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Sastamala tarjoaa uusille yrityksille 

helpon alun valmiissa ekosystee-

missä. Uusi Yrityspuisto Syke kasvaa 

vanhan teollisuusalueen yhteyteen, 

jota laajennetaan kaavoittamalla 

uusia yritystontteja. Lisäksi alueen 

vapaille toimistotiloille kehitetään 

uutta käyttöä.

Yrityspuisto Sykkeen vahvuutena on 

valmis yrityskanta, joista osa tuottaa 

palveluita toisille yrityspuiston yrityksille. 

Teollisuusyrityksille on tarjolla kunnossa-

pito- ja kiinteistönhuoltopalveluja sekä 

mittalaitteiden kalibrointipalvelua. Lisäksi 

alueella on mainostoimisto, lounas-

ravintola ja kokoustiloja.

Yrityspuiston alueella toimii kaksi-

toista yritystä työllistäen yli 200 henkilöä. 

Laajennuksen myötä toimitilojen 

määrä kolminkertaistuu mahdollistaen yli 

100 000 kerrosneliön lisärakentamisen. 

– Haemme yrityksiä ympäri Suomea, 

jotka etsivät yritystonttia tai toimitilaa 

logistisesti keskeiseltä paikalta, 

Sastamalan elinkeinojohtaja Ursula 

Lumme kertoo.

Metallia, kumia 

ja älykkäitä ajoneuvoja

Sastamala on Pirkanmaalla sijaitseva, 

mukavan kokoinen 25 000 asukkaan 

kaupunki, jossa on 2500 yritystä. 

Yrittäjälle sijainti on erinomainen: matkaa 

Tampereelle on vajaat 50 kilometriä 

eivätkä Rauma, Turku ja Pori satamineen 

ole kaukana. 

Yrityspuisto Syke on tiivis, puistomainen 

toimintaympäristö Tampereen kainalossa 

osaavaa alihankintaverkostoa tarvitseville, 

kasvaville teollisuus- ja asiantuntija- 

yrityksille koosta riippumatta. Sykkeen 

uudet yritystontit tulevat varattaviksi  

tämän vuoden aikana.

Ota yhteyttä ja kerromme 

 kuinka yrityksesi voisi kukoistaa 

Sastamalassa, aivan Tampereen 

kainalossa.

www.sykesastama
la.fi

www.sijoitusastam
alaan.fi

Kysy lisää:   

URSULA LUMME  

p. 040 589 0606  

ursula.lumme@sastamala.fi

– Yritysverkostomme ovat yhteisöllisiä. 

Ihmiset tuntevat toisensa, yhteistyö on 

luontevaa ja kaupungilta saa henkilö-

kohtaista palvelua, Lumme lupaa.

Perinteiseksi teollisuuskaupungiksi 

mielletyssä Sastamalassa on vahvaa 

osaamista esimerkiksi metalli- ja kumi-

teollisuudessa. Hedelmälliseen maa-

perään on syntynyt kasvuyrityksiä, 

kuten terveysteknologiayritys Lojer sekä 

cleantech- yritys Vexve.  Huomattavan 

moni yritys toimii ajoneuvoteollisuudessa 

tehden sekä kokoonpanotyötä – mukaan 

lukien Fortacon kokoamat älykkäät ajo- 

neuvot - että materiaali- ja osavalmistusta.

Osaavaa työvoimaa tuottaa paikal-

linen ammatillinen koulutuskuntayhtymä 

Sasky, jonka lisäksi tehdään tiivistä  

yhteistyötä Tampereen korkeakoulu-

yhteisön kanssa.

Toimintakonseptikehitys 

yhteistyössä yliopiston 

ja yritysten kanssa

Yrityspuiston taustalle on haettu laajasti 

näkemyksiä tulevaisuuden trendeistä sekä 

yritysten ja työelämän tarpeista erilaisista 

innovaatiotapahtumista ja –kampanjoista 

sekä Demola-projektista.

Tulevaisuudessa korostuu ekologisuus, 

joustavuus ja yritysten välisen yhteis-

työn tärkeys. Pienet yritykset ja startupit 

kaipaavat yhteisöllisiä toimitiloja ja 

koordinoitua verkostotoimintaa oman 

osaamisen lisäämiseksi sekä yritysten 

kohtauttamiseksi. Kaikkea osaamista ei 

myöskään kannata ylläpitää itse, vaan 

yritykset toimivat yhteistyökumppaneiden 

kanssa.

Bioenergiaa ja biopohjaista 

prosessihöyryä

Olosuhteet yrittämiselle ovat mainiot: 

alueella on valokuitutietoliikenne-

yhteydet, biovoimaan perustuva kauko-

lämpöverkko sekä biopohjaista prosessi-

höyryä. Erikoisuutena on koeajoalue 

raskaille ajoneuvoille sekä mahdollisuus 

normaalia korkeammin turvaluokitel-

tuihin tiloihin. 

Uusi sulka kaupungin hattuun on 

Sastamalan valinta Pirkanmaan yrittä-

jyys- ja elinvoimakunnaksi vuodelle 

2019. Kilpailussa arvioitiin kunnan 

toimintojen yritysmyönteisyyttä sekä 

elinvoimatekijöitä. 

– Sastamalassa on tilaa olla ja yrittää! 

Sykkeestä halutaan tehdä koko kaupun-

gin yhteinen yritysten kohtaamispaikka, 

jossa toivottavasti tulevaisuudessa toimii 

myös toimistohotelli. Meille ovat terve-

tulleita kaiken kokoiset yritykset, Lumme 

toivottaa.

Yritystontteja tarjolla jo nyt!

Yrityspuisto Sykkeen uudet 

yritystontit tulevat varattavaksi 

syksyllä 2018, kunnallistekniikan 

rakentaminen alkaa 2020. 

Mikäli haluatte päästä vaikut-

tamaan tontin kaavoitukseen,  

kannattaa ottaa heti yhteyttä. 

Lisäksi valtateiden 11 ja 12  

varrelta on saatavilla jo  

valmiita tontteja.
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TOASin ensimmäinen talo, Vanha Domus, rakentui samoihin 

aikoihin yliopiston päärakennuksen kanssa.

– Nyt kun meillä on kuusikymppiset, niin Tampereella  

on taas uusi yliopisto. On siis jälleen uuden alku, toimitus

johtaja Kirsi Koski sanoo.

Se sopii TOASille. Menneet vuosikymmenet ovat tuo

neet vahvaa kokemusta ja osaamista, mutta rohkeutta ja 

 kokeilunhaluakin löytyy. Niitä tarvitaan, sillä asuminen on 

jatkuvassa muutoksessa. 

Tämän päivän opiskelijat arvostavat yhteiskäyttö mah

dol lisuuksia tarjoavaa ekologista asumista.

– He suosivat jakamistaloutta eli ajattelevat, että kaik

kea ei tarvitse omistaa. Niinpä hankimme viime vuonna 

asukkaillemme kolme sähköautoa, jotka ovat saaneet erin

omaisen vastaanoton. Autoilla on jo yli 400 käyttäjää

Tasokasta asumista parhailla paikoilla

Säätiön alkuvuosina opiskelijalle tarjottiin soluhuone läheltä 

oppilaitosta ja usein huoneen mukana tuli myös kämppäka

veri. Nyt TOAS rakentaa tasokkaita koteja hyvällä sijainnilla 

eli keskustaan ja ratikkareitin varrelle.

Opiskelijatalojen tuominen parhaille paikoille on vaati

nut asenteiden muuttamista.

– Onneksi Tampereella on aina tunnustettu opiskelijoi

den merkitys, ovathan he lisänneet todella paljon kaupungin 

vireyttä, Kirsi Koski sanoo.

Isosta asuntotarjonnasta löytyy toki paljon muutakin 

kuin uusia keskustayksiöitä. Moni hakija haluaa asua mah

dol lisimman edullisesti ja halvimmat soluasunnot ovat hyvin 

kysyttyjä.

Uudemmistakin taloista löytyy yhteisöllistä asumista, 

mukavuuksista tinkimättä. Kissanmaalle esimerkiksi valmis

tui 2016 neljän hengen kimppaasuntoja, joissa jokaisella 

asukkaalla on oma huone, kylpyhuone ja jääkaappi.

Opiskelijaelämän parasta aikaa!

TOASilla on noin 6 300 opiskelijaasuntoa ja tänä vuonna 

Kalevaan valmistuu uusi kotitalo yli sadalle opiskelijalle. 

Kaavoituksessa on kahdeksan kehityshanketta, joista suurin 

on valtion virastotalon tontille tuleva jopa 800 asunnon 

kohde.
TOAS on kasvanut isoksi, mutta toiminnan perusajatus 

on sama kuin vuonna 1959.

– Säätiön säännöissä on aina lukenut ”kohtuuhintaista 

asumista”. Viime vuonna tarjosimme asuntoja 17 prosenttia 

alle markkinahintojen ja tavoitteena on nostaa luku 20:een, 

Koski kertoo.

Asukkaat vaihtuvat tiuhaan tahtiin, vuodessa on peräti 

 4 500 muuttoa sisään ja ulos. Muuttorumba hoituu sujuvas

ti, kiitos TOASin erinomaisen asiakaspalvelun, joka on myös 

asumisen aikana opiskelijan apuna.

– Pyrimme helpottamaan asukkaidemme arkea niin, että 

he kokevat opiskeluvuosien olevan elämänsä parasta aikaa 

– ja jäävät toivottavasti valmistuttuaan Tampereelle!

TOAS on Suomen vanhin 

opiskelija-asuntosäätiö, mutta 

ikä ei kuusikymppistä paina. 

Se rakentaa hyvällä meiningillä 

opiskelijoille uusia koteja ja 

samalla Tampereesta Suomen 

opiskelijaystävällisintä kaupunkia.

Eläköön opiskelijaelämä 

– TOAS 60 vuotta!

Kalevaan valmistuu 

loppu vuodesta uusi 

opiskelijatalo Hennan-

sampo, jossa on 
yksiöitä  ja kaksioita.

TOAS tarjoaa laajan skaalan 

erilaisia asumisen vaihtoehtoja.

ILMOITUS

TONISCO System Oy

TONISCO Service Oy

Kalkun kehätie 19

33330 TAMPERE

www.tonisco.com

Tamperelaisen Tonisco System Oy:n juuret 

ulottuvat vuoteen 1969, jolloin keksijä 

 Touko Nisso kehitti todennäköisesti ensim-

mäisenä maailmassa paineellisen putkiston 

porauslaitteen. Sen avulla vesijohtoon pys-

tyttiin tekemään uusi liittymä tyhjentämättä 

päärunkoa. 

Keksintö mullisti paineenalaisten putkilinjo-

jen käytönaikaisen huollon ja kunnossapi-

don ja paransi merkittävästi niiden kustan-

nustehokkuutta.

– Tuohon aikaan ei tunnettu käsitettä clean-

tech, mutta isoisän keksintö oli sitä aidoim-

millaan. Energiaa ja luonnonvaroja säästävä 

keksintö oli aikaansa edellä. Tällä samalla 

linjalla on jatkettu nyt viisikymmentä vuotta, 

sanoo Tonisco System -liiketoimintaa johta-

va Kaarlo Nisso. 

Touko Nisso kehitti ja hioi laitteitaan valikoi-

duille asiakkaille. Vuonna 1984 hänen lap-

sensa Kari ja Riitta Nisso perustivat laittei-

den valmistukseen erikoistuneen osakeyh-

tiön, Tonisco System Oy:n. Tonisco tulee 

 sanoista Touko Nisso Company.

Aluksi toiminta oli prototyyppien valmistusta 

autotallissa manuaalisorvilla, mutta kymme-

nessä vuodessa tuotanto kasvoi ja laajeni 

laitetoimituksiin eri puolille 

 Eurooppaa. Näin oli otettu askel 

eteenpäin liiketoiminnassa.

Tänään ohjaksissa on kolmas suku-

polvi: Kaarlo Nisso, Tonisco Service 

-liiketoimintaa johtava Jalmari Nisso 

sekä yhtiön hallinnossa työskentelevä Sara 

Nisso. Uusi sukupolvi on jälleen tehnyt 

omia muutoksiaan.

– Päätimme harpata laitetoimittajasta pai-

neellisten putkistotöiden asiantuntijaksi. 

Kehitämme edelleen tekniikoita, laitteita ja 

ratkaisuja asiakkaillemme, minkä lisäksi tar-

joamme 50 vuoden aikana kertyneen koke-

muksemme ja ratkaisumme asiakkaan käyt-

töön myös palveluina. Tonisco Servicen 

palveluratkaisujen avulla kaikki putkilinjo-

jen muutostyöt pienestä vuodon korjauk-

sesta isojen linjojen siirtoihin voidaan teh-

dä ilman tyhjennyksiä ja jakelukeskeytyksiä,  

Kaarlo Nisso kuvaa nykylinjaa.

Laitekehitys ja -valmistus ovat yrityksessä 

edelleen vahvoja. Tuotannossa tehdään put-

kistojen paineenalaisessa haaroittamisessa 

ja tulppaamisessa tarvittavia Tonisco-tuote-

perheen laitteita. Valmistuksesta menee 

vientiin 85 prosenttia.

– Yrityksen keksijätaustan takia tuotevali-

koimamme on ollut perinteisesti laaja. Vii-

me vuosina sitä on tietoisesti supistettu 

 kehittämällä muun muassa yhden alustan 

ratkaisuja.

Valmistuksen lisäksi Tonisco konsultoi put-

kilinjojen vaativaa huoltoa ja kunnossapitoa 

sekä tekee paineenalaisia putkistotöitä pal-

veluna kaukolämpö- ja vesilaitoksille, voi-

maloille ja teollisuudelle sekä talotekniikan 

toimittajille. 

– Yrityksen kasvuodotukset painottuvat juu-

ri palvelutoimintaan, joka työllistää toistai-

seksi runsaat kymmenen henkeä. Kansain-

väliset palvelupisteemme sijaitsevat Parii-

sissa, Dusseldorfissa ja Torontossa, Kaarlo 

Nisso kertoo.

TONISCO 
SYSTEM
kiihdyttää cleantech-linjalla

Ensimmäisiä TONISCO haaroituslaitteita 

1970-luvun alusta, maksimihaara 100 mm.

TONISCO B40 

versio 2019 
maksimihaara 

550 mm.

Touko Nisso loi 

keksinnöillään perustan 

Tonisco System Oy:lle. 

Sukuyhtiötä johtavat 

nykyisin Sara Nisso, 

Kaarlo Nisso ja 

Jalmari Nisso.

Kasvu, kansainvälistyminen, osaajat, 

investoinnit, vienti, verkostoituminen, 

digitalisaatio ja innovaatiot… Business 

Tampere on Tampereen kaupunkiseudun 

elinkeino- ja kehitysyhtiö, jonka tehtävä 

on edistää investointeja ja luoda paras 

ympäristö yritystoiminnalle. Laajasta 

palvelutarjonnastamme löytyy apu niin 

startupille kuin seudulle sijoittuvalle 

kansainväliselle yritysjätille.

Tampereen seudulta löydät 

kaikki kasvun menestystekijät

TARVITSETKO APUA 

LIIKETOIMINTASI KEHITTÄMISEEN? 

HAETKO KUMPPANIA  

TAI UUSIA ASIAKKAITA?

Tampereella, kosken rannalla, on aina syntynyt 

ideoita. Niistä on tullut työtä – jopa kokonaisia yh-

teisöjä. Vahvat verkostot auttavat yrityksiä löytä-

mään uusia osaajia, asiakkaita ja antavat vauhtia 

kasvuun. Business Tampereen koordinoimat lii-

ketoimintaekosysteemit tuovat seudun toimijat, 

kuten yritykset, osaajat ja tutkimustahot yhteen 

kehittämään uutta innovatiivista liiketoimintaa. 

ONKO MIELESSÄ SIJOITTUMINEN 

TAMPEREEN SEUDULLE TAI 

INVESTOINTI SEUDUN YRITYKSIIN?

Tampereen seutu on aallonharjalla. Kansainväli-

set yritykset ovat kiinnostuneita seudustamme 

ja ennen kaikkea saatavilla olevasta osaamisesta, 

joka on keskeisimpiä tekijöitä kansainvälisessä 

investointikilpailussa. Business Tampere mah-

dollistaa yrityksen sijoittumisen tueksi kattavan 

kuvan seudun koko liiketoimintaympäristöstä 

ja mahdollisista yritys- ja tutkimusyhteistyön 

kumppaneista, osaamisesta ja osaajista. Business 

Tampere on yrityksen mukana ensikontaktista 

uuden toimipisteen avajaisiin – ja sen jälkeenkin, 

jotta yritys pysyy ja kasvaa seudulla.

Y O U R  B U S I N E S S .  O U R  P A S S I O N .

ETSITKÖ PALVELUA TAI TIETOA  

TAMPEREEN SEUDUSTA?

Business Tampereen verkkopalvelu 

kokoaa yhteen tietoa ja uutisia Tampereen 

kaupunkiseudusta ja elinkeinoelämästä, listaa 

yrityksille suunnatut tapahtumat, tilaisuudet 

ja koulutukset sekä tarjoaa polun seudun 

yrityksille suunnattujen palveluiden  

ja kontaktien äärelle. 

B U S I N E S S T A M P E R E . C O M

Tampereen kaupunkiseudun yritystietopalvelun 

avulla voit tarkastella eri datalähteiden kautta 

saatavaa tietoa omasta yrityksestäsi tai alueen 

muista yrityksistä.

Y R I T Y S T I E T O . B U S I N E S S T A M P E R E . F I

Business Tampereen tarjoaman digitaalisen 

yhteisön Tampere Business Linkin, 

tuttavallisemmin BLINK, kautta voit 

verkostoitua ja etsiä yhteistyömahdollisuuksia 

sekä tarjota osaamistasi ja palvelujasi muiden 

käyttöön. Liity mukaan keskusteluihin!

T A M P E R E B U S I N E S S L I N K . C O M

27

TAMPEREEN KAUPPAKAMARI

Yhdessä yritysten puolesta

Etteplan MORE Oy  

Hermiankatu 12 C

33720 TAMPERE

Puh. 010 423 4200  

www.etteplanmore.com 

Fintex-Tetrakem Oy 

Mäkirinteenkatu 13

36220 KANGASALA

Puh. 020 785 1210

www.fintex.fi

GOGO Liikuntakeskus 

& GOGO Express 

-kuntosalit 

Hämeenpuisto 47

33200 TAMPERE 

Puh. 010 287 1400

gogo.fi • gogoexpress.fi

Hallituspartnerit ry 

Technopolis Yliopistonrinne 

Kalevantie 2 

33100 TAMPERE 

Puh. 050 388 9628  

www.hallituspartnerit.fi 

Hartela 
Länsi-Suomi Oy 

Satakunnankatu 36

33210 TAMPERE 

Puh. 0800 97 300 (maksuton)  

www.hartela.fi 

HRS Advisors Oy 

Koskikatu 7 A 3.krs 

33100 TAMPERE

Puh. 020 791 9395  

www.hrsadvisors.fi

Hämeen Kuljetus Oy 

Sarankulmankatu 14

33900 TAMPERE 

Puh. 020 161 6200  

www.roadnet.fi 

www.hameenkuljetus.fi 

Myös kiviainespalvelut

Ideapark 

Ideaparkinkatu 4

37570 LEMPÄÄLÄ 

Puh. 029 090 2014 

www.ideapark.fi 

Jaakko Pohjola Oy 

Kankaanmaantie 14 

36600 PÄLKÄNE

Puh. 03 578 2200

Fax 03 578 2201

www.jaakkopohjola.fi

Etteplan Finland Oy

Patamäenkatu 7 

33900 TAMPERE

Puh. 010 307 1240

www.etteplan.com
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Yhdessä yritysten puolesta

Oy Canorama Ab 

Haarlankatu 4 E 3krs 

33230 TAMPERE

Puh. 0207 681 280  

www.canorama.fi

Oy Johnson Metall Ab

Turkkirata 14

33960 PIRKKALA

Puh. (03) 342 7700  

www.johnson-metall.fi 

PCB Connect Oy

Lasikaari 6 B

33960 PIRKKALA

Puh. +358 344 759 90 

www.pcbconnect.fi

Peltolan Pussi Oy

Patamäenkatu 3

33900 TAMPERE

Puh. (03) 213 6700  

www.peltolanpussi.fi 

pikespoInvest Oy Ltd

Keskustori 5 C

33100 TAMPERE

Puh. 040 549 0080  

www.pikespoinvest.fi

Pilkington Automotive 

Finland Oy

Pihtisulunkatu 10 

33330 TAMPERE

Puh. (03) 349 9111

www.pilkington.fi 

www.nsg.co 

Pirkanmaan 
Osuuskauppa 

PL 130, Åkerlundinkatu 11 A

33101 TAMPERE

Puh. 010 767 0010 

www.s-kanava.fi 

pirkanmaanosuuskauppa.fi

POP Pankki Tampere 

Kurikan Osuuspankki

Hämeenkatu 31

33200 TAMPERE

Puh. 020 164 5050  

www.poppankki.fi

Porin Satama Oy 

Merisatamantie 4 

28880 PORI

www.portofpori.fi

Putkiasennus 
H. Karvonen Oy

Kaonpäänkatu 43 

33820 TAMPERE

Puh. 0400 625 091  

www.hkoy.fi 

Peltolan
Pussi

Tampereen kauppakamari
Kalevantie 2 B, 6. krs
33100 Tampere
Puh. (03) 230 555
www.tampereenkauppakamari.fi

2021
VUOSIKIRJA           



Sähköiset
kanavat tavoittavat 

yhteensä noin 
19 000 lukijaa 

ja seuraajaa 
kuukaudessa.

TAMPEREEN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2021 
sisältää vuosikertomuksen 2020 ja ajankohtaista tietoa elinkeinojen 
kehityksestä Pirkanmaalla. Vuosikirjasta löytyvät kauppa kamarin 
luottamus elimet ja  luottamushenkilöt sekä aakkosellinen että 
toimialoittainen jäsen luettelo. 

Lisäksi vuosikirjassa on hyödyllisiä yhteystietoja:  HTT-tavaran-
tarkastajat,  KHK / AKA auktorisoidut kiinteistönarvioijat, ulko valtojen 
konsulit, tiedotusvälineet ja kansanedustajat.

KUSTANTAJA JA JULKAISIJA

Tampereen kauppakamari
Kalevantie 2 D, 33100 Tampere
p. 03 230 0555
www.tampereenkauppakamari.fi 

ILMOITUSMYYNTI

Saarsalo Oy
• Timo Lepistö, p. 044 534 9878
timo.lepisto@saarsalo.fi
• Roni Hurskainen, p. 044 752 0320
roni.hurskainen@saarsalo.fi
• Maria Ahoranta, p. 044 243 3519
maria.ahoranta@saarsalo.fi

LASKUTUS

Tampereen kauppakamari 
• Reetta Pienimäki p. 040 580 6963
reetta.pienimaki@tampereenkauppakamari.fi

Laskutus varauksesta seuraavan 
kuukauden 1. päivä, 14 pv netto. 
Hintoihin lisätään voimassa oleva alv.

2021
VUOSIKIRJA           

VUOSIKERTOMUS 2019

JÄSENET

HAKEMISTOT

VUOSIKIRJA           

JÄSENET
HAKEMISTOT
VUOSIKERTOMUS 2020

AINEISTOT

aineistot@saarsalo.fi

AINEISTOPÄIVÄ 

26.3.2021

TEKNISET TIEDOT

A4, nelivärinen, liimasidottu
Sivumäärä n. 130 
Painopaikka PunaMusta 
Painosmäärä 3 000 kpl

JAKELU

• Tampereen kauppakamarin jäsenet
• Päättäjät eduskunnassa sekä 
 Pirkanmaan kaupunkien ja kuntien johdossa
• Tiedotusvälineet
• Aluehallinnon toimipisteet
• Oppilaitokset Pirkanmaalla
• Tampereen kauppakamarin verkkosivut
• Tampereen kauppakamarilehden verkkosivut
• Kamarin uutiset -uutiskirje
• Tampereen kauppakamarin somekanavat

Pirkanmaan 
elinkeinojen 

kehitys yksissä 
kansissa.

Sähköiset
kanavat tavoittavat 

yhteensä noin 
19 000 lukijaa 

ja seuraajaa 
kuukaudessa.


