
  

Kutsu medialle: Uusi teollisuuden tapahtuma Tampereella 20.−21.3.2019  

Kuka määrittelee teollisuuden palveluiden arvon, entä millaisia ovat tulevaisuuden työpisteet 

tehtaissa? Ja miten esineiden internetiä, paikantamista tai lisättyä todellisuutta keksitään käyttää 

hyödyksi teollisuudessa?  Tervetuloa keskustelemaan ja kuuntelemaan, mihin teollisuuden palvelut, 

kunnossapito sekä työturvallisuus tulevaisuudessa kehittyvät, ja kuinka työelämä muuttuu.  

Ensimmäistä kertaa toteutettava Uusi Teollisuus 2019 -tapahtuma järjestetään 20.−21.3.2019 Tampereen 
Messu- ja Urheilukeskuksessa. Samaan aikaan toteutetaan Advanced Engineering 2019. Yritysten tuote-
esittelyjen sijaan luvassa on alan ammattilaisten oppeja ja käytänteitä suomalaisesta teollisuudesta. 
Asiantuntijoiden puheenvuoroissa pureudutaan uusimpiin teollisuuden ilmiöihin. Tapahtumissa on mukana 
yhteensä 110 näytteilleasettajaa.   
 

Tapahtuman keynote-puhujat tulevaisuuden tutkija Elina Hiltunen ja digitaalisen työn asiantuntija Esko 

Kilpi jakavat uusinta tutkimustietoa siitä, mitä mahdollisuuksia teknologia tuo ja miten työtä tehdään 

tulevaisuudessa sekä kuinka asiakas määrittelee teollisuuden palveluiden arvon.  

Uusi Teollisuus 2019: Keynote-puheenvuorot  

• Futuristi Elinan Hiltunen: Miten maailman muutos näkyy työelämässä?  

keskiviikkona 20.3. klo 12.20−12.55  

Asiantuntija johdattaa kuuntelijat pohtimaan, miten työtä tehdään tulevaisuudessa, mitä 

mahdollisuuksia teknologia tuo ja esimerkiksi sitä, millaisia ovat tulevaisuuden työpisteet tehtaissa? 
 

• Digitaalisen työn asiantuntija Esko Kilpi: Asiakas määrittelee teollisuuden palveluiden arvon  

torstaina 21.3. klo 12.20−12.55   

Teoreetikko avaa asiakaskohtaamisen monitoroinnin merkitystä ja painottaa digitaalisten 

asiakaskokemusten tärkeyttä elinehtona menestymiselle. 

Advanced Engineering 2019: Featured Speakers 

• Keskiviikkona 20.3. Risto Kuivanen (VTT) ja Tuomas Riski (Norsepower) 

• Torstaina 21.3. Harri Kulmala (DIMECC) ja Pekka Sivonen (Business Finland) 

Uusi Teollisuus 2019 tuo yhteen teollisuuden yritykset, asiantuntijat ja päättäjät. Tapahtumassa tuotannon 
ammattilaiset päivittävät samalla kertaa sekä omat tietotaidot ja osaamisen että yrityksen käyttämät palvelut 
vastaamaan nykyvaatimuksiin.  
 
Lisätiedot näytteilleasettajista ja ohjelmasta: www.uusiteollisuus.fi (Kävijälle)  
 
Median ennakkoakkreditoituminen 18.3. asti: www.uusiteollisuus.fi (Medialle)  
 
LISÄTIEDOT: www.uusiteollisuus.fi, www.advancedengineering.fi 
@TampereenMessut, @ADENTampere2019, #UusiTeollisuus2019 #ADENTampere 
 

Tampereen Messut Oy, www.tampereenmessut.fi, etunimi.sukunimi@tampereenmessut.fi 
Meri Mattila, viestinnän asiantuntija, p. 0400 914 877, @MeriTMattila 
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