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Tiedote Tammer BioLabin siirtymisestä väliaikaisesti uuteen osoitteeseen
Uusi osoite
Sumeliuksenkadun toimitiloissamme tehdään vuonna 2020 peruskorjaus, jonka vuoksi siirrymme
1.2.2020 alkaen väistötiloihin kolmen kilometrin päähän Biokatu 10:een (FinnMedi 3 -rakennus
Gamma TaYSin kampuksella). Näillä näkymin palaamme Sumeliuksenkadulle joulukuussa 2020, mutta
tiedotamme tästä erikseen loppuvuodesta, kun Sumeliuksenkadulle paluun aikataulu selkeytyy.
Uusi osoitteemme on:
Tammer BioLab Oy
Biokatu 10, Gamma (6. krs)
33520 Tampere
Aikataulu
Viimeinen päivämäärä, jolloin Sumeliuksenkadulle voi tuoda lähetyksiä on 31.1.2020.
Ensimmäinen päivämäärä, jolloin Biokadulle voi tuoda lähetyksiä on 29.1.2020.
Kaikki lähtevät lähetykset toimitetaan Biokadulta 1.2.2020 alkaen.
Logistiikkaohjeet Biokatu 10:ssä
Tavarantoimittajia ja tuotteidemme logistiikasta huolehtivia kuljetusyhtiöitä varten on alla
yksityiskohtaiset ohjeet kiinteistöön ja toimitiloihimme saapumiseksi.
1. Logistiikan käytössä on kaksi eri puolilla rakennusta olevaa ovea (sisäpihan pääovi ja takaovi). Lavatavara ja
kannettavat paketit kannattaa tuoda takaovesta (kuva 1). Varsinaista lastauslaituria ei kummallakaan
rakennuksen sivulla ole, mutta kuorma-autolla perälautanostimen avulla lavatavaran saa laskettua kuvan 1
mukaisesti, josta pumppukärryllä saa siirrettyä lavat muutaman metrin päässä olevaan hissiin. Aulan lattiaja seinäpintoja ei saa vaurioittaa ja siten pumppukärryn renkaiden asianmukaisuuteen tulee kiinnittää
huomiota.
2. Kummasta tahansa ulko-ovesta tultaessa käytetään samaa pääaulan hissiä. Toimitilamme ovat 6.
kerroksessa, jossa hissin ulkopuolella on pieni aula (kuva 2). Aulan sisäänkäyntiovi on lukittu ja näin
alkuunsa pyydämme kuljettajaa soittamaan puhelimella numeroomme 050-542 2210, jolloin tulemme
aukioloaikojemme (klo 7-14:30) sisällä avaamaan oven. Pyrimme saamaan oveen ovikellon/näppäinkoodin,
jonka myötä sisäänkäynti helpottuu. Tästä tiedotamme sisäänkäyntioven yhteyteen laitettavalla
tiedotuksella myöhemmin.

Jos teillä on uudesta osoitteesta tai logistiikasta kysyttävää, lähetättehän viestiä osoitteeseemme
anne.halkosalo@tammerbiolab.fi.
Yhteistyöstä kiittäen ja hyvää alkuvuotta toivottaen,

Sakari Jokiranta, dos., erik. lääk.
Toimitusjohtaja
Tammer BioLab Oy
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Kuva 1. Biokatu 10 Gamman takaoven lastauslaituri

Kuva 2. Biokatu 10 Gamman 6. kerroksen
hissiaula.
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