
RAMIRENT - kaikki tapahtumarakentamiseen 
Ramirent Finland Oy on urheilun pitkäaikainen tapahtumarakentamisen kumppani. 
Tavoitteena on helpottaa seurojen, lajiliittojen ja muiden liikuntatoimijoiden toimintaa 
tarjoamalla laadukkaita tapahtumarakentamisen palveluratkaisuja sekä edistää 
suomalaisten urheilutapahtumien laatua ja ekologisuutta entisestään.  

Ramirent palkitseekin jatkossa Ekostipendillä Ekokompassi-
urheilutapahtuman. Ekokompassi on ympäristöjärjestelmä tapahtumille ja 
tapahtumapaikoille, jotka voivat auditoinnin kautta saada Ekokompassi-sertifikaatin. 
Ramirentin Ekostipendi myönnetään loppuvuodesta 2017 tapahtumalle, jonka 
tuotannossa on huomioitu ekologisuus. 

Helppo saavutettavuus, rahanarvoinen ongelmanratkaisu 
Ramirent on maanlaajuisella 50 toimipisteen verkostollaan Suomen suurin 
konevuokraamo. Laajan verkostonsa ansiosta Ramirentin palvelut ovat aina paikallisten 
liikuntatoimijoiden saavutettavissa. 
 
Ramirentin yhteistyö takaa kumppaneille laadukkaan asiakaspalvelun yhdistettynä 
kilpailukykyiseen hintatasoon. Kaikkiin Olympiakomitean kautta tehtäviin 
toimeksiantoihin on sovittu merkittävä 65% alennus kulloinkin voimassa olevasta 
hinnoista. Alennus koskee vain hinnoiteltuja tuotteita. Muut tuotteet erillisen 
tarjouksen mukaan. Tavoitteena on lisätä suomalaisten liikkumista rakentamalla eri 
tapahtumista entistä laadukkaampia. 

Laaja valikoima 
Ramirentilla on markkinoiden laajin valikoima. Yhden katon alta seura tai liitto saa 
nykyään kaiken tarvitsemansa tapahtumarakentamiseen aina TV-kameratelineistä, 
katsomoista, nostimista, teltoista, WC-tiloista, turva-aidoista, generaattoreihin ja 
väliaikaisiin tilaratkaisuihin. Valikoimaa on kuvattu tarkemmin tämän sivun alalaidassa 
sekä Event esitteessä 
 
Yhteydenottopyyntö tehdään lomakkeella. 

Hinnoittelu: Kaikkiin Olympiakomitean nettisivujen yhteydenottolomakkeen kautta 
tehtäviin toimeksiantoihin on sovittu merkittävä 65% alennus kulloinkin voimassa 
olevasta hinnoista. Alennus koskee rakennuskoneita, henkilönostimia, maantiivistäjiä, 
sähköistys ja lämmitys sekä turvallisuus ja tuenta -tuoteryhmiä. Muut tuotteet 
hinnoitellaan erillisen tapahtumakohtaisen tarjouksen mukaan. Suurempien 
tapahtumien mahdollisesta markkinoinnista ja näkyvyydestä neuvotellaan aina 
erikseen. 

Palauta tilihakemus mikäli haluat laskutusasiakkaaksi. 

http://www.ekokompassi.fi/
http://www.sport.fi/system/resources/W1siZiIsIjIwMTQvMDkvMjYvMTFfMjJfNDNfNTczX1JhbWlyZW50X0V2ZW50X0VzaXRlLnBkZiJdXQ/Ramirent%20Event_Esite.pdf
https://www.lyyti.fi/reg/Yhteydenottopyynto__Ramirent_4042
http://www.sport.fi/system/resources/W1siZiIsIjIwMTQvMDkvMjYvMTFfMTdfMjZfNjgyX1JhbWlyZW50X3RpbGloYWtlbXVzLnBkZiJdXQ/Ramirent%20tilihakemus.pdf


 

Laaja valikoima 
 
Lue lisää www.ramirent.fi 
Säältä suojaan 
• Teltat 
• Telttojen pohjarakenteet 
• Tilat (moduls) 
• Varastotilat 
• Lämmitys 
• Toteutussuunnitelmat 

 

Kulku ja rajaus 
• Aidat ja paineaidat 
• Sillat 
• Kulkuväylät ja -rampit 
• Kuvaustasanteet 
 

 

Sähköistys ja valaistus 
• Sähkökeskukset 
• Sähkökaapelit 
• Kaapelikourut 
• Generaattorit 
• Sähkösuunnitelmat 
• Lupakuvat 
• Valot 

 

Nostot ja jätteet 
• Näyttö-, valo- ja kaiutintelineet 
• Henkilönostimet 
• Bajamaja - saniteettipalvelut 
• Sisä- ja ulkotilojen puhtaanapito 
• Jätehuoltosuunnitelman, lajittelu- ja 

roska-astiat 

 

Rakentamiseen ja kuljettamiseen 
• Kompressorit 
• Porakoneet 
• Kurottajat 
• Trukit 
• Kuljettaja- ja tankkauspalvelut 

 

Kaiken varalta 
• Generaattorit 
• 24 h kalusto- ja täydennyspäivystys 
• Vakuutus 

 

Palvelut turvallisesti 

• Kaluston asentaminen 

• Asennusneuvontapalvelut 

• Käyttö- ja turvallisuusneuvonta 

• Kaluston purku ja pakkaus 

• Kuljetus 

• Projektinhallinta 

• Työnjohto 

 

 

 

 

http://www.ramirent.fi/portal/


 


