
 

 

  

 
 

Startupit ja teollisuusyritykset kohtaavat AlihankintaHEAT-tapahtumassa 
 

Startup- ja teollisuusyritysten verkostoitumistapahtuma AlihankintaHEAT järjestetään tiistaina 26.9. 
Alihankinta 2017 -messuilla Tampereella. Toista kertaa toteutettava HEAT tuo B-halliin reilun 
parinkymmenen startupin ja kumppanin ständit sekä innostavan ohjelmakokonaisuuden koko 
päiväksi klo 9–19. Messuvieraille maksuton tapahtuma starttaa Alihankinnan avajaisilla ja päättyy 
messujen yhteiseen illanviettoon. HEATin sisällöt puhuttavat myös uudessa HeatCornerissa.  
 

– Viime vuonna AlihankintaHEAT sai hyvän startin ja nyt tiedostamme yhä kirkkaammin, että startupien ja 
teollisuusyritysten kohtaamisille on tarvetta. Startupeilla riittää intoa ja halua osoittaa, että heidän 
osaamistaan hyödyntämällä moni yritys voisi tehdä ketterämmin ja nopeammin onnistuneita digiloikkia ja 
muita harppauksia. Uuden liiketoiminnan synnyttämisessä, toiminnan kehittämisessä ja tuottavuuden 
parantamisessa rohkea kokeileminen ja kuuma tekeminen on usein kannattavin tapa edetä. Tätä haluamme 
HEATissa korostaa. Kannattaa ehdottomasti tulla kuuntelemaan innostavia esityksiä ja verkostoitumaan 
tapahtumaan, toteaa Tampereen Messut -konsernin tapahtuma- ja viestintäpäällikkö Tanja Järvensivu. 
 

AlihankintaHEATin ja HeatCornerin ohjelma: www.alihankinta.fi/alihankintaheat. HeatCampille osallistunut startup 
Citynomadi Oy rakentaa AlihankintaHEATiin IndoorAtlas-teknologiaan perustuvan sisäpaikannuksen. Saat sen käyttöösi 
lataamalla Nomadi-sovelluksen osoitteesta app.citynomadi.com (26.9. klo 8). Kartan nimi: ”AlihankintaHEAT 2017”. 

  

AlihankintaHEATissa on 17 startupia ja 14 kumppania – pääkumppanina on Tekes 
 

HEATiin lähti 14 kumppania, jotka haluavat olla mukana teollisuuden positiivisessa suunnanmuutoksessa. 
Pääkumppani on Tekes ja haastekumppaneina Toyota Material Handling Finland Oy ja Gronlund Palvelut 
Oy, joiden haasteita osa startupeista pohti HeatCamp-innovaatioleirillä. Muut kumppanit ovat DIMECC, 
FiBAN, Nordea, Pirkanmaan Yrittäjät, PwC, Salomäki Oy, Smart Tampere -ekosysteemiohjelma / 
Tampereen kaupunki, Tampereen kauppakamari, Tampereen Messut Oy, Tampere Startup Hub ja Twinkle.  
 

– Startup- ja pk-yritysten kansainvälisen viennin kasvuharppaus saavutetaan hyödyntämällä 
ennakkoluulottomasti hyvinkin erilaisia osaamisia. AlihankintaHEATin pääkumppanuus on Tekesille 
pelinrakentajan roolissa mielekäs tapa olla luomassa merkitystään kasvattavaa kumppanuusverkostoa 
mukanaolevien yritysten välille, sanoo Tekesin Liideri-ohjelman ohjelmapäällikkö Nuppu Rouhiainen. 
 

HEAT on loistava näyteikkuna startupeille – HeatCornerissa ohjelmaa kaikkina päivinä 

 

Startupien joukossa nähdään Citynomadi Oy, Dtream Oy, Eatech Oy, eeedo Oy, Innorent Production Oy, 
Lennahc / Aalto-yliopisto, Mattester Oy, Meluta Oy, Nopia Oy, Pinovuo Oy, Radientum Oy, Steamlane Oy, 
Tietosuojamalli.fi / Agendium Oy, Trackinno Oy, Treon Oy, TreSolver Oy ja UnSeen Technologies Oy. Osa 
startupeista kokoontui jo elokuussa HeatCamp-innovaatioleirille pohtimaan ratkaisuja yritysten haasteisiin.  
 

– Kun asetimme haasteen viime vuonna, emme hakeneet täsmäratkaisua tiettyyn spesifiseen ongelmaan. 
Tavoittelimme kartoitusta siitä, minkälaisia innovatiivisia teknologiayrityksiä Suomesta löytyy ja miten heidän 
osaamistaan voidaan soveltaa meidän toimialalla sisälogistiikassa. Onnistuimme tavoitteessa, sillä nyt 
tiedämme paljon enemmän yrityksistä ja ratkaisuista, joita on saatavilla. Osa yrityksistä herätti mielenkiintoa 
Euroopan tuotekehityskeskuksessamme Ruotsissa. Mielestäni HEAT on loistava näyteikkuna startupeille ja 
koimme hyväksi ratkaisuksi lähteä jälleen haastekumppaniksi. HEATille on ilman muuta paikkansa osana 
Alihankinta-messuja, toteaa toimitusjohtaja Pasi Nieminen Toyota Material Handling Finland Oy:stä. 
 

– Olen todella innoissani siitä, että lähdimme HEATiin. Vaikka mukana on paljon teollisuuden yrityksiä, sopii 
tapahtuma myös palvelualan tekijöille. Tämä on loistava tilaisuus päästä kehittämään toimintaamme aivan 
uudella tavalla. Digitalisaatio on vahvasti tulossa myös meidän toimialallemme, joten odotan mielenkiinnolla 
startupien meille tarjoamia ehdotuksia ja ideoita. Projekti on lähtenyt hienosti liikkeelle ja uskon vahvasti, että 
yhteistyömme jatkuu ja tuloksena saamme konkreettisia työvälineitä palvelujemme kehittämiseen ja uusia, 
hyviä kumppanuuksia, kertoo toimitusjohtaja Tiina Holopainen Gronlund Palvelut Oy:stä. 
 

– AlihankintaHEATin innovaatiovoima takaa yrityksesi kasvun. HEAT yhdistää vakiintuneet ja tuoreet 
yritykset sekä synnyttää uusia kumppanuuksia. HEATista kannattaa tulla hakemaan vauhtia kaupalliseen 
liiketoimintaan – yhteistyö on voimaa, toteaa yhden startupin toimitusjohtaja Jari Saukko Meluta Oy:stä. 
 

– HeatCampilla startupien ja muiden yritysten kohtaamisissa syntyy innovaatioita uuden bisneksen 
luomiseen. Yritysten kannattaisi jatkossa hyödyntää HEATin yhteistyömahdollisuudet yhä laajemmin, sanoo 
startupeja sparrannut Chief Acceleration Officer Marjo Matikainen-Kallström Rapid Action Group Oy:stä. 
 

Uutuutena pääaulassa on HeatCorner, jossa AlihankintaHEATin sisällöt ja kumppanit ovat esillä koko 
messujen ajan. Ensi vuonna AlihankintaHEAT pidetään tiistaina 25.9.2018, jolloin juhlitaan myös 30 vuotta 
täyttävää Alihankintaa. HEATin järjestää Finland Events yhteistyössä Rapid Action Groupin kanssa. 
 

Lisätiedot: www.alihankinta.fi/alihankintaheat, #AlihankintaHEAT, #Alihankinta 
Finland Events / Tampereen Messut Oy: www.finlandevents.fi, @finland_events   
Tanja Järvensivu, tapahtuma- ja viestintäpäällikkö, p. 050 536 8133, tanja.jarvensivu@tampereenmessut.fi, @TanjaJarvensivu 
Rapid Action Group Oy RAG: Mika Pirttivaara, toimitusjohtaja, p. 050 433 5803, mika.pirttivaara@rag.fi, @mpirttiv, www.rag.fi 
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