TAMMET OY
Tammet-yhtymä sai alkunsa vuonna 1931, jolloin
teollisuusneuvos Pehr Sommarin isä Georg Alexander
Sommar perusti Metallikutomo Oy -nimisen yrityksen
Helsinkiin. Yritys erikoistui viirojen valmistukseen
paperiteollisuudelle ja toimi vuoteen 1971 Helsingissä
Ruskeasuon kaupunginosassa, jonka jälkeen se siirtyi
Espoon Odilammelle.
Metallikutomo Oy aloitti toimintansa pronssi- ja
muiden metalliviirojen valmistuksella. Esimerkkinä
mainittakoon mm. paperi- ja selluloosakoneiden
märkäviirat sekä vedenottajia varten tarkoitetut
haponkestävät kudokset.
Vuonna 1952 alkoi muoviviirojen kehittely. Tuotantoon päästiin kuitenkin vasta vuonna 1959 kun
polyesteriraaka-aine kehittyi kudontakelpoiseksi raakaaineeksi viirojen valmistukseen.
Metallikutomo Oy oli ensimmäinen maailmassa,
joka onnistui tekemään tekokuituviirojen markeerausvapaan sauman. Vuonna 1967 myytiin menetelmät
Saksan, Ranskan, Itävallan, Englannin, Ruotsin,
Kanadan ja USA:n suurimmille metallikutomoille.
Vuonna 1970 perustettiin Hattula-Tex Oy Parolaan
tekokuituviirojen saumausyksiköksi. Tuotanto Espoo
tehtaalla on kehittynyt jatkuvasti ja on tänään teknisesti
korkealla tasolla.
Jo varhaisessa vaiheessa nuori insinööri Pehr Sommar
tuli mukaan isänsä yritykseen. Suurten suunnitelmiensa
ja voimakkaan luomiskykynsä johdosta hän päätti
kuitenkin melko pian perustaa oman yrityksen ja näin
Tammet Oy sai alkunsa vuonna 1946 Tammisaaressa.
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Yhtiö erikoistui hitsattujen raudoitusverkkojen ja
muiden metalliverkkojen valmistukseen. Yhtiö kehittyi nopeasti kannattavaksi metalliteollisuusyritykseksi
ja on terveesti kasvanut vuosikymmenien aikana.
Ruotsin markkinoita varten perustettiin Tornioon
vuonna 1967 tytäryhtiö Polarkudos Oy, joka pääasiallisesti valmistaa hitsattuja raudoitusverkkoja. Vuonna
1985 tytäryhtiö osti Ruotsin valtion terästeollisuuden
raudoitusverkko-osaston Svenskt Stål Ab:lta ja osasto
siirrettiin Tornion tehtaalle alkuvuodesta 1986.
Vuonna 1969 perustettiin toinen raudoitusverkkoyksikkö Pälkäneelle. Vastuu tehtaan toiminnasta on
siirretty Tytäryhtiölle Polarkudos Oy:lle 1.1.1988 lähtien. Tehdas on tänään alallaan Pohjoismaiden suurin.
Vuonna 1984 laajennettiin yhtiön tuotevalikoimaa
ostamalla Karjaalla toimiva Oy Ru-Wac Ab sekä
Sipoossa toimiva Oy Sipoon Teollisuus - Sibbo Industri
Ab. Molemmat yhtiöt on myöhemmin fuusioitu Tammet
Oy:öön ja niiden toiminta, joka käsittää Tammet Oy:n
lankatuotteiden jatkojalostusta, on siirretty Tammisaaren tehtaan tiloihin.
Tammet Oy ja sen tytäryhtiö Polarkudos Oy
muodostavat tänään terveesti kasvavan perheyhtymän,
jolla on toimipisteitä neljällä eri paikkakunnalla. Liikevaihto on noin 160 miljoonaa ja yhtymä työllistää 400
henkilöä.
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