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Uusi tapahtuma kutsuu Tampereelle: Konepaja ja NWE 15.–17.3.2016
Kansainvälinen kilpailukyky ja koneinvestoinnit puhuttavat kotimaisessa metalliteollisuudessa nyt
jos koskaan. "Jotain tarttis tehrä", ettei maailmalla arvostetulta suomalaiselta konepajaosaamiselta
petä pohja ja linjastot jää pyörimään tyhjää konekannan vanhentuessa käsiin. Ratkaisuja ja
tulevaisuuden suuntaa kannattaa tulla kartoittamaan ensi viikolla Tampereelle.
Uusi Konepaja-messutapahtuma 15.–17.3.2016 Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa esittelee
konepajojen investoinneista päättäville henkilöille Suomen laajimman kattauksen koneita ja laitteita yli
kymmeneen vuoteen. Tapahtuman yhteydessä pidetään 15.–16.3. Ohutlevypäivät ja julkistetaan Plootu
Fennica -ohutlevytuotekilpailun voittajat. Samaan aikaan järjestetään Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys
ry:n toimeksiannosta kansainvälinen hitsausalan Nordic Welding Expo, jonka yhteydessä toteutetaan
Nuorten SM-hitsauskilpailut sekä robottihitsauskilpailut.
Konepaja-messuilla on paikan päällä markkinoiden uusin kone- ja laitekanta sekä asiantuntijaosaaminen
yritysten kilpailukyvyn ja tehokkuuden parantamiseen. Yli 700 kansainvälistä tuotemerkkiä edustavaa
päämiestä esittäytyy 260 näytteilleasettajayrityksen osastolla. Tuhansien ammattilaisten sekä 100 koneen ja
laitteen lisäksi ohjelmassa pureudutaan robotisointiin, teollisuuden digitalisoitumiseen ja metallien 3Dtulostukseen. Tarkemmat tiedot ohjelmasta: www.konepajamessut.fi.
Konepaja & Nordic Welding Expo avajaiset tiistaina 15.3. klo 10.45, Tietoiskualue I, A-halli
Avajaispuheenvuoroissa luodaan katsaus alan näkymiin, nostetaan esille digitalisaation merkitys
konepajoille sekä pohditaan Konepaja-messujen tärkeyttä paitsi investointien vauhdittajana myös uutena
merkittävänä tapahtumana niin Suomen kuin myös muiden Pohjoismaiden osalta.




toimitusjohtaja Hannu Vähätalo, Tampereen Messut Oy
Euroopan teknologiateollisuuden puheenjohtaja, toimitusjohtaja Tomas Hedenborg, Fastems Group
toimitusjohtaja Timo Salli, Katsa Oy

Palkitsemiset:
 Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys ry (SHY) palkitsee hitsausalan osaajia
avajaisten lopuksi klo 11.00 alkaen, Tietoiskualue I, A-halli
o hallituksen puheenjohtaja Ismo Meuronen
o toimitusjohtaja Jouko Lassila
o Palkinnot: Hitsauksen parhaat diplomityöt vuonna 2014 ja 2015, Hitsaustekniikka-lehden
parhaat artikkelit vuonna 2014 ja 2015, Vuoden hitsaushuippu-tunnustuspalkinnot


Plootu Fennica 2016 -ohutlevytuotekilpailun julkistus ja palkintojenjako
tiistaina 15.3. klo 12.00, A-halli, A 618, Teknologiateollisuus ry

Akkreditoituminen messuille ja mediatilaisuuksiin: www.konepajamessut.fi (Medialle).
Haastattelupyynnöt: viestinta@tampereenmessut.fi.
Twitter: Seuraa @TampereenMessut ja osallistu keskusteluun hashtagilla #Konepaja, #NordicWeldingExpo.
Kuvat, videot sekä muut mediamateriaalit: www.konepajamessut.fi (Medialle).
Konepaja-messut ja Nordic Welding Expo -messut 15.–17.3.2016 Tampereen Messu- ja
Urheilukeskuksessa. Messut ovat avoinna tiistaina ja keskiviikkona klo 10–17, torstaina klo 10–16.
Lisätiedot: www.konepajamessut.fi, www.nordicweldingexpo.fi
Twitter: @TampereenMessut, #Konepaja, #NordicWeldingExpo
Facebook: facebook.com/tampereenmessut
Tampereen Messut Oy, www.tampereenmessut.fi, etunimi.sukunimi@tampereenmessut.fi
Mikael Wänskä, projektipäällikkö, p. 040 350 0445
Tanja Järvensivu, tapahtuma- ja viestintäpäällikkö, p. 050 536 8133, @TanjaJarvensivu
Meri Mattila, tiedottaja, p. 0400 914 877, @MeriTMattila

