
Kelluvat ratkaisut tapahtumien kehittämisessä ja järjestömisessä ovat nykyaikaa ja niiden kysyntä kasvaa 
tulevaisuudessa.  

Tapahtuma-alueet rantaviivalla ja niiden läheisyydessä sekä niihin liittyvät rajoitukset ovat saaneet meidät 
kehittämään aivan uudenlaisia ratkaisuja. Niiden avulla pystymme luomaan mahdollisuuksia luoda uutta 
tilaa ranta-alueilla yleisölle ja samalla tuoda uusia mahdollisuuksia tapahtumien järjestäjille. 

Ranta-alueiden rakentaminen ja hyödyntäminen kehittyy koko ajan. Kaupungit ja yritykset ovat hiljalleen 
siirtyneet kuluttajien suosimia ranta-alueita kohti ja tämän seurauksena kehitettävät maa-alueet pienenevät. 
On kuitenkin olemassa runsaasti vesistöalueita, jonne kelluvilla ratkaisuilla voidaan luoda uusia kohteita 
maa-alueilla olevasta tilan puutteesta huolimatta.

Kelluvan tekniikan ja sen tuomien ratkaisujen avulla on mahdollisuus kehittää tapahtumia niin tapahtu-
ma-alueilla, urheilu- ja vapaa-ajan keskuksissa, ravintoloissa, yökerhoissa, kylpylöissä, ostoskeskuksissa, 
hotellihuoneistoissa,  puistoissa, pyöräilyreiteillä – jopa suurilla asuinalueilla. 

AHDIN KEIDAS Oy kelluvien konseptien ainutlaatuisten ratkaisujen avulla voit kehittää tapahtumien suunnit-
telua ja toteuttamista. Toteutamme kelluvia ratkaisuja asiakkaillemme yhteistyössä Bluet-yhtiön kanssa, joka 
toteuttaa projektit konseptien suunnittelusta tuotekehittelyyn ja rakentamiseen asti. 

Tapahtumamarkkinointi on tärkeä osa osaamistamme, jota hyödynnämme operaattoripalveluna tapahtu-
majärjestäjille ja alan yrityksille. Teemme tapahtumiin liittyvien prosessien toteutuksessa yhteistyötä alan 
johtavien yritysten kanssa.

Terveisin,                                                 
             Suunnittelu- ja toteutus          Yhteistyössä:

AHDIN KEIDAS Oy
Sebastian Kahakorpi
Myynti- ja markkinointi

+358 (0)40 474 8099 
sebastian.kahakorpi@ahdinkeidas.fi

Office: Itälahdenkatu 22 B, 2KRS, 00210 Helsinki - Finland
www.ahdinkeidas.fi
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AHTI KELLUVA LAVAN 
tarina alkaa Jätkäsaaren 
projektista, jossa suunnitel-
tiin toimintojen tehostami-
seksi esiintymislava veden 
äärelle.

Lähdimme toteuttamaan 
määrätietoisesti ratkaisua, 
joissa hyödynnämme suo-
malaista telakkaosaamista, 
kelluvien rakenteiden suun-
nittelua, esiintymislavatek-
niikkaa sekä tapahtumajär-
jestämisen osaamista.

AHTI KELLUVA LAVA sai alkuunsa Bluetin Jät-
käsaaren vuonna 2017 alkaneensta projektista, jonka 
yhteydessä suunniteltiin kelluva plata kylpylätoimin-
nalle ja Royal Center rakennusprojektin varauksessa 
lisäpalve- luna suunnitellusta kelluvasta esiintymis-
pisteestä, mikä on sijoitettu kelluvan kylpyläravinto-
lan viereen.

AHDIN KEIDAS ja Jätkäsaaren kehittäminen loi-
vat mahdollisuudet tuotteen kehittymiseen ja samal-
la sen monimuotoisuuden tapahtumiin palvelemaan 
alueen yrittäjiä ja yhteistyökumppaneita.

Royal Center on Helsingin Jätkäsaareen sijoittuva 
monipuolinen tapahtumakeskus, johon kuuluvat ur-
heiluareena, kylpylähotelli ja pysäköintitalo. Moni-
kerroksisessa urheiluareenassa on tarjolla useita 
tennis-, padel- ja sulkapallokenttiä sekä matalampi 
3000-4000 katsojan mid-areena, joka palvelee jouk-
kuepelien harrastajia. Kansainvälisten maaottelui-
den ja kansallisten sarjapelien lisäksi mid-areena on 
muokattavissa konsertteja, festivaaleja, messuja ja 
yritystapahtumia varten. Palvelutarjontaa täydentä-
vät ammattitaitoiset urheiluhierojat, fysioterapeutit ja 
monipuolinen hyvinvointikeskus.

Virkistävän irtioton arjesta tarjoaa hotellin oma kylpy-
lä-osasto ja ulkona sijaitseva kelluva kylpyläravintola 
AHDIN KEIDAS.

AHTI KELLUVA LAVA mahdollistaa tapahtumien jär-
jestämisen 5-10 000 ihmiselle. Tätä kautta alueen 
yrittäjät ja varsinkin Länsisatama hyötyvät saamal-
la lisäpalveluja sekä kulttuuri- ja virkistystoimintaa 
alueelle. 

Hanke valmistuu 2022 mennessä ja tulee olemaan 
merkittävä lisä Helsingin ranta-alueen virkistyspalve-
luiden joukossa.

AHDIN    KEIDAS 

Kun lavaa lähdettiin suunnittelemaan tuli esille mah-
dollisuus saada lavaa vuokrattua muualle ja kehitet-
tiin konseptia mobilisoimalla se ja monipuolistamalla 
sen tekniikka.

Lavan sijainti luo uuden mahdollisuuden tuoda tilaa 
rantaviivan ympärille tapahtuma-alueelle, jota kautta 
useat tuhannet ihmiset voivat seurata tapahtumaa 
rannalta, kelluvasta kylpyläravintolasta ja ympärillä 
olevalta puistoalueelta. Kelluva lava luo mahdolli-
suudet toteuttaa tapahtumia räätälöidysti useisiin eri 
käyttötarkoituksiin.

www.ahdinkeidas.fi
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Haluamme luoda palveluita kaupunkien tapahtumajärjestämiseen sekä tarjota uusia mahdollisuuksia niiden 
toteuttamaiseen paikoissa, missä rantaviivaa riittää ja maa-alueisiin halutaan lisää tilaa. Luomme aivan uu-
den näkökulman tapahtumien toteuttamiseen konseptilla, joka on mobilisoitu ja nopeasti kasattavissa.

AHDIN  KEIDAS



Monipuolinen AHTI KELLUVA LAVA on suunni-
teltu yhteistyössä Bluet Oy:n kanssa ja tarkoitettu 
raskaisiin olosuhteisiin sekä vaativaan käyttöön. 
Kelluvan pontoonialusta rakennetaan FB Pontoon-
sin telakalla Raumalla, jolla on kokemusta raskai-
den proomukuormien, platojen rakentamisessa. 

Erilaiset käyttömahdollisuudet luovat tarpeen; kon-
sertit, teatterit, esitykset, muotinäytökset, lansee-
raukset ja monenlaiset eri tapahtumat. Käyttöastetta 
voidaan kasvattaa hyödyntämällä sitä myös lisätila-
na, katsomona, terassina ja vaikkapa messutilana.
 
-   Siirettävissä sekä maitse että vedessä (Trafi) 
-   Vapauttaa maa-aluetta muuhun käyttöön -> lisää 
    tilaa. Huom! vesialueen vuokra on halvempi kuin     
    ranta-alueen maavuokra

-   Kustannustehokas hinnoittelu, vuokraus alkaen   
    kasauksen ja purun. 

-   Lisävarustuksena sähköt, backstagekontti, te  
    niikkaa ja muuta kalustoa sekä palveluita

-   Mahdollisuutta suunnata ääntä pois vesialueelta 
-   >meluhaittojen torjuntaa huomioiden

-   Mahdollista tilata koko tapahtumatoteutus (suun  
    nittelu, kalusto, henkilöstö)

-   Saatavana pienempänä sekä eri muotoisena

LAVAN SIIRTÄMINEN JA KOKOAMINEN Lava on 
suunniteltu liikutettavaksi ja se voidaan purkaa osiin 
maakuljetusta varten. Lavalla on Trafin sertifikaatti.

Kelluvan lavan kokoamiseen menee arviolta yksi 
päivä. Tähän päälle voidaan hyödyntää tekniikkaa 
tarpeen mukaan. Purku tapahtuu samalla aikatau-
lulla. Aikatauluihin vaikuttavat sijainti, kasauspaikka, 
ankkurointi ja muut huomioitavat tekijät.

-  Peruslava rakennetaan Kelluvista platoista, 
   joita on yhteensä 10 osaa. Pienemmät paketit 
   6 ja 4 osissa.

-  Platat, lattiapohja, kontti ja ankkurointivarusteiden  
   kuljetus tapahtuu perävaunulliseen kuorma-
   autoon, jossa riittävä nosturi / Hi Up -tekniikalla

-  Kasaaminen tapahtuu sopivassa veteenlasku-
   paikassa lähellä lopullista sijoituspaikkaa:
   *  Platat lasketaan veteen ja kiinnitetään toisiinsa
   *  Päälle tuleva latta kiinnittyy alustaan pikakiinnityk       
      sellä 
  *   Johdot kulkevat alustan ja lattiapohjan välissä    
      omilla merkityillä kulkureiteillään

-   Mukana kulkee ainoastaan sähkökaapelit ja säh     
    kökeskus. Muu tekniikka kiinnittyy aina lavan 
    päälle ja suunnitellaan tapahtumakohtaisesti

-   Suunnittellijoilla on käytössä kelluvan lavan 
    tekniset piirustukset, sekä materiaalit

-   Platat voidaan kuljettaa päällekkäin pakattuna 
    rekalla, missä peräkärry.

www.ahdinkeidas.fi
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Tekniset tiedot:
Platan kelluva runko on rakennettu 6 mm teräkses-
tä. Lavaan kuuluu yhteensä 10 erillistä platan runko-
palaa. Platojen rungon kelluvuutta voidaan säädellä 
täyttämällä tankkeihin vettä.

Palat yhdistetään vedessä tai maalla kiiloilla, jotka 
vetävät ne kiinni toisiinsa tiukasti. Kelluvan platan 
päälle tulee alumiinirunkoinen / levytetty 20cm kor-
kea lattiataso, joka kiinnittyy pikalukituksella. 

Lattiatason ja platan väliin tulevat kaikki tekniikan joh-
dotukset ja tarvittavat vesiputket. Lattiatason päällys 
on kestävää levyä, jonka päälle rakennetaan kaikki 
tarvittava tekniikka, trusseista, lavaan, valaistukseen, 
äänentoistoon, jne. Kiinnitykset mm. trusseihin ta-
pahtuu kiskokiinnityksellä lattiatasoon, jonka jalat on 
vahvistettu kelluvan pontoonin kiinnityspisteisiin.
 

Mitat ja painot lavalla: 
-   Kelluvan lavan kokonaismitta on 16 500 mm x 
   13 200 mm. Koko lavan koko on yht. 217,8m2
-  Kelluvan alustan yksi platta on 6 600 x 3 300 mm.
-  Kantavuus koko lavalla yhteensä 100 tonnia ja    
   yhden palan kanstavuus n. 10 tonnia 
-  Platan korkeus on 100 cm ja syväys n. 50 cm
-  Yhden platan paino on 2 000 kg ja helposti noste  
   tavissa rekan kyytiin Hi Up nostimella.

Vaatimukset sijoituspaikalle:
-  Järvi- tai merivesi, sekä altaat
-  Suhteellisen suojainen paikka. Aallon korkeus 
   0,4 m ja tuuli max. 20 m/s (riippuen 
   lavarakenteesta)
-  Riitävä syvyys kelluvalle rakenteelle

Lavan lisävarustuksiin kuuluu:
-  14,4 m2 backstage-kontti (6 m x 2,4 m), joka 
   sisältää WC/suihkutilat, sähkökeskuksen, aggre   
   gaatin ja oleskelutilan
-  Sähköjohdotus ja kaapelointi keskuspisteisiin 
-  Ankkurointi (matalassa vedessä omilla 
   paalujaloilla. syvemmissä betoniankurein) 

Lavatekniikka ja -palvelut
-  Itse lavarakenne toteutetaan lattiatason päälle yh- 
   teistyökumppanien avulla. Projektiin sisältyy aina
   lavamanageri, joka vastaa toteutuksesta
- Tarjolla laaja valikoima alan huipputuotteita 
   kaikeen erilaiseen tekniikkaan
-  Kelluvan lavan rakentaminen kohteeseen, sekä        
   mahdollinen uittaminen, suunnitellaan aina 
   huolellisesti ennen rakentamisen alkamista
-  Oma tapahtumatuotantopalvelu

Varaaminen- ja vuokraaminen:
-  Vuokraaminen tapahtuu web sivujen www.
   ahdinkeidas.fi kautta ja sieltä voi tutustua tarkem  
   min koko kelluvan lavan tuotteeseen ja palveluihin
-  Sivuiltamme voit myös seurata varaus-  
   kalenterimme tilannetta, missä vahvistetut 
   varaukset ovat nähtävillä.
-  Myyntipalvelu on tukena ja tarjoamme suunnitte    
   luun tukea asiantuntijoiltamme
-  Vuokrauksen hinnoittelu perustuu päivä, viikonlop 
   pu ja viikkovuokriin. Huomio vuokrauksessa 
   paikan ja käyttöajan, sekä rakantamisen, -purkui    
   neen.

Hinnoittelu: 

Koko lava:  Päivävuokra on 20 000 €, kaksi päivää 
                  15 000 € / pv ja viikko 40 000 € (Alv0%)
        Sis. 10 kelluvaa plataa: Yht. 217,80m2

Keski lava:  Päivävuokra on 12 000 €, kaksi päivää 
                   8 000 € / pv ja viikko 30 000 € (Alv0%)
        Sis. 6 kelluvaa plataa: Yht. 130,69m2 

Pieni lava:   Päivävuokra on 8 000 €, kaksi päivää 
                   6 000 € / pv ja viikko 20 000 € (Alv0%)
        Sis. 4 kelluvaa plataa: Yht. 87,20m2

Kysy lisää mynnistämme: info@ahdinkeidas.fi, 
puh. +358 40 474 8099, www.ahdinkeidas.fi 
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