
Rohkea hyppy kasvuun
Rakennuskonevuokraamo Ramirentin 
kasvu huimaa päätä kuin nousu 
tunturiin. Ja suunta on yhä ylöspäin.

Teksti Kustaa Hulkko Kuvat Markku Niskanen



◼ Ramirentin menestyk-
sen takana on Kari Kalli-
on mukaan yksinkertai-
nen idea. ”Rakentajan 
on järkevämpää vuokra-
ta tarvitsemansa koneet 
kuin omistaa ne.”

44/2006 | Suomen Kuvalehti      51

▶

 P
örssiyhtiö Ramiren-
tin pääkont tori ei 
ole mikään marmo-
ripalatsi. Suomen 
suurin rakennusko-
nevuokraamo pitää ma-
jaa Helsingin Puistolassa arkisen 
funktionalistisessa laatikossa.

Toimitusjohtaja Kari Kallio, 56, vie vieraat yhtiön 
Puistolan vuokraamoon ja näyttää Dust Control -
teollisuusimuria. Sellaista käytetään esimerkiksi 
asbestisaneerauksissa.



Ruotsalaisvalmisteisen laitteen on suun-
nitellut Kallio itse. Hän teki sen nuorena 
diplomi-insinöörinä.

Ramirentin kykyjenetsijät eivät tosin 
tienneet tästä keksinnöstä mitään, kun he 
palkkasivat Kallion viime vuonna. Hänet 
pestattiin taloon ammattijohtajana ja ra-
kennusalan asiantuntijana.

Ennen Ramirentiä hän teki yli 30 vuotta 

pitkän uran Ruotsissa. Edellinen työnanta-
ja oli YIT Sverige, rakennuskonserni YIT:n 
Ruotsin-yksikkö.

Ramirent vuokraa koneita seitsemässä 
tuoteryhmässä monikymmenmetrisistä 
torninostureista käsiporakoneisiin ja ra-
kennustelineistä täryjyriin.

”Strategiamme on olla yleisvuokraamo, 
englanniksi one stop shop”, Kallio sanoo.

Liikevaihto kymmenkertaistui
Tänä vuonna myynti on noussut lähes 30 pro-
sentin vauhtia, mikä enteilee koko vuodelle 
2006 noin 450 miljoonan euron liikevaihtoa. 
Kyseinen luku olisi melkein kymmenkertai-
nen verrattuna vuoden 2000 liikevaihtoon.

Ramirent on eittämättä kasvuyritys, mut-
ta kannattavuuskin on mainio. Tammi–ke-
säkuun 2006 liikevoitto oli 20 prosenttia lii-
kevaihdosta ja sijoitettu pääoma antoi 22 
prosentin tuoton.

Ulkomaisten yritysostojen kautta Rami-
rent on kasvanut markkinajohtajaksi Poh-
joismaissa sekä Keski- ja Itä-Euroopassa.

Koko Länsi-Euroopassa se on ”vasta” kol-
manneksi suurin, mutta suuremmat ovat 
suuria vain kotimaassaan.

Yhtiön kasvattaja oli Kallion edeltäjä Erk-
ki Norvio. Hän siirtyi tämän vuoden alus-
sa eläkkeelle, mutta jäi yhtiön hallituk-
sen jäseneksi.

Kallio kehuu edeltäjänsä rohkeutta. ”Toi-
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Riippuvuus vain yhden maan markkinoista on riski.

◼ ”Toimipaikoille pitää antaa raamit, 
mutta niiden sisällä pitää olla suuri va-
paus”, Kari Kallio kuvaa Ramirentin 
johtamista. Johtaja nojaa nuorena insi-
nöörinä suunnittelemaansa imuriin.



saalta hän on yritysjohtaja, jolla on jalat 
maassa.”

Rajun kasvun vuosia edeltää monivaihei-
nen historia.

Ramirentin syntymävuosi on 1955. Yksi 
perustajista oli idänkaupan ja rakennustoi-
minnan legenda Kauko Rastas.

Alkuun yrityksen nimi oli Rakennusmies. 
Se valmisti ja markkinoi rakennustarvik-
keita, muun muassa teräsnauloja. Ensim-
mäinen tuontituote oli ranskalainen Po-
tain-torninosturi.

1960-luvun lopulla Rakennusmies ja sen 
sisaryritys A-Elementti yhdistettiin, samoin 
niiden nimet. A-Elementti Oy Rakennus-
miehen symboliksi tuli jo silloin tuttu ky-

päräpäinen rakentajahahmo, tikku-ukko 
Rami.

Vuonna 1983 Partek osti yhtiön, jolle nyt 
annettiin nimeksi A-Rakennusmies. Se 
keskittyi entistä enemmän vuokraustoi-
mintaan.

Venäjälle yhtiö päätti lähteä vuonna 
1988. Ensimmäinen toimipaikka oli Mos-
kovassa, toinen vuodesta 1992 lähtien Pie-
tarissa. Sitten yritys laajensi varovasti toi-
mintaansa Baltian maihin.

Suomessa rakentamiselta putosi poh-
ja pois, kun lama iski vuonna 1991. A-Ra-
kennusmies päätti pysyä hengissä ja osti 
markkinoilta vaikeuksiin joutuneita kil-
pailijoita.

Vuonna 1995 johto osti yrityksen Parte-
kilta, 1998 siitä tuli pörssiyhtiö ja 2001 se 
muuttui Ramirentiksi. Sen markkina-arvo 
on noussut miljardin euron pintaan, joten 
se on nousemassa pohjoismaiselle suurten 
yhtiöiden OMX-listalle.

Suurin osakas on ruotsalaisen teollisuus-
suvun Ax:son Johnsonin yhtiö Nordstjer-
nan, jolla on osakkeista 27 prosenttia.

Seuraavina ovat Oy Julius Tallberg Ab ja 
joukko pohjoismaisia sijoitusrahastoja ja 
vakuutusyhtiöitä.

Laman opetus
Lama opetti Ramirentin johdolle, että riip-
puvuus vain yhden maan rakennusmarkki-
noista on suuri riski.

Ramirentin kansainvälistyminen oli siis 
elintärkeä strateginen valinta. Marssi ulko-
maille jatkui. Vuonna 2002 Ramirent osti 
Norjasta Bautas AS:n.

Ruotsista se hankki vuonna 2004 Altima 
AB:n, rakennuskonserni NCC:n ulkoista-
man kalustoyksikön.

Myyjä oli juuri äsken mainittu Nordstjer-
nan, jolle maksettiin Ramirentin osakkeil-
la. Kauppa oli myyjällekin edullinen. Nord-
stjernanin Ramirent-omistuksen arvo on 
noussut 200 miljoonaa euroa.

Nykyisin Ruotsin ja Norjan osuudet Ra-
mirentin liikevaihdosta ovat suunnilleen 
yhtä suuret. Yhteensä ne kohoavat noin 
puoleen liikevaihdosta.

Suomen osuus on noin viidennes, sa-
moin muun Euroopan. Loput myydään 
Tanskassa.

Kallio sanoo, että Ramirentin ulkomaiset 
yritysostot ovat onnistuneet hyvin.

Hänen mielestään onnistumisen salai-
suus on siinä, että suomalainen käyttäy-
tyy vähemmän imperialistisin elkein kuin 
jonkin suuren maan edustaja. Meikäläinen 
osaa esiintyä vieraalla maaperällä toisaalta 
nöyrästi ja kunnioittavasti, toisaalta selväs-
ti ja tiukasti.

Kallio osti viime syksynä Unkarista 
Agentrade-konevuokraamon. Unkarilainen 

omistaja kertoi Kalliolle kaupan jälkeen, et-
tei hän olisi ikinä myynyt yhtiötään esimer-
kiksi saksalaisille.

Laelle pitkä matka
Ruotsalaislehdet ovat omineet Ramiren-
tin toimitusjohtajan ruotsalaiseksi. Se ei 
ole täysin vailla perusteita, sillä Kalliolla 
on sekä Suomen että Ruotsin passi.

Syntyjään hän on suomalainen. Väylän-
varren murre ja Lapin kielikuvat leimaavat 
yhä Ylitornion pojan puhetta.

”Jo vain”, hän sanoo silloin tällöin.
Ramirentin kasvu on Kallion vertauksen 

mukaan ”kuin nousu tunturiin”. Siis juu-
ri kun vaeltaja ajattelee, että perillä ollaan, 
hän huomaakin, että laelle on vielä pitkä 
matka.

Sama pätee Kallion mukaan koko toimi-
alaan: vahva kasvu jatkuu.

Alan kypsyyttä mitataan vuokrakoneiden 
markkinaosuudella. Itä-Euroopassa se on 
vasta alle 10, mutta Britanniassa jo 80 pro-
senttia. Suomen vastaava luku on noin 30 
prosenttia, mikä on lähellä mannereuroop-
palaista keskiarvoa.

Kallio sanoo, että Euroopassa Rami-
rentin nimi tunnetaan. Yhtiö toimii jo 12 
maassa.

Se aikoo edetä uusiin EU-maihin, jotka 
rakentavat ja korjaavat teitään, siltojaan ja 
talojaan todennäköisesti vielä 20 vuotta. 
Seuraavina kohdemaina tutkitaan Slova-
kiaa, Sloveniaa, Bulgariaa ja Romaniaa.

”Meillä on paalupaikka”, toimitusjohtaja 
Kallio sanoo. SK
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Suomen paras 
kasvuyritys

Suomen paras yritys -raadin mu-
kaan Ramirent Oyj on alallaan yksi 
Euroopan johtavista yrityksistä. 

Varhainen liikkeellelähtö Venäjän ja Bal-
tian markkinoille vaati rohkeutta, mutta 
palkitsi riskinottajat jälleenrakennuksen 
käynnistyttyä entisessä itäblokissa.

Raati muistutti, että Ramirent on 
pystynyt yhdistämään erittäin nopean 
kasvun ja hyvän kannattavuuden. Myös 
pörssissä se on havaittu, ja osakkeen 
arvo on kaksinkertaistunut viimeksi 
kuluneen vuoden aikana.

Suomen Kuvalehti järjesti Suomen 
paras yritys -kilpailun toisen kerran tänä 
syksynä. Raatia johti vuorineuvos Matti 
Honkala. Mukana olivat myös toimitus-
johtajat Anders Blom, Tuula Kallio ja 
Ilkka Seppälä sekä valtiosihteeri Raimo 
Sailas ja johtaja Riitta Vuorenmaa. ▪

▶


