
KUSTANTAJA JA JULKAISIJA

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

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

ILMOITUSMYYNTI

Saarsalo Oy
• Timo Lepistö, p. 044 534 9878
timo.lepisto@saarsalo.fi
• Jari Nummikoski, p. 044 240 1181
jari.nummikoski@saarsalo.fi
• Henna Anttila, p. 041 313 1047
henna.anttila@saarsalo.fi
• Satu Virtanen, p. 044 244 4501
satu.virtanen@saarsalo.fi

VARAUS- JA AINEISTOPÄIVÄ 

• Varaukset 24.3.2023 
• Aineistot 31.3.2023

AINEISTOT

aineistot@saarsalo.fi

TEKNISET TIEDOT

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

LASKUTUS

Tampereen kauppakamari 
• Reetta Heinonkoski p. 040 580 6963
reetta.heinonkoski@tampereenkauppakamari.fi

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

TAMPEREEN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2023
sisältää vuosikertomuksen 2022 ja ajankohtaista tietoa elinkeinojen 
kehityksestä Pirkanmaalla. Vuosikirjasta löytyvät kauppa kamarin 
luottamus elimet ja  luottamushenkilöt sekä aakkosellinen että 
toimialoittainen jäsen luettelo. Vuosikirja ilmestyy toukokuussa 2023. 

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

Sähköiset
kanavat tavoittavat 

yhteensä noin 
19 000 lukijaa 

ja seuraajaa 
kuukaudessa.

VUOSIKIRJAN MEDIATIEDOT

2023VUOSIKIRJA 2021

VUOSIKERTOMUS 2021  •  JÄSENET  •  HAKEMISTOT

2022
VUOSIKIRJA

Pirkanmaan 
elinkeinojen

kehitys yksissä
kansissa.



2023
Fintex-Tetrakem Oy 

Mäkirinteentie 13

36220 KANGASALA

Puh. 020 785 1210

www.fintex.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

Etteplan

Visiokatu 4 

33720 TAMPERE

Puh. 010 3070

www.etteplan.com

Yhdessä yritysten puolesta

FennoSteel Oy

Fennokatu 1

39700 PARKANO

Puh. (03) 44 100 

Fax (03) 441 0250 

www.fennosteel.com

Bolt Works Oy

Sammonkatu 19 

33540 TAMPERE

Puh. 050 470 2387

www.bolt.works

ENSIMETRI Oy

Kalevantie 2 C 

33100 TAMPERE

Puh. 050 565 8000

www.ensimetri.fi

Fimlab
Laboratoriot Oy

Arvo Ylpön katu 4

33520 TAMPERE

Puh. (03) 311 717 

www.fimlab.fi

Halftime Oy 

Messukylänkatu 37

33700 TAMPERE

Puh. (03) 3138 0800

www.halftime.fi

Yhdessä yritysten puolesta

Pikespo Invest Oy Ltd

Keskustori 1 A 4

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.com 

POP Pankki Tampere 

Kurikan Osuuspankki

Hämeenkatu 31

33200 TAMPERE

Puh. 020 164 5050  

www.poppankki.fi

Putkiasennus 
H. Karvonen Oy

Vaittintie 9 A 3

33960 PIRKKALA

Puh. 0400 625 091 

www.hkoy.fi 

Peltolan
Pussi

MPS-Yhtiöt

Kuninkaankatu 30 A

33200 TAMPERE

Puh. 020 746 9501 

www.mps.fi

Nekapaino Oy 

Golfkentäntie 4

33960 PIRKKALA

Puh. (03) 3142 5500  

www.nekapaino.fi

M-Files Oy

Hermiankatu 1 B

33720 TAMPERE

Puh. 03 3138 7500 

www.m-files.com

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

Mainostoimisto

Ilme Oy

Finlaysoninkuja 5

33210 TAMPERE

Puh. 045 679 0821 

www.ilme.fi

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.

Mitä teille kuuluu? 
Kerro yrityksesi 

toiminnasta,tuotteista, 
uutisista, kuulumisista 

ja vaikkapa asiakas-
kokemuksista 

yritysesittelyssä! 

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

@tampereen.kauppakamari

@tampereCCI

@k2tre

@Tampereen kauppakamari

Painovalmis pdf-tiedosto, 
kuvat 300 dpi resoluutiolla ja cmyk-muodossa.

Julkaisun vastuu ilmoituksen julkaisemisessa tapahtuneesta virheestä tai ilmoituksen pois jäämisestä rajoittuu kaikissa tapauksissa enintään ilmoituksen hintaan.

MAINOSPAIKAT

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

Yrityksen nimi tehotekstillä, 
yrityksen yhteystiedot, some-kanavat 
(ks. malliteksti) ja sähköiset linkit 
Tampereen kauppakamarin sivuilta 
vuosikirjan e-versiosta jäsenyrityksen 
omiin kanaviin. 

Hinta 240 € (+alv)
Malliteksti:

YRITYSHAKEMISTO  TOIMIALOITTAIN

1/1-sivu
210 x 297 mm
+ leikkuuvara (3 mm)
tai 185 x 270 mm
Hinta 2 195 € (+alv)

1/2-sivu
90 x 270 mm
tai 185 x 135 mm
Hinta 1 195 € (+alv)

1/4-sivu 
90 x 135 mm
tai 185 x 65 mm
Hinta 895 € (+alv)

YRITYSKORTTI

Yrityksen logo ja perustiedot vuosikirjassa 
sekä yrityshakemistossa valitussa toimialassa. 
Yrityskorttia varten toimitetaan vain yrityksen 
logo ja yhteystiedot, ei valmista aineistoa.

Koko 90 x 40 mm
Hinta 340 € (+alv)

ILMOITUKSET

Voit tuottaa sisällön itse tai tilata sen ammatti
toimittajalta. Lopullinen hinta määräytyy 
tuotantotavan ja laajuuden mukaan. 
Esimerkiksi toimittajan tuottama artikkeli 
1/1-sivu 2 720€.

YRITYSESITTELY

TAMPEREEN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2023


