 
 

 

Nuorten SM-hitsauskilpailun voittaja ratkesi torstaina päättyneillä NWE-messuilla 
 

HITSAUSALA KOKOONTUU TAMPEREELLE JÄLLEEN VUONNA 2014 
 

Tampereella torstaina 25.10. päättyneillä hitsausalan ammattilaisten Nordic Welding Expo 2012 -
messuilla nostettiin 80 näytteilleasettajan voimin esille hitsauksen keskeinen ja merkittävä rooli 
yhteiskunnassamme. Tuotteiden, palvelujen ja uusimpien ratkaisujen lisäksi messuilla esiteltiin 
laajasti alan tuoreinta tietoa sekä keskusteltiin tulevaisuuden näkymistä. Näytteilleasettajamaita 
olivat Suomen lisäksi Hollanti, Ruotsi, Saksa ja Viro. Samaan aikaan NWE-messujen kanssa pidettiin 
Expomark Oy:n toteuttamat Energia 12 -messut ja EnergiaForum 12 -tapahtumakokonaisuus. Kolmen 
päivän yhteiskävijämäärä Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa järjestetyissä tapahtumissa oli 
8975, joista ensisijaisesti NWE-messuihin rekisteröityi 2826 kävijää. Seuraavat NWE-messut pidetään 
Tampereella vuonna 2014.  
 

Lähes jokaisella teollisuuden alalla tarvitaan hitsausta, minkä vuoksi myös alan oma messutapahtuma on 
onnistunut vakiinnuttamaan paikkansa. Hitsauksen, liittämisen ja leikkaamisen ammattilaisilla oli nyt 
neljännen kerran erinomainen mahdollisuus luoda kontakteja, verkostoitua ja keskustella yhdessä alan 
parhaista käytännöistä Nordic Welding Expo -messuilla Tampereella. 
 

– NWE-messuilla saadun palautteen mukaan näytteilleasettajat olivat erityisen tyytyväisiä kävijöiden laatuun. 
Yhtenä osoituksena tapahtuman onnistumisesta voimme pitää myös sitä, että useampi alan merkittävistä 
toimijoista teki jo tapahtuman aikana alustavan varauksen seuraaville Nordic Welding Expo 2014 -messuille, 
sanoo projektipäällikkö Raimo Pylvänäinen Tampereen Messut Oy:stä.  
 
Toni Paalanen Pietarsaaresta on nuorten hitsaajien Suomen mestari 
 

Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys ry (SHY) järjesti messuilla kolmannet Nuorten SM-hitsauskilpailut, joissa 
alle 21-vuotiaat ammattikoulussa opiskelevat ja jo jonkin aikaa työelämässä olleet nuoret hitsaajat ottivat 
mittaa toisistaan. Kilpailussa oli yli 20 osallistujaa, joista messuilla pidetyssä finaalissa nähtiin kahdeksan 
parasta. Nuorten hitsaajien Suomen mestarina palkittiin torstaina 25.10. Toni Paalanen (Optima, 
Pietarsaari). Kilpailussa sijoittuivat toiseksi Ville-Pekka Virtanen (Savon ammatti- ja aikuisopisto, Kuopio), 
kolmanneksi Fredrik Djupsjöbacka (Optima, Pietarsaari), neljänneksi Santeri Haanpää (Sataedu, 
Kankaanpää), viidenneksi Olari Kalde (Sataedu, Kankaanpää), jaetulle kuudennelle sijalle Aleksi Ylipaasto 
(Sataedu, Kankaanpää) ja Oskar Östman (Optima, Pietarsaari) sekä kahdeksannelle sijalle Joni Härkönen 
(Salpaus, Lahti). 
 

– Tänä vuonna messuilla pidetyissä Nuorten SM-hitsauskilpailuissa nähtiin kaikkien aikojen tiukin taistelu 
ensimmäiseksi ja toiseksi sijoittuneen kilpailijan välillä. Kaksi parasta lähtee tavoittelemaan Pohjoismaiden 
mestaruutta kahden viikon päästä Tukholmassa järjestettäviin nuorten hitsaajien Nordic Welding Competition 
-kilpailuihin. Siellä paremmin sijoittuva suomalainen kilpailija lähtee edustamaan maata WorldSkills-
kilpailuihin, jotka järjestetään ensi kesänä Saksassa, kertoo kilpailun johtaja Seppo Paloluoma SHY:stä. 
 
SHY ja Tampereen Messut Oy jatkavat yhteistyötä – vuonna 2014 käytössä uusi E-halli 
 

Nordic Welding Expo -messut järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2006. Alusta lähtien tavoiteena on 
ollut luoda hitsausalan ammattilaisten oma tapahtuma, jota kehitetään pitkäjänteisesti. Valtaosa messujen 
näytteilleasettajista on ollut mukana messuilla ensimmäisestä kerrasta saakka. Suomen Hitsausteknillinen 
Yhdistys ry (SHY) ja Tampereen Messut Oy järjestävät NWE-messut yhteistyössä seuraavan kerran vuonna 
2014. Tuolloin käytössä on myös Tampereen Messu- ja Urheilukeskukseen vuonna 2013 valmistuva uusi E-
halli, jonka tekniset ratkaisut sopivat mitä parhaiten tämäntyyppiselle ammattimessutapahtumalle. 
Tampereen Messut Oy lahjoitti messuilla SHY:lle 5000 euroa jaettavaksi stipendeinä hitsausalan 
kehittymistä tukevaan toimintaan.   
 

Mediamateriaalit ja linkki kuvapankkiin tapahtuman mediasivuilla osoitteessa www.nordicweldingexpo.fi (Media). 
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