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Toistasataa yritystä on jonossa kansainvälisille Alihankinta-messuille

TAMPERE NOUSEE ESILLE KONEENRAKENNUKSEN PIILAAKSONA
Kansainväliset Alihankinta-messut kokoavat teollisuuden alihankinnan ammattilaiset Tampereelle
jälleen 16.–18.9.2014. Suomen johtavan teollisuuden messutapahtuman teemana on tänä vuonna
koneenrakennus, joka on suomalaisen hyvinvointivaltion keskeinen tukipilari. Suomi on
koneenrakennuksen edelläkävijämaita ja Piilaaksona toimii Tampere, jonne alan osaaminen on
vahvasti keskittynyt. Koneenrakennus koskettaa valtaosaa myös Alihankinta-messujen tuhannesta
näytteilleasettajasta. Alihankinta tulee olemaan tänäkin vuonna loppuunmyyty. Valoisampia aikoja
odottavat alihankintayritykset kokevat tapahtuman tärkeänä markkinointi- ja verkostoitumispaikkana.
Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksen viisi hallia täyttävillä Alihankinta-messuilla on noin 1000
näytteilleasettajaa 20 maasta. Alan tuotteet, palvelut ja innovaatiot esittelevään tapahtumaan tutustuu
vuosittain noin 17 000 teollisuuden ammattilaista. Yrityksille tapahtuma merkitsee ainutlaatuista tilaisuutta
verkostoitua ja hoitaa asiakassuhteita. Alihankinta on heille yhtä kuin kolme vuoden tärkeintä päivää.
– Viime syksyn messuille valmistui E-halli, jonka myötä Alihankinnan näytteilleasettajamäärä ja näyttelypintaala kasvoivat kymmenellä prosentilla. Osastopaikkoja vapautuu vuosittain noin 30 ja paikasta on kiinnostunut
toistasataa yritystä, joten kaikille ei ole tilaa. Tärkeintä on säilyttää messujen luonne alihankintateollisuuden
kohtaamispaikkana, joten päätuoteryhmiin kuuluvat kotimaiset ja ulkomaiset yritykset ovat uusien tulijoiden
kohdalla etusijalla. Ohjelmassa nostetaan teeman mukaisesti esille koneenrakennus. Näillä messuilla kaikki
suomalaisen koneenrakennuksen alihankkijat ovat edustettuina, joten aihe koskettaa laajasti. Pyrimme
lisäämään myös messujen kansainvälisyyttä ohjelmatarjonnan ja verkostoitumismahdollisuuksien muodossa,
kertoo tuoteryhmäpäällikkö Jani Maja Tampereen Messut Oy:stä.
FIMECCin Harri Kulmala: Piilaaksossa riskipääoma, osaaminen ja yrittäjyys ovat kunnossa
Koneenrakennus on suomalaisen hyvinvointivaltion keskeinen tukipilari, koska sitä harjoittamalla hankimme
suuren julkisen sektorimme rahoittamiseksi välttämättömiä vientituloja. Tämän monitoimialaisen ja teknologisen koneenrakennusalan lopputuotteissa voimme viedä maailmalle mitä tahansa ohjelmistoosaamisesta alkaen. Yhteistyökumppanina tämän vuotista teemaa on toteuttamassa FIMECC Oy (Finnish
Metals and Engineering Competence Cluster), joka on kone- ja metalliteollisuuden tarpeita edistävä strategisen
huippuosaamisen keskittymä (SHOK). FIMECCin toimitusjohtaja Harri Kulmala toteaa Suomen olevan
koneenrakennuksen edelläkävijämaa, jossa alan osaaminen on keskittynyt Piilaakson tapaan Tampereelle.
– Suomesta on kehittynyt vaativien erikoistuotteiden johtava koneenrakennusmaa, koska meillä on vaikeat
olosuhteet ja niukat resurssit. Pystymme rakentamaan monimutkaisiin sovelluksiin yksinkertaisia ja toimivia
ratkaisuja. Osaamme myös yhdistää toimijoita kansakuntaan sisäänrakennetun luottamuksen ja
joustavuuden ansiosta tehokkaasti. Tampereelle on keskittynyt suuri osa suomalaisen koneenrakennuksen
johtavia toimijoita ja erityisesti heidän tutkimus- ja kehitysyksiköitään. Tampereella koneenrakennuksesta
kiinnostunut kohtaa varsin todennäköisesti muita, joilla on ideoita tai ratkaisuja hänen haasteisiinsa.
Tällainen keskittyminen johtaa kerta toisensa jälkeen uusiin innovaatioihin ja näin Tampereella on käynyt.
Piilaaksossa on kolme asiaa, jotka ovat kunnossa: riskipääoma, osaaminen ja yrittäjyys. Tampereella näitä
on aina löytynyt varsin koneenrakennussuuntautuneesti, sanoo FIMECCin toimitusjohtaja Harri Kulmala.
– Tampereella on myös teknologiapuolen ykköstapahtuma Alihankinta, joka on juuri oikea paikka nostaa
koneenrakennus esille. Ulkomaalaisten näytteilleasettajien ja messuvieraiden solmimat liikesuhteet tukevat
suomalaisen koneenrakennuksen menestystä ja tätä kautta nostavat alamme tärkeyttä. Monissa maissa,
kuten esimerkiksi Britanniassa, Saksassa ja Yhdysvalloissa, toteutetaan laajoja systeemisiä ohjelmia
valmistavan teollisuuden toimintaedellytysten parantamiseksi. Suomenkin valtiovallan tulisi herätä siihen,
että valmistavan teollisuuden menestys on nerokas tapa huolehtia tasaisesta tulonjaosta työllisyyden kautta.
Odotan messuilta mielenkiintoisia keskusteluja ja valtiovallan toimenpiteitä sen hyväksi, että digitaalitalouden
uhka työpaikkakadosta käännetään lisääntyneen strategisen ymmärryksen myötä mahdollisuudeksi viedä
digitaaliajan valmistavan teollisuuden tuotteita ja palveluita, Kulmala toteaa.
FIMECC pitää Alihankinta-messuilla 17.9. vuosiseminaarinsa, jossa esitellään ohjelmatoiminnan tuloksia.
Keskeisiä teemoja ovat muun muassa teollinen internet ja digitalisointi.

Teknologiateollisuus: Alihankkijat uskovat talouden piristymiseen ja kysynnän kasvuun
Alihankinta-messut kuvaavat niin laajasti koko Suomen teollisuutta, että tapahtumassa voi muodostaa
kokonaiskuvan alan toimijoiden tilanteesta. Kiinnostavimpia puheenaiheita messuilla ovat muun muassa
keinot yritysten kilpailukyvyn parantamiseksi, kansainvälistymisen haasteet ja mahdollisuudet sekä talouden
elpymiseksi tehtävät toimet.
Vaihtelevista taloustilanteista huolimatta näillä messuilla on onnistuttu vuodesta toiseen säilyttämään
positiivinen tunnelma, jota kutsutaan ”Tampereen alihankintamessuhengeksi”. Näytteilleasettajat panostavat
messuihin vuosittain todella paljon, koska Alihankinta koetaan myös hiljaisempina aikoina tärkeänä paikkana
olla esillä, markkinoida ja verkostoitua. Teknologiateollisuuden viimeisimmät suhdannekatsaukset herättävät
toivoa myös alan näkymien piristymisestä.
– Teknologiateollisuudessa tarjouspyyntöjen määrä on viime viikolla julkistetun suhdannekatsauksen
mukaan kasvussa. Tämä on toivottavasti merkki siitä, että talouden kriisin pohja olisi ohitettu ja suomalaisten
tuotteiden kysyntä viriämässä. Päähankkijoissa alihankintatilaustensa kasvuun tulevien kuuden kuukauden
aikana uskovien osuus on kasvanut. Sama näkemys on alihankkijoilla tilauskantojensa osalta. Kasvu on
kuitenkin vielä varsin hapuilevaa. Kun tarjouspyynnöt muuttuvat tilauksiksi, tarvitsevat yritykset osaavia
toimittajia ja tehokkaita toimittajaverkostoja, toteaa Teknologiateollisuus ry:n asiantuntija Matti Spolander.
Tampereella vuodesta 1988 lähtien järjestetyt Alihankinta-messut esittelevät metalli-, elektroniikka-, muovija kumiteollisuutta, teollisuuden ICT-ratkaisuja sekä näiden alojen suunnittelua ja konsultointia. Tampereen
Messut Oy järjestää Alihankinnan pääyhteistyökumppaneidensa Teknologiateollisuus ry:n, Kumiteollisuus
ry:n, Muoviteollisuus ry:n ja Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry:n kanssa.
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