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Miksi Algeco?VUOKRATTAVAT 
JÄRJESTELMÄT

MODUULITILOJEN ASIANTUNTIJA > MAAILMANLAAJUINEN

Oman alansa edelläkävijä ja maailman markkinajohtaja
Algeco keksi moduulikonseptin vuonna 1955.Nyt – 60 vuotta myöhemmin – emme ole enää
alamme ainoa toimija, mutta olemme edelleen ykkönen.
Tähän mennessä olemme toimittaneet asiakkaille noin 220 000 moduulia.
Kattavan kansainvälisen osaamisemme ansiosta yhä useammat asiakkaat ovat päättäneet
hankkia moduuliratkaisunsa juuri Algecolta.
Toimimme tällä hetkellä 18 Euroopan maassa ja meillä on yli 100 toimipistettä.

NOPEA JA JOUSTAVA

Moduulirakennuksemme tarjoavat luotettavia ja nopeita ratkaisuja tilapäisiin tilatarpeisiin  
(rakennukset voi vuokrata tai ostaa)

YKSI YHTEISTYÖKUMPPANI

Hoidamme projektisi aina konsultoinnista ja suunnittelusta toimitukseen saakka, mikä säästää aikaa

RÄÄTÄLÖITY KONSEPTI

Siirrettävät tilat ja moduulirakennukset suunnitellaan juuri sinun vaatimustesi mukaisesti tilanteesta  
ja projektista riippumatta

KÄYTTÖVALMIS

Tarjoamme mukavuutta ja hyvinvointia, turvalaitteet, ergonomian, kalusteet, yksilölliset tilat, vakuutuksen,  
tietoverkon, Tila ja laitehuollon

TURVALLISUUS- JA RAKENNUSMÄÄRÄYKSET 

Algeco toimittaa tarvitsemasi tilan nopeasti ja tehokkaasti kaikkien sovellettavien lakisääteisten  
vaatimusten mukaisesti

ASIAKASPALVELU JA MYYNNIN JÄLKEINEN PALVELU

Tarjoamme ensiluokkaista asiakaspalvelua 18 Euroopan maassa
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Missio, visio ja arvot

Globaali kehitys
Nopea kaupungistuminen  

ja kysyntä  
infrastruktuurille.

Työvoiman hyvinvointi
Työnantaja joka etsii parempia 

olosuhteita suorituskyvyn ja sen 
säilyttämisen parantamiseksi.

Väestörakenteen  
muutokset

Kasvava ja ikääntyvä väestö 
tarvitsee koulutusta ja tiloja.

Kestävyys
Kiinnostus kestävyydelle  

koko yritys- ja julkisen  
elämän kaaressa.

$

$

$

$

$

$

$

$

Omistajuus innovointi asiakaskeskeisyys  
kunnianhimo asiakkaat

Arvot
Omistajuus, innovointi,  

asiakaskeskeisyys ja kunnianhimo  
ovat tärkeimpiä arvojamme.

Missio
Missiomme on  
vastata kasvavaan 
innovatiivisten, 

käyttövalmiiden  
ja laadukkaiden  

tilojen tarpeeseen

Visio
Visiomme ja tavoitteemme 
on toimia alan johtavana 
rajattomien tilamahdolli-
suuksien toimittajana 
asiakkaillemme



Euroopan johtava moduulitilojen ja  
turvallisten varastointiratkaisujen toimittaja

RÄÄTÄLÖINTI

TOIMIVUUS

JOUSTAVUUS

ASIAKASKESKEISYYS

360°-PALVELU

YKSILÖLLISYYS

ASIANTUNTIJUUS

OSAAMINEN

NOPEUS

LAATU

18 maassa 2 600  
työntekijää

3 tehdasta
Yli 180 000  
vuokrattua  
moduulia

Yli 1 000  
myyntiprojektia

Toimitus jopa muu-
tamassa  
päivässä
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VUOKRATTAVAT 
JÄRJESTELMÄT
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Ympäristö-, terveys- 
ja turvallisuuslupaus 
(EHS)

Algeco tuo käyttöösi rajattoman 
määrän ratkaisuja ja lisäksi erittäin 
tärkeitä lisäpalveluja

Markkinajohtajana vastuullamme on tarjota 
turvallinen ja terveellinen työympäristö ja 
puhdas elinympäristö tuleville sukupolville. 
Saavutamme taloudellista menestystä 
turvallisilla, terveellisillä ja ympäristöystävällisil-
lä työskentelymenetelmillä.

Takaamme jatkuvan kehittymisen arvioimalla 
ja päivittämällä säännöllisesti terveys- ja 
turvallisuusohjelmia sekä työntekijöidemme  
ja johdon sitoutumista.

Terveys- ja turvallisuuslupaukseemme 
sisältyy:
•  turvallisen ja terveellisen työympäristön 

varmistaminen optimoimalla menetelmiä  
ja prosesseja

•  kaikkien työntekijöiden säännöllinen 
koulutus.

Ympäristösitoumukseemme sisältyy:
•  haitallisten ympäristövaikutusten ja jätteen 

vähentäminen hävittämällä tuotteet 
asianmukaisesti

• ympäristön kannalta turvallisten tuotteiden ja 
materiaalien käyttö

Autamme sinua mielellämme näissä asioissa
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Vakuutukset Algeco Deco Kalusteet

Fasiliteetit Turvallisuus Saniteettitilat

Varastointi Algeco Data Kuivauskaapit

Ilmastointi Keittiö Portaat ja  
rampit

VUOKRATTAVAT 
JÄRJESTELMÄT



Algeco Oy
Karhutie 1 - 01900 Nurmijärvi - Finland - T +358 (0) 20 793 1893
info.fi@algeco.com - www.algeco.fi

Algeco Oy Finlandin sivuliike Ruotsissa
Varggatan 25B - 749 40 Enköping - Sverige - T +46 (0)8 410 197 87
info.se@algeco.com - www.algeco.se

7



8

3 Tuoteluokat

 ADVANCE IN26
Yksinkertaisuutta ja kestävyyttä

Advance IN26 on vastaus kaikkiin kysymyksiisi ja 
odotuksiisi, sillä sen ratkaisut on suunniteltu 
nimenomaan rakennustyömaiden vaatimusten 
mukaisiksi. Tiedämme, että sinun on tarjottava 
työntekijöillesi laadukas työympäristö, mutta me 
emme tyydy vain noudattamaan laissa asetettuja 
vaatimuksia. Advance IN26 -tuotteiden avulla voit 
luoda ympäristön, jossa voit jatkaa toimintaasi tai 
rakennusprojektiasi. Advance IN26 asettaa 
henkilöstösi turvallisuuden ja käyttömukavuuden 
etusijalle, samoin kuin muidenkin mallistojemme 
tuotteet. (kolmen kerroksen pinoaminen*)

2

* yksikön tyypistä riippuen

 ADVANCE AL18
Muotoilua ja käyttömukavuutta

Asiakkaamme tarvitsevat joustavia ratkaisuja 
vastatakseen tämän päivän haasteisiin. Tiimit 
kasvavat projektin myötä? Haluat siirtää toimiston 
lähemmäs asiakkaita? Arvostat turvallisuuden ja 
käyttömukavuuden lisäksi toimitilojen ulkonäköä?
Tarjoamme yksiköt erilaisia toimitiloja, kuten 
luokkahuoneita, kokoustiloja tai toimistoja, varten.
(kahden kerroksen pinoaminen*)
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VUOKRATTAVAT 
JÄRJESTELMÄT
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 STORAGE
Turvalliset ja siirrettävät  
varastointiratkaisut

Yhteistyökumppaneiden erityisesti Algecolle 
suunnittelemat turvalukolliset teräskontit. Kontti on 
tilavuudeltaan 33 m³, joten se sopii isojenkin 
työvälineiden säilytykseen. Pariovet helpottavat 
välineiden käsittelyä. Konteissa on haarukkataskut, 
joiden ansiosta ne ovat helposti siirrettävissä 
työmaalla. Algeco voi varustaa kontit myös 
lukitustangoilla, sähkövarusteilla ja säilytyshyllyillä 
jotka tehostavat varastointia.

3
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5 sektoria

MODUULITOIMISTOT SOPIVAT 
KAIKKIIN TILANTEISIIN
Onko yrityksesi toiminta kasvamassa, onko 
sen koko pienenemässä tai onko yrityksesi 
muunlaisen muutoksen edessä?
Algecon toimittamat moduulitoimistot ovat 
ratkaisu näihin haasteisiin. Niistä löydät 
sopivan vaihtoehdon kaikkiin tilanteisiin. 
Tavoitteenamme on tarjota työntekijöillesi 
toiminnoiltaan ja käyttömukavuudeltaan 
erinomaiset toimitilat.

Mitä asiakkaamme haluavat? 
•  Korkeat laatu- ja suunnittelutekniset 

vaatimukset
•  Täyden palvelun konsepti: käyttövalmiit 

toimistot, joissa on kalusteet, tekniset 
tarvikkeet ja infrastruktuuri verkkoyhteyttä, 
viestintää ja tietoturvaa varten

•  Erikoisvarusteet, kuten suora tai epäsuora 
työvalo, toimistolaitteet, ilmastointi ja 
energiansäästölaitteet

MODUULIKOULUT - VÄISTÖTILOIKSI
Lapsille suunnatuilta tiloilta vaaditaan enemmän 
kuin vain seinät ja katto. Algeco tietää tämän 
paremmin kuin kukaan muu: olemme siirrettävien 
luokkahuoneiden asiantuntijoita. Hyödynnä 
asiantuntijuuttamme ja varmista, että oppilaat 
saavat parhaan mahdollisen oppimisympäristön. 
Algecon toimittamat siirrettävät luokkahuoneet 
tulevat oppilaille ja opettajille nopeasti tutuiksi. 

Mitä asiakkaamme haluavat? 
•  Korkeat laatu- ja suunnittelutekniset 

vaatimukset liittyen palo- ja melusuojaukseen, 
vammojen ehkäisyyn ja turvalaseihin

•  Täyden palvelun konsepti: käyttövalmiit 
rakennukset, joissa on kalusteet, tekniset 
tarvikkeet ja infrastruktuuri verkkoyhteyttä, 
viestintää ja tietoturvaa varten

•  Erikoisvarusteet, kuten matot, pöydät, 
ilmastointi ja energiansäästölaitteet

 Joustavuutta laajentaa tilaa lyhyellä 
varoitusajalla

•  Persoonallinen ja ystävällinen ympäristö 
yksilöllisten ratkaisujen kautta

* Koulut eivät sovellettavissa Ruotsin sivuliikkeeseen

TOIMISTOT KOULUT

VUOKRATTAVAT 
JÄRJESTELMÄT
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MUKAVA JA KESTÄVÄ MODUULI 
TYÖMAALLE YSTÄVÄLLISEEN 
HINTAAN
Jokainen projekti on erilainen. Algeco tietää 
sen ja ottaa huomioon jokaisen projektin 
erityispiirteet. Moduulimme vastaavat 
kaikkiin tarpeisiin ja sisältävät palveluja, jotka 
edistävät hyvinvointia ja suorituskykyä 
hygieniaa, terveyttä ja turvallisuutta 
koskevien määräysten mukaisesti. 
Täydelliset moduuliratkaisumme ovat 
menestyksesi perusta.

Mitä asiakkaamme haluavat? 
•  Korkeat työ- ja tuoteturvallisuusvaatimuk-

set liittyen palo- ja melusuojaukseen ja 
turvalaseihin

•  Oma henkilöstömme vastaa moduulien 
asennuksesta, joten se on siistiä ja 
ammattimaista

•  Kestävät työtilat ja älykkäitä ratkaisuja, 
joilla on yhdenmukaiset laatuvaatimukset

•  Reagointikyky, esimerkiksi palvelujen ja 
tuotteiden saatavuus ja joustavuus

•  Täyden palvelun konsepti: käyttövalmiit 
rakennukset, joissa on kalusteet, tekniset 
tarvikkeet ja infrastruktuuri verkkoyhteyttä 
ja viestintää varten

•  Turvallisuus
•  Energiaa säästävät lisävarusteet

TARPEITASI VASTAAVAT MODUULIRA-
KENNUKSET KAIKENLAISIIN 
TAPAHTUMIIN
Tapahtumasta halutaan tehdä ainutlaatuinen 
ja ikimuistoinen. Vuosien kokemuksemme ja 
asiantuntijuutemme ansiosta voimme auttaa 
tapahtumasi järjestämisessä. Voimme 
toimittaa kaikki tarvittavat toimitilat aina 
lipunmyyntipisteestä vessoihin ja 
vastaanottotiloista kokonaisiin VIP-kyliin.

Mitä asiakkaamme haluavat? 
•  Korkeat laatu- ja suunnittelutekniset 

vaatimukset
•  Reagointikyky, esimerkiksi palvelujen ja 

tuotteiden saatavuus ja joustavuus
•  Täyden palvelun konsepti: käyttövalmiit 

rakennukset, joissa on kalusteet, tekniset 
tarvikkeet ja infrastruktuuri verkkoyhteyttä, 
viestintää ja tietoturvaa varten

•  Erikoisvarusteet, kuten lasi- ja terassiele-
mentit ja ilmastointi

•  Yksilölliset ulko- ja sisätilat
•  Turvallisuus

TURVALLISUUS JA LAATU  
ENNEN KAIKKEA
Algecolla on yli 50 vuoden kokemus suurista 
teollisuusprojekteista. Tästä syystä tunnemme 
teollisuuden ja petrokemian alan turvallisuus-
määräykset. Algeco tietää turvallisuuden ja 
tarkkuuden merkityksen paremmin kuin 
kukaan muu. Olemme ainoa yhteistyökumppa-
nisi koko projektin ajan aina neuvonnasta ja 
suunnittelusta toimitukseen ja seurantaan 
saakka. Varustamme rakennukset sopivilla 
kalusteilla, turvavarusteilla ja energiaa 
säästävillä lisävarusteilla, jotka ovat 
sovellettavien määräysten, kuten turvallisuutta 
koskevien määräysten, mukaisia.

Mitä asiakkaamme haluavat? 
•  Korkeat laatu- ja turvallisuusvaatimukset 

liittyen palo- ja melusuojaukseen, vammojen 
ehkäisyyn, turvalaseihin ja vaarallisiin aineisiin

•  Oma henkilöstömme vastaa moduulien 
asennuksesta, joten se on siistiä ja 
ammattimaista

•  Klassiset työtilat ja älykkäitä ratkaisuja, joilla 
on yhdenmukaiset laatuvaatimukset

•  Reagointikyky, esimerkiksi palvelujen ja 
tuotteiden saatavuus ja joustavuus

•  Täyden palvelun konsepti: käyttövalmiit 
rakennukset, joissa on kalusteet, tekniset 
tarvikkeet ja infrastruktuuri verkkoyhteyttä ja 
viestintää varten

•  Turvallisuus
•  Energiaa säästävät lisävarusteet

RAKENNUSTYÖMAAT TEOLLISUUS TAPAHTUMAT
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Vakuutukset Algeco Deco Kalusteet

Fasiliteetit Turvallisuus Saniteettitilat

Varastointi Algeco Data Kuivauskaapit

Ilmastointi Keittiö Portaat ja  
rampit

-PALVELU
KÄYTTÖMUKAVUUS

VUOKRATTAVAT 
JÄRJESTELMÄT



KÄYTTÖMUKAVUUS JA ULKONÄKÖ 

Sisustus: yksiköiden sisä- ja ulkosisustus – matot – kaihtimet
Kalusteet ja keittiöt
Laitoshuolto: siivouspalvelu, maisemointipalvelu
Koneet: kodinkoneet ja elektroniikka
Kulutustarvikkeet
Suunnittelupalvelu: rakennusluvat – tiesulut – väliaikainen perustus

ENERGIA JA TEKNIIKKA

Ilmastointi- ja lämmityslaitteet
Viestintä- ja tietoratkaisut
Vesi/sähkö ja jäte: jätevesisäiliöt – generaattorit

RISKIT JA TURVALLISUUS

Vapautus vahinkovastuusta: yksiköiden ja laitteiden vakuutus
Paloturvallisuus: palosammuttimet – savunilmaisimet
Pääsy: hälytykset – portaat – rampit
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KÄYTTÖMUKAVUUS RISKIT JA TURVALLISUUSENERGIA JA TEKNIIKKA



 1 SUUNNITTELU-  
JA TOTEUTUSPALVELU
Asiantuntijatiimimme neuvoo ja tukee 
sinua mielellään. He vastaavat 
suunnittelusta ja projektinhallinnasta, 
mukaan lukien koordinoinnista 
viranomaisten kanssa.

 KULJETUS JA 
LOGISTIIKKA
Meillä on toimipaikka Suomessa ja 
Ruotsissa, ja yli sata toimipistettä 
Euroopassa. Lisäksi meillä on 
ammatillinen logistiikkaverkosto ja 
oma kalusto, mikä mahdollistaa 
joustavuuden ja lyhyet toimitusajat.

 RAKENNUS- JA 
ASENNUSPALVELU
Tukirakenteet, sähkö, vesi ja muut 
infrastruktuurin elementit voi tilata 
suoraan Algecolta. Asennuksesta 
vastaa oma henkilöstömme, mikä 
takaa siistin ja ammattimaisen 
palvelun.

 TOIMITILOJEN 
SISÄ- JA ULKOSISUSTUSE
Tarjoamme parhaat välineet ja 
kalusteet moduulirakennukseesi sen 
käyttötarkoituksesta riippuen. 
Työmaatoimistojen ja toimitilojen 
toiminnallisten peruskalusteiden 
lisäksi voit valita laadukkaita laitteita 
moderneihin toimistoihin ja 
hallintorakennuksiin sekä tarvittavat 
tekniset ominaisuudet, kuten 
ilmastoinnin. Tapahtumien 
järjestämisessä ja pidempiaikaisissa 
vuokrauksissa kannattaa tutustua 
julkisivujen yksilöllisiin suunnittelukon-
septeihin. 

ALGECOn moduulirakennuksille 
suunnatut yksilölliset ja koristeelliset 
verhoukset tarjoavat vaihtoehdon 
perinteiselle julkisivuverhoukselle.

 VERKKO- JA  
VIESTINTÄPALVELU
Pyynnöstäsi Algeco voi toimittaa 
moduuliyksiköihin verkkoratkaisuja.

 TURVALLISUUSPALVE-
LUT
Turvallisuuskonseptimme sisältää 
palohälytysjärjestelmät ja 
palosammuttimet, poistumisreitit ja 
turvavalaistuksen, turvahälytysjärjes-
telmät ja pääsyn valvonnan.

”All-inclusive”-pakettimme 
mahdollistaa myös toimitilojen 
vakuuttamisen, mikä minimoi sinulle 
koituvat riskit.

 FASILITEETIT
Rakennusinfrastruktuurin lisäksi 
tarjoamme kattavan valikoiman 
palveluja rakennuksen väliaikaiseen 
hallintoon ja hoitoon: Standardoituja 
ratkaisuja ovat siirtotoimien hallinta ja 
muuttopalvelut, huolto, siivous- ja 
turvallisuuspalvelut.

 LISÄPALVELUT
Kaipaatko vielä jotain? Kerro meille 
asiasta. Luomme mielellämme 
yksilöllisen palvelukonseptin toiveidesi 
ja tarpeidesi pohjalta.

KÄYTTÖVALMIIT RAKENNUKSET

1

2

3
5

6

8

4

7

8 hyvää syytä. Tarjoamme henkilökohtaista neuvontaa.
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VUOKRATTAVAT 
JÄRJESTELMÄT
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KULJETUS JA 
LOGISTIIKKA

VERKKO- JA 
VIESTINTÄPALVELU

RAKENNUS- JA 
ASENNUSPALVELU

URVALLISUUSPALVE-
LUT

1

4

2

5

3

6

SUUNNITTELU- JA 
TOTEUTUSPALVELU

TOIMITILOJEN 
SISÄ- JA  
ULKOSISUSTUS

LISÄPALVELUT AVAIMET KÄTEEN  
-TOIMITUS

7 8LAITOSHUOLTO
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