
renttaaja
Renta Groupin asiakaslehti #2 | kesä 2018



KONEVUOKRAAMO TASKUSSASI

2 renttaaja renttaaja 3

Paikallista & modernia vuokraamista

Nyt alkukesästä 2018, parin vuoden toiminnan jälkeen, 
toimipisteverkostomme alkaa Suomen osalta olemaan 
pitkälti valmis. Alkuvuoden aikana olemme saaneet am-
mattitaitoiseen ja sitoutuneeseen joukkoomme mukaan 
uusia renttaajia. Vuokraamoita on avattu Kajaaniin, Tam-
pereen Lielahteen, Hämeenlinnaan ja Ylivieskaan. Uusien 
paikkakuntien myötä Rentan vuokraamoiden määrä Suo-
messa on kasvanut jo 25:een. Samalla Renta Telineet on 
laajentanut toimintaansa entistä valtakunnallisemmaksi 
perustamalla uudet telinevarikot Jyväskylään ja Tampe-
reelle.  Suomen Työmaapalvelut Oy:n liittyminen osaksi 
Renta konsernia tammikuun alussa nosti palvelutarjon-
tamme uudelle tasolle, sekä kasvatti renttaajien määrän 
Suomessa jo yli kahteensataan. Tarkemmin Suomen 
Työmaapalveluiden toiminnasta on kerrottu myöhemmin 
tässä lehdessä.

Kansainvälistymisen ensimmäiset askeleet otimme huh-
tikuussa, kun Stål och Hyr AB:n koko osakekanta siirtyi 
yrityskaupalla Renta Yhtiöiden omistukseen. Yhtiön palve-
luksessa on noin 130 vuokraamisen ammattilaista, jotka 
palvelevat paikallisia asiakkaitaan 13:ssa vuokraamossa 
Ruotsin länsirannikolla ja Luoteis-Skoonessa.

Valtakunnallisen toimipisteverkoston perustaminen on 
ollut meille alusta asti selvää. Rentan arvoissa ja toimin-
nassa paikallisuus on keskeisessä roolissa. Paikallisuus 
mahdollistaa toimintaamme aidon asiakaslähtöisyyden. 
Pystymme olemaan aktiivisesti mukana asiakkaittemme 

PÄÄKIRJOITUS

projekteissa, sekä aina tekemään päätöksiä nopeasti ja 
lähellä asiakasta. Tämänkin lehden sivuilta on useita ker-
toja luettavissa, kuinka tärkeää ja molemmille osapuolille 
arvokasta, avoin ja paikallinen yhteistyö on. 

Paikallisuus ja asiakkaiden lähellä oleminen tuovat 
mukanaan myös positiivisia haasteita. Meitä nimittäin 
haastetaan jatkuvasti kehittymään. Saamme asiakkail-
tamme toistuvasti kehitysideoita, joiden avulla vuokraami-
sesta voidaan tulevaisuudessa tehdä entistä helpompaa, 
tehokkaampaa ja turvallisempaa. Yhtenä hyvänä esimerk-
kinä tällaisesta asiakkaalta tulleesta kehitysideasta, joka 
jalostui nopeasti konkreettiseksi toimeksi, on tässä nume-
rossa esiteltävä Renta Safety-Deck. Kalustonhallinnan 
työkalu Renta Easyn kehitystyötä on myös alusta alkaen 
ohjannut asiakkailta tulevat tarpeet ja ideat. Selkeänä ta-
voitteenamme on olla toimialan suunnannäyttäjä niin nyt 
kuin tulevaisuudessakin. Tästä johtuen tahdomme asiak-
kaidemme haastavan meitä myös jatkossa, jotta voimme 
yhdessä kehittää toimialaa oikeaan suuntaan.

Innovatiivinen ja moderni, paikallisella otteella.

Toivotan kaikille lukijoille mukavaa kesää.

Kari-Tapio Saarela, COO
kari-tapio.saarela@renta.fi
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Uusia toimipisteitä Kentältä kuultua

Renta on Veikkausliigan yhteistyökumppani 2018Rentan konseptivuokraamo Vantaan Koivuhaan Onniselle

Renta laajentaa Ruotsiin Kaikennäköisiä henkilönostimia

Kuvia kentältä

Renta on kuluvan vuoden aikana laa-
jentanut verkostoaan ja avannut uudet 
toimipisteet Hämeenlinnaan, Kajaa-
niin, Lahteen ja Ylivieskaan. Tam-
pereelle on avattu toinen vuokraamo 
Lielahteen. Näiden lisäksi Onniselle 
avautui Rentan konseptimyymälä. 

Uusien toimipisteiden myötä Renta 
palvelee asiakkaitaan 25 paikkakun-
nalla ympäri Suomen. Valtakunnalli-
nen, mutta paikallisella otteella.

Löydät uudet pisteet osoitteessa
www.renta.fi

”Tämä on sillai suhteellisen yk-
sinkertaista hommaa, yksinker-
taisille ihmisille.”

- Mika Heikkilä,
Sarankulman toimipisteen esimies

”Rentan avattua, eräs Turun 
alueen ensimmäisistä työmais-
ta tilasi kesän alusta alkaen 
useamman kerran tavaraa. Elo-
kuussa ”reklamoivat”, kun saivat 
käytetyn tuotteen vuokralle. 7 
viikon aikana oli ollut kaikki lait-
teet aina uusia. Vitsailivat että ei 
tää Heinonen näin voi jatkua että 
käytettyä tavaraa tulee.”

- Marko Heinonen,
Turun aluemyyntipäällikkö

Renta Oy Renta Oy Renta Oy @renta.fi @rentafi

Saimaan kanavan sulkujen kunnostustyöt 
meneillään ja Renta edustettuna.

Renttaajat toimittavat kalustoa työmaalle. Uimahallin katon tutkimista.

Jyväskylän aluemyyntipäällikkö Mikko 
Rämänen rentattuna ja valmiina messuille.

Rentan kalustoa käytössä jääpallon Veite-
rä-Kampparit-finaalissa.

Saksinostimet rivissä YIT:n koulutyömaalla.

Kuva: Juha Tamminen

Renta on kuluvalla kaudella Veikkausliigan yhteistyökumppani. Renta tulee nä-
kymään ja kuulumaan Veikkausliigan otteluissa. Yhteistyö julkistettiin Veikka-
usliigan kauden avaustilaisuudessa ja nettisivuilla huhtikuun alussa.

Sosiaaliseen mediaan on kauden ajan tulossa säännöllisesti Rentan ja Veikka-
usliigan yhteistyössä tuottamaa materiaalia, jossa molemmat osapuolet ovat 
vahvasti esillä. Hyvää kuluvaa jalkapallokautta kaikille lukijoille 
– Muista tunnustaa väriä!

Avasimme ensimmäisen konseptivuokraamon Onnisen kanssa. Huhtikuusta 
alkaen Onnisen Vantaan Koivuhaan Mega Express -myymälästä löytyvät On-
nisen palveluiden lisäksi myös Rentan vuokrakoneet. Myymälän vuokraamosta 
saat vuokrattua yleisimpiä pienkoneita. Valikoimassa on myös pieni määrä hen-
kilönostimia. Myymälässä sinua palvelevat Onnisen asiantuntijat.

Nyt voit vaivattomasti hoitaa yhdellä käynnillä tarvikkeet Onniselta ja koneet 
Rentalta!

Huhtikuun puolivälissä tehdyn yrityskaupan myötä Rentan kansainvälistyminen 
otti ensimmäisen askeleen. Stål & Hyr AB:n koko osakekanta siirtyi kaupan 
myötä Renta Yhtiöt Oy:n omistukseen. Kaupan myötä Renta-konsernin liike-
vaihdon (pro forma) 2018 arvioidaan olevan noin 110 MEUR:a.
 
Stål & Hyr on vuonna 1979 perustettu Ruotsin länsirannikolla ja Luoteis-Skoo-
nessa toimiva yleiskonevuokraamo, jolla on vahva markkina-asema omalla 
toimialueellaan. Yhtiöllä on 13 vuokraamoa, ja sen pääkonttori sijaitsee Var-
bergissa. Edellisen tilikauden liikevaihto oli 362 MSEK. Yhtiö toimii alueellisesti 
kahdella eri brändillä – Stål och Hyrmaskiner ja Dennis Maskinuthyrning.

”Rentalle yrityskauppa on strategian mukainen ensimmäinen askel yhtiön kan-
sainvälistymisessä ja varmistaa pääsyn tärkeille Ruotsin kone- ja laitevuokra-
usmarkkinoille. Ruotsi yksittäisenä maana on suurin ja vakain vuokrausmark-
kina Rentan tavoittelemalla Itämeren alueella. Stål & Hyr on erinomainen yhtiö 
ja tavoitteemme on yhdessä laajentua valtakunnalliseksi toimijaksi Ruotsissa”, 
kertoo Renta Group Oy:n toimitusjohtaja Kari Aulasmaa.

AJANKOHTAISTA
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RENTTAAMINEN

Renttaaminen
muutakin kuin vuokraamista
Onnistuneella työmaalla on aina hyvät tekijät ja luotettavat yhteistyö-
kumppanit. Kumppaneiden määrä ei kuitenkaan takaa onnistumista 
vaan oikeiden osaajien valitseminen.

Työmaan johtaminen on taitolaji. Osaaminen ja yhteistyö ovat keskiössä on-
nistuneissa projekteissa. Optimiolosuhteet työmaalle voidaan luoda osaa-
van yhteistyökumppanin kanssa, joka hahmottaa kokonaisuuden. 
-Meidän tehtävä on mahdollistaa asiakkaalle keskittyminen omaan  

ydinosaamiseensa. Asiakkaat luottavat siihen, että me hoidamme asiat sovitusti, 
kertoo Helsingin aluemyyntipäällikkö Tommi Gustafsson.

-Vaatii paljon osaamista organisaatiolta, jotta pystyy myymään ja hankki-
maan kaluston sekä toimittamaan sovittuna aikana sovittuun paikkaan. Se vaatii 
hyvän taustaryhmän, jotta asiakasta pystytään palvelemaan saumattomasti. Ku-
kaan ei pysty yksinään hoitamaan kaikkea.
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Rentan ja Rakennusliike Laptin yhteistyö Oulussa on 
malliesimerkki, kuinka avoin viestintä ja huolellinen 
suunnittelu auttavat molempia organisaatioita tehtä-

vissään. Aikataulun ja työvaiheiden läpikäyminen helpotta-
vat asiakasta sekä vuokraamoa hallitsemaan kalustoa ja 
optimoimaan vuokra-ajan.

-Renta ottaa yhteyttä ja tulee keskustelemaan tu-
levista kalustotarpeista, kun olemme perusta-
massa työmaata. He ovat aktiivisia ja tie-
tävät mitä kalustoa meille kannattaa 
tarjota oman kalustomme tueksi, 
kertoo Laptin vanhempi työnjoh-
taja Matias Rautakoski.

Huolellisen suun-
nittelun ja avoimen yh-
teistyön avulla kaluston 
toimitus- ja palautus-
ajankohdat voidaan 
sopia jopa vuosi etu-
käteen. Näin työmaa-
organisaatio voi olla 
varma, että se saa tarvit-
tavan kaluston keskellä 
kiireisintäkin rakennus-
buumia. Järjestely helpot-
taa myös Rentan toimintaa, 
kun kalustoa voidaan varata 
jo seuraavalle tarvitsijalle hy-
vissä ajoin. Rautakoski vertaa 
kaluston aikataulutuksen tärkeyttä 
rakennusmateriaalien tilauksiin, jotka 
tehdään hankinta-aikataulun mukaisesti hy-
vissä ajoin.

-Toteutuksen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että 
kalusto on työmaalla silloin kun sitä tarvitaan.

Asiakkaan tunteva kumppani
Rautakoski myös kehuu Rentan asiantuntevuutta ja yhteis-
työn sujuvuutta. Asiakkaan tapa rakentaa tunnetaan ja tä-
ten vuokraamo pystyy tarjoamaan kalustoa, mitä asiakas ei 
välttämättä ole huomannut tarvitsevansa.

- Tämän kaltaisella hyvällä kommunikaatiolla pys-
tymme välttämään muun muassa viimehetken paniikin-
omaiset kalustovuokraukset.

Myös aktiivinen viestintä koetaan merkittäväksi lisä-
arvoksi asiakkaalle. Jatkuva molemmin puoleinen viestintä 
helpottaa kumpaakin osapuolta. 

-Olemme Rentan kanssa yhteydessä viikoittain ja 
heiltä tullaan käymään työmaalla parin–kolmen viikon vä-
lein. Tällöin käydään kalustolistaa läpi ja katsotaan, onko 
työmaalla jäänyt tarpeettomaksi kalustoa, joka joutaa pa-

lautettavaksi.
-Myös reagointikyky on ollut en-

siluokkaista. Esimerkiksi on ollut ti-
lanne, jossa Rentalla ei ole ollut 

suoraan tarjota tietynlaista pu-
toamissuojakalustoa. Selvi-

tettyämme heille tarvittavan 
määrän ja tarveajan, ovat 
he hankkineet kaluston, 
jonka sitten vuokrasivat 
meille.

Satamakapteeni
Viime keväänä 

alkanut Oulun Satama-
kapteenin työmaa oli 

mallikas esimerkki hyvin 
ajoitetusta työstä. Jo al-

kusyksyllä Renta otti pu-
heeksi rakennuksen työnai-

kaisen lämmityksen.
-Keskustelimme, mi-

ten lämmitys olisi järkevin ja ta-
loudellisin hoitaa. Lämpölähteenä 

päätettiin käyttää rakennukseen tulevaa 
kaukolämpöä. Rentan vastuulla oli hoitaa ti-

lapäinen lämmönvaihdin, siirtoputket ja vesikiertoiset 
lämmittimet kytkentöineen. Lämmityksen käyttöönotosta 
sovittiin aikataulu ja Renta varasi meille tarvittavan ka-
luston. Suunnitelmaa jalostettiin vielä ennen lämmityk-
sen käyttöönottoa muuttamalla lämmityksen tarvitsemat 
putket teräsputkiin. Sekä putkilinjan suunnitteluun, että 
asennukseen löytyi ammattitaitoinen tekijä Rentan yhteis-
työkumppanista.

-Rakennus saatiin lämpimäksi suunnitellussa aika-
taulussa, ilman ongelmia ja ilman ylimääräistä stressiä, 
summaa Rautakoski. ■

Aktiivinen yhteydenpito
Gustafsson painottaa, että Rentan mallissa asiakas saa 
aina kasvot toiminnalle. Asiakkaasta halutaan pitää huolta 
kaikissa vaiheissa ja täten viestintä asiakkaalle pitää olla 
avointa ja aktiivista.

-Aloitamme hyvissä ajoin ennen projektin alkua val-
mistelemaan asiakkaan kanssa työmaata. Käymme läpi 
aikataulut ja millaisia kokonaisuuksia tehdään, kuvailee 
Gustafsson.

-Pidämme jatkuvasti yhteyttä asiakkaan kanssa, jot-
ta kaikki tietävät mitä tapahtuu. Aina kun yksi kokonaisuus 
on saatu valmiiksi niin teemme välitarkistuksen. Täten ai-
kataulu ja suunnitelma on molempien tiedossa.

Aktiivinen kanssakäyminen korostuu työmaan kai-
kissa vaiheissa. Oulussa aluemyyntipäällikkö Jari Viitanen 
käy viikon-kahden välein kiertämässä kaikki työmaat pai-
kan päällä ja on aktiivisesti yhteydessä työmaan insinöö-
reihin ja mestareihin.

-Käymme katsomassa, että kalusto täsmää suun-
nitelman kanssa. Samalla keskustelemme mitä kalustoa 
tarvitaan lähiaikoina. Yritetään välttää hipihopi-hommia, 
koska se ei ole kenellekään eduksi.

-Selvitämme myös mitä kalustoa palautuu lähiaikoi-
na niin osaamme hankkia kalustolle logistiikan ja vuokrata 
eteenpäin. Samalla saadaan pidettyä työmaan kalusto ajan 
tasalla ja ylimääräiset koneet eivät jää nurkkiin pyörimään. 
Etenkin loppuvaiheessa pidämme asiakkaan aina tietoise-
na mitä kalustoa heillä on työmaalla, jotta kalustoa ei hä-
viä, kertoo Viitanen.

Monipuolinen palvelu
Renta on kehittänyt toimintamallin, josta asiakas voi hank-
kia kaiken tarvittavan kaluston sekä osaamisen yhdestä 
talosta. 

-Asiakas saa meiltä koko palvelun. Vuokraamme 
koneet, työmaatilat, telineet ja sääsuojat sekä tarjoamme 
työmaapalveluja. Täten asiakas saa kaikki palvelut yhdeltä 
ja samalta toimittajalta, Gustafsson mainitsee.

Palveluun kuuluvat koneiden ja laitteiden lisäksi 
myös avustavat työt.

-Tarvittaessa autamme asiakasta tekemään myös 
paperityöt. Hoidamme esimerkiksi sähköt työmaalle ener-
gialaitoksen kanssa. Paperit valmistellaan siten, että asi-
akkaan ei tarvitse kuin allekirjoittaa ne, toteaa Gustafsson.

-Vaatii paljon palveluhenkisyyttä, koska asiakaspal-
velu on paljon muutakin kuin sähköpostien lähettämistä. 
Me olemme kuitenkin auttamassa projektin läpi viemises-
sä.

Kustannustehokas kumppani
Monesti osaava yhteistyökumppani tekee toiminnasta te-
hokkaampaa ja laskee kustannuksia. Oikea kumppani 
säästää työmaalla aikaa ja rahaa, kun työmaan työnteki-
jöillä on koko ajan oikeat koneet ja laitteet oikeassa vai-
heessa työmaata.

- Hyvin suunniteltu työmaa toimii paljon paremmin 
kuin sellainen mitä ei ole suunniteltu. Silloin yleensä jou-
dutaan tekemään turhaan paikkauskeikkoja, jotka tulevat 
rahtien muodossa kalliimmaksi asiakkaalle. Asiakkaalle 

on edullisempaa valita yksi toimittaja, jonka kanssa vie-
dään työmaata eteenpäin, kertoo Jyväskylän aluemyynti-
päällikö Mikko Rämänen.

Oikea kumppani auttaa tarvittaessa myös valitse-
maan oikean kaluston työmaalle.

-Joskus asiakas esimerkiksi ei tiedä millainen nos-
tin sopii työhön. Me menemme ja katsomme millainen rat-
kaisu olisi tarjota. Täten asiakas saa aina oikean koneen, 
sanoo Turun aluemyyntipäällikkö Jarmo Mutta.

Mutan mukaan asiakkaat arvostavat, kun myyjät pi-
tävät yhteyttä ja käyvät työmaalla tarkistamassa tilanteen 

tasaisin väliajoin. Asiakkaat pitävät myös nopeasta rea-
goinnista, joka takaa työmaa-arjen jatkumisen haasteista 
huolimatta. Mutta kuvailee kuinka Rentalla pystytään rea-
goimaan nopeasti, kun kaikissa vaiheissa on aina ammat-
tilainen hoitamassa työtä. 

-Meillä homma toimii sisäisesti todella hyvin, kos-
ka yhtään kasvotonta ei ole missään vaiheessa. Kaikki tie-
tävät missä mennään, kun viestintä on avointa. Myyjän ei 
tarvitse koko ajan varmistaa ovatko tuotteet, logistiikka tai 
asennukset kunnossa. Organisaatio on ketterä ja nopeasti 
reagoiva, kun paikallistuntemus on hyvä. Tiedämme missä, 
milloin ja miten toimimme paikallisesti, Mutta päättää. ■

RENTTAAMINEN



SEURAA MEITÄ SOMESSA!

LINKEDIN, FACEBOOK & YOUTUBE: Renta Oy

INSTAGRAM: @renta.fi

TWITTER: @rentafi

#RENTAFI
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TRACKUNIT

Fakta

Trackunitin avulla koneen vuok-
raaja pystyy päättämään koneen 
käytöstä. Vuokraaja pystyy lu-

kitsemaan koneen ja täten estämään 
luvattoman käytön, kertoo Tampereen 
toimipisteen esimies Mika Heikkilä 
Trackunitin ydinominaisuudesta.

Heikkilä kouluttaa Rentalla 
henkilönostimien käyttöä, joten Trac-
kunit on tuttu työkalu. Henkilökunnan 
lisäksi myös asiakkaat ovat löytäneet 
Trackunitin hyödyt.

-Asiakkaamme ovat ottaneet 
Trackunitin positiivisesti vastaan. Mo-
net asiakkaat ovat kertoneet koneiden 
valvonnan helpottuneen työmaalla. 
Nykyään kaikki käyttäjät ovat varmasti 
sellaisia joilla on riittävät taidot käyt-
tää konetta turvallisesti, sanoo Heik-
kilä.

Helppokäyttöinen
Trackunitin käyttäminen on yksin-
kertaista. Vuokraajalle luodaan neli-
numeroinen PIN-koodi, jonka avulla 
koneen saa käyttöön. Vaihtoehtoisesti 
henkilökohtainen valttikortti voidaan 
koodata avaimeksi. Täten PIN-koodia 
ei tarvita vaan tunnistautuminen voi-
daan tehdä näyttämällä valttikorttia 
DualID -näppäimistölle.

DualID-näppäimistö on Tracku-
nitin näkyvin osa. Varsinainen Tracku-
nit ei näy koneen käyttäjälle, koska se 
on upotettuna koneen sisälle.

DualID taas on älypuhelimen 
kokoinen ja se on kiinnitettynä koneen 
ulkoreunaan. DualId näyttää käyttä-
jälle koneen tunnistaumisen tilanteen 
kahdella erilaisella valolla.

Hyödyttää myös huollossa
Myös koneen huollon kannalta Track-
unit tarjoaa moderneja ratkaisuja. 
Kone välittää vuokraamolle reaaliai-
kaista tietoa huoltojen tarpeesta. Tä-
ten vuokraajalle pystytään takaamaan 
aina toimiva ja huollettu kone.

-Pystymme tarkkailemaan ko-
neen huollontarvetta. Asiakkaalle 
tämä on hyödyllistä, koska esimer-
kiksi pitkään vuokralla ollut kone saa-
daan huoltoon ja työt eivät keskeydy 
huoltamattoman koneen takia, kertoo 
Rentan kalustonhallinnasta vastaava 
Jarmo Niskala.

Trackunit löytyy jo suuresta 
osasta Rentan kalustoa. ■

Trackunit
moderni tapa käyttää koneita
Viime aikoina Rentan henkilönostimiin ilmestyneet ”mustat mokku-
lat” ovat herättäneet mielenkiintoa käyttäjien keskuudessa. Kävim-
me kysymässä Rentan asiantuntijoilta, mitä mokkula nimeltä Track-
unit tekee ja mitä hyötyä siitä on käyttäjälle.

Trackunit ja kuljetus

Trackunit video

Vaasan toimipiste antoi käytän-
nön vinkin kuljetukseen.  
Trackunitin puoleista sivua ei 
kannata lastata kuljetuksessa 
seinää vasten. Muuten saattaa 
joutua harjoittelemaan joo-
ga-asentoja kesken työpäivän.

Voit myös tutustua Trackunittiin 
Rentan videolla.

YouTube: Renta – Trackunit

Trackunitin avulla käyttäjä 
voi hallita ja valvoa koneen 
käyttöä.

Trackunit löytyy jo suuresta 
osasta Rentan kalustoa.
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Renta Easy
ketterää palvelua mobiililla

Renta Easy on Rentan asiakkailleen tarjoama moderni kalustonhal-
linnan työkalu. Sovelluksella hoituvat niin kaluston tilaus, palautus, 
työmaakohtainen kaluston seuranta kuin huolto- ja tankkauspalve-
lun tilaaminen. 

Mikä parasta - se on aina mukana ja käytössä ympäri vuorokauden!

Älypuhelimella ja selaimessa toimiva Renta Easy -so-
vellus on uusi tapa hallita vuokrakalustoa työmailla. 
Sovelluksen pääasiallinen käyttö on keskittynyt ka-

luston tilaamiseen, vuokralla olevan kaluston seurantaan 
ja palautusten tilaamiseen.

Ominaisuuksista löytyy myös monta muutakin työ-
maan arkea helpottavaa ominaisuutta. Sovelluksen avulla 
on mahdollista tilata huolto- ja tankkauspalveluita suoraan 
Rentan toimipisteeltä. Tuotekatalogista löytyvät myös kä-
tevästi käyttäjälle hyödylliset informaatiot, kuten kaikkien 
nostimien ulottuvuudet sekä muut tekniset tiedot.

Kalustonhallinta helpoksi
Sovelluksen kalustonhallintaa helpottavat ominaisuudet 
ovat saaneet paljon kiitosta kentältä ja niistä on ollut suu-
resti hyötyä päivittäisen toiminnan sujuvoittamisessa. Tär-
keimmäksi on koettu mahdollisuutta tarkastella työmaa-
kohtaisesti vuokralla olevaa kalustoa. 

Lahden toimipisteen esimiehen Joni Långin mu-
kaan näin työmaalla saadaan maksimoitua kaluston vuok-
rauksesta saatu hyöty.

-Renta Easyn kautta on helppo nähdä, jos työmaalla 
on kalustoa, joka voidaan palauttaa. Tämä poistaa turhia 
kuluja ja tehostaa toimintaa.

Käyttäjä näkee reaaliaikaisesti päivittyvästä ja ajan-
kohtaisesta listasta suoraan mitä kalustoa on milläkin työ-
maalla käytössä. Renta Easylla on helppo tehdä tilaukset 
samalla kun tuotelistasta tarkastelee valikoimaa. Sama 
pätee myös palautuksiin. 

-Työmaan päättyessä sovelluksesta näkee nopeasti, 
mitä vuokrakalustoa työmaalla on vielä jäljellä ja osataan 
tarvittaessa ruveta etsimään puuttuvaa kalustoa. Mahdol-
lisuus seurata kaluston päivä- ja kuukausikohtaisia vuok-
rakustannuksia on iso plussa, kuvailee Renta Easyn hyötyjä 
Lappeenrannan toimipisteen esimies Jari Juselius.

RENTA EASY

24/7 Konevuokraamo
Renta Easy on konevuokraamo, jota pystyy käyttämään 
kellonajasta tai päivästä riippumatta. Käyttäjän ei tarvitse 
odottaa yön yli vuokraamon aukeamista, jotta voi tehdä ti-
lauksen. Vuokraamon auettua toimipiste vahvistaa tilauk-
sen ja toimittaa huollon tai koneen tilauksen mukaisesti.

Espoon aluemyyntipäällikkö Jari Janssonin mieles-
tä Renta Easy on hyödyllinen lisäkanava tilausten hoitoon.

-Etenkin työmailla, jotka ovat aktiivisina kellon ym-
päri ja viikonloppuisin, on tämä mahdollisuus ollut erittäin 
hyödyllinen.

Renta Easyn kautta on myös mahdollista tilata huol-
to- ja tankkauspalveluita. Oli kyse dieselkäyttöisen saksi-
lavan polttoainesäiliön täytöstä tai uppopumpun korjauk-
sesta, kaikki hoituu sujuvasti nappia painamalla ja kelloon 
katsomatta. Tällöin huoltopyyntö saadaan välittömästi toi-
mitettua pisteelle eikä käyttäjän tarvitse odottaa seuraa-
vaan aamuun, että pääsee soittamaan.

Konevuokraamo taskussasi
Rentan tuoteluettelo kulkee jatkuvasti taskussa, kunhan 
omistaa älypuhelimen. Sovellus on suunniteltu helppo-
käyttöiseksi ja toimivaksi jokaiselle laitteelle, jolla pääsee 
internettiin. 

-Turun suunnalla ainakin palaute on ollut erittäin 
positiivista ja erityisesti nuorempi polvi on omaksunut so-
velluksen käytön laajalti, summailee Turun aluemyynti-
päällikkö Marko Heinonen.

-Jos on mitään kysymyksiä sovellukseen liittyen tai 
haluaa perehdytystä sovelluksen käyttöön, niin rohkeasti 
yhteydenottoa oman toimipisteen myyjälle. Myyjät tulevat 
mielellään munkkipussin kanssa paikan päälle käymään 
ohjelmaa läpi, huikkaa Heinonen terveisinä konkareille ja 
uusille käyttäjille! ■

Fakta
Renta Easy ladattavissa AppStoresta ja Google Play 
-kaupoista.

Sovellusta voi käyttää myös osoitteessa rentaeasy.fi
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STP Oy
Suomen Työmaapalvelut Oy osaksi Rentaa
Yrityskaupan myötä osaksi Renta Groupia liittynyt Suomen Työmaapalvelut Oy on vuonna 
2012 perustettu työmaapalveluita tarjoava yritys. STP Oy täydentää palvelutarjontaa ja 
osaltaan vahvistaa Rentan tarjontaa täyden palvelun kone- ja laitevuokraamona.

TYÖMAAPALVELUT

STP Oy tarjoaa työmaapalveluitaan erilaisiin projek-
teihin. Palveluihin kuuluvat työmaille tehtävät tila-
päisasennukset kuten sähkö- ja lämmitysasennuk-

set sekä suunnittelut. Myös työmaavedet ja työmaatilojen 
asentaminen sekä niihin liittyvät LVI-työt kuuluvat palvelui-
hin. Käytännössä tarjontaan kuuluvat melkein kaikki mitä 
työmailla voi tarvita suunnittelusta asennuksiin.

-Meillä on satoja työmaita ympäri Etelä-Suomea. 
Lisäksi ollaan myös projektiluontoisesti tehty keikkoja 
muuallakin Suomessa, kertoo Suomen Työmaapalveluiden 
toimitusjohtaja Antero Anttila.

Pääpaino toiminnassa on yritysasiakkaissa, jois-
ta suurin osa on rakennusliikkeitä. Päivittäinen toiminta 
koostuu erilaisista sähkö- ja LVI-asennuksista sekä nii-
den puruista. Lisäksi myös roskakuilujen asentamiset ja 
pienimuotoiset työmaiden aitaukset ovat säännöllisiä toi-
meksiantoja. Kylminä vuodenaikoina työmaalämmitysten 
asennukset, siirrot ja purut ovat myös isossa roolissa päi-
vittäisessä toiminnassa.

Töitä tehdään asiakkaan tarpeet ja aikataulut huo-
mioiden eikä mitään toimeksiantoa ole koettu liian pienek-
si. Avoin ja jatkuva kommunikaatio asiakkaan kanssa on 
koettu tärkeäksi päivittäisessä työskentelyssä.

-Aktiivinen ja rehellinen kommunikaatio asiakkaan 
suuntaan on meille kunnia-asia. Tärkeintä on, että asiakas 
tietää milloin tapahtuu mitäkin ja mitä on tehty. Tai mihin 
tilaan työ on jäänyt ja milloin jatketaan. Keskinäinen luotta-
mus näissä hommissa on tärkeää emmekä pidä asiakasta 
pimennossa, avaa Anttila STP:n asiakaspalvelufilosofiaa.

-Työmme laadusta ja asiakastyytyväisyydestä kertoo 
jotain se, että meillä on paljon pitkäaikaisia asiakkuuksia, 
jotka projektista, vuodesta ja jopa yrityksestä toiseen tilaa-
vat työmaapalvelut meiltä. Asiakaslähtöisesti tätä hommaa 
tehdään, kuvailee Anttila.

Suomen Työmaapalveluiden alkutarina
Nykyään 28 henkilöä työllistävä STP Oy:n perustivat vuonna 
2012 viisi henkilöä. Perustajajäsenillä oli aikaisempaa ko-
kemusta alalta ja jossain vaiheessa heräsi ajatus, että asiat 
voisi tehdä paremmin ja palvelua kehittää. Siitä ajatuksesta 
idea lähti kasvamaan sekä kehittymää ja syntyi palo perus-
taa oma yritys.

-Koettiin, että pystytään palvelemaan asiakasta 
omalla tyylillä. Meille on alusta asti ollut tärkeintä, että 
ratkaisemme asiakkaan ongelmat ja helpotamme arkea 
työmaalla. Esimerkkinä asennamme myös muiden kone-
vuokraamoiden kalustoa, joten vuokrakaluston ei ole pak-
ko olla Rentalta.

Kaikki saman katon alta
Yhteistyö Rentan kanssa on alkanut hyvin.  Asiakkaat ovat 
olleet tyytyväisiä ja uuden järjestelyn ansiosta Suomen Työ-
maapalvelut pystyvät tarjoamaan monipuolisempia ratkai-
suja, mihin aikaisemmin ei ole ollut mahdollisuutta.

-Päivittäin tehdään yhteistyötä Rentan myynnin ja 
toimipisteiden kanssa. Yhteistyön ansiosta pystymme tar-
joamaan asiakkaillemme käytännössä kaiken työmaalla 
tarvittavan vuokrakaluston sekä asennukset. 

-Sekä Suomen Työmaapalveluilla että Rentalla on 
samanlainen filosofia, jossa asiakas on tärkein ja tavoit-
teena hyvä, joustava palvelu.

Tulevaisuuden suunnitelmiin Suomen Työmaapal-
veluilla kuuluu palveluverkoston laajentaminen kattamaan 
koko maan. 

-Rentan kanssa yhteistyössä on tarkoitus kasvattaa 
palvelua. Suunnitelmiin kuuluu muun muassa uusien pis-
teiden avaaminen uusille paikkakunnille. Tavoitteena meil-
lä on koko maan kattava palveluverkosto. ■

Fakta
Suomen Työmaapalvelut Oy:n palveluihin kuuluvat 
kaikki työmaapalvelut suunnitelusta asennuksiin.

STP Oy palvelee pääasiassa Etelä-Suomen alueella.
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TILAT

Modernit
työmaatilat

Asiakkaiden odotukset työmaatilojen laatua kohtaan ovat kehitty-
neet. Rentan työmaatilat pyrkivät omalla toiminnallaan vastaamaan 

positiiviseen muutokseen tuomalla työmaille laadukkaat ja siistit 
työmaaolosuhteet kalustusta myöten.

Yleinen mielikuva työmaatilojen kalustuksesta on sekalainen kokoelma erityylisiä ka-
lusteita. Taukotilan varustelu on takavuosina saattanut koostua pöydästä ja joukkios-
ta eri mallisia tuoleja.

Rentan työmaatilat pyrkivät omalla toiminnallaan edistämään positiivista kehitystä, 
jossa myös työmaatilojen yhtenäiseen ilmeeseen ja yleiseen viihtyvyyteen panostetaan ai-
kaisempaa enemmän. Toimivat ja modernit tilat ovat osa työntekijöiden viihtyvyyttä, sekä 
vahva visuaalinen viesti ammattimaisesta toiminnasta työmaalla.

-Yhä enenevissä määrin asiakkaat ovat ruvenneet arvostamaan tilojen yhdenmukai-
suutta sekä niiden tarkoituksenmukaisuutta. Sama pätee myös kalustukseen, kertoo Ren-
tan työmaatilojen tuotelinjapäällikkö Jari Korhonen. 

-Asiakkaan kannalta katsottuna siistit, modernit tilat taas välittävät heidän omille 
asiakkailleen positiivisen kuvan toiminnan laadusta.

Tiloihin panostaminen kannattaa
Nykypäivänä työmaan mestarit ja insinöörit saattavat viettää koko työpäivän neljän seinän 
sisällä työmaatiloissa. Tällöin korostuu tilojen viihtyvyys ja laatu entisestään.

-Eräs mestari kertoi, että hän on ollut kolmekymmentä vuotta työmailla. Hän pohti, 
että saattaa viettää joka päivä kahdeksasta kymmeneen tuntia sisätiloissa. Työpäivän ver-
ran kun istuu palavereissa tai työpöydän ääressä, alkaa olemaan väliä millaisissa tiloissa ja 
minkälaisella penkillä työpäivän viettää, Korhonen toteaa.

-Pääsääntöisesti olemme saaneet asiakkailta hyvää palautetta. Olemme palautteen 
mukaan eri tasolla, kun vertaa asiakkaiden aiempia kokemuksia työmaatiloista. Eikä pel-
kästään uusien tilojen osalta vaan myös kalustuksen. Asiakkaamme arvostavat yhdenmu-
kaisia ja samannäköisiä kalusteita. Pidämme huolen, että asiakas saa rahoilleen vastinetta, 
Korhonen summaa.

Tuotanto omissa käsissä
Työmaatilojen lisäksi myös kalusteiden tuotanto on Rentan omissa käsissä. Kalusteet kehi-
tetään ja valmistetaan yhdessä asiakkaiden ja kalustetoimittajien kanssa.

Kun keksimme tai saamme asiakkaalta palautetta uudesta ideasta, niin otamme yh-
teyttä kalustetoimittajaan ja he piirtävät kuvat uudesta tuotteesta. Tämän jälkeen hiomme 
yhdessä luonnosta, jotta saamme asiakasta palvelevan valmiin tuotteen, kertoo Korhonen 
uuden tuotteen kehityskaaresta.

Hyvänä esimerkkinä toimii pöytien kehitys. Ensimmäisten prototyyppiversioiden jäl-
keen varastoinnin yhteydessä oli huomattu, että jos pöydän jalat taittuisivat, voisi pöytiä va-
rastoida tehokkaammin. Tämän huomion jälkeen tehtiin uusi prototyyppi, johon muokattiin 
tarvittavat muutokset ja pöydästä saatiin toimiva ratkaisu.

Käytössä myös toimipisteillä
Kalusteiden toimivuudesta voidaan käyttää hyvänä esimerkkinä Rentan helmikuussa auen-
nutta Lahden toimipistettä. Täysin uusi ja konevuokraamoksi suunniteltu kiinteistö kalus-
tettiin Rentan omilla kalusteilla. Lahden lisäksi myös Hämeenlinna, Kajaani, Tampereen 
Lielahti ja Ylivieska ovat kalustaneet toimipisteensä työmaatilojen kalusteilla.

Tulevaisuuden suhteen Korhosen tiimillä on selkeä ajatus: jatkuva tuotekehitys yh-
teistyössä asiakkaiden kanssa sekä teknologian hyödyntäminen työmaatiloissa.

-Kehitämme jatkuvasti arkea helpottavia asioita ja yritämme tehdä kaikkemme, jotta 
työmailla palvelisi aina tarkoitukseen sopivat työmaatilat, summaa Korhonen. ■

Fakta
Tuotannon pitäminen omissa käsissä mahdollistaa 
tarvittaessa nopean reagoinnin tilanteisiin. 

Parhaimmillaan ideasta työmaalle asennettuun tuot-
teeseen on mennyt kaksi viikkoa!
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Safety-Deck
Turvaa ontelolaattakuormien purkuun
Ontelolaattakuorman purku on riskialtista työtä. Tapaturman sattuessa 
vahingot voivat olla merkittäviä ja johtaa traagisiin kohtaloihin 
- ainakin ilman asianmukaisia turvajärjestelyjä.

Safety-Deck sai alkunsa, kun asiakkaat lähestyivät 
meitä tiedustellen, olisiko mahdollista kehittää rat-
kaisu, jolla ontelolaattojen purusta saataisiin hel-

pompaa ja ennen kaikkea turvallisempaa, kertoo Renta 
Telineiden Pohjois-Suomen alueen työnjohtaja, Jarkko 
Ryyppö.

Yhdessä Oulun aluemyyntipäällikkö Mika Pasman 
kanssa he kehittivät ratkaisun ongelmaan: moduuliraken-
teinen terästeline, jossa turvavaijeri kulkee telineen pääl-
lä, kuorma-auton sivulla.

Sujuvampaa työtä
Toimintaperiaatteena on, että kuormaa purkavalla ”ala-
miehellä” on yllään turvavaljaat, jotka kiinnitetään Safe-
ty-Deckin kelavaijerin. Kelavaijeri lukkiutuu voimakkaasta 
nykäisystä estäen kuorman kyydistä maahan putoamisen. 
Koko telineen mitalla kulkeva vaijeri mahdollistaa työs-
kentelyn ja siirtymisen päästä päähän ilman valjaiden ir-
rottamista. 

- Työturvallisuus paranee, kun missään vaiheessa 
ei olla irti turvalaitteista. Tämä myös mahdollistaa sujuvan 
työskentelyn ilman häiriöitä, valistaa Ryyppö.

Kuorman vierellä kulkevan telineen ansiosta ala-
miehet voivat purkua tehdessään siirtyä purettavan 
kuorman ja telineen välillä. Esimerkiksi nostovaiheessa 
pystytään kasvattamaan varoetäisyyttä siirtymällä Safe-
ty-Deckin päälle, kun kuormaa liikutetaan. Täten riski jää-
dä putoavan laatan alle onnettomuustilanteessa pienenee.

Räätälöitävä teline
Skaalautuvuutensa ansiosta Safety-Deck sopii käytännös-
sä kaikille työmaille ja on räätälöitävissä asiakkaan tarpei-
siin sopivaksi. Telineeseen on mahdollista myös asentaa 
tarviketasoja, joilla voidaan säilyttää työkaluja. Näin työka-
lut eivät pyöri jaloissa aiheuttamassa kompastumisriskejä. 

Safety-Deck voidaan toteuttaa kiinteänä sekä siir-
rettävänä versiona. Siirrettävää Safety-Deckiä pystyy liikut-
tamaan esimerkiksi torninosturin avulla. 

- Pääsääntöisesti työmaalta löytyy paikka, johon 
kiinteä versio mahtuu. Siirrettävää versiota on lähinnä käy-
tetty silloin, kun ontelolaattakuormien purkupaikkaa tarvi-
taan johonkin muuhun käyttöön kuormien välissä.

Rakenteensa ansiosta Safety-Deck on varsin nopea 
koottava. Aamulla tuleva tilaus voidaan parhaassa tapauk-
sessa saada iltapäiväksi kasattua työmaalle, jos varastossa 
on tarvittavat osat.

- Itse telineen kasaus on noin puolen päivän homma.

Turvallinen työmaa
Lisääntyneen valvonnan ja valistuksen myötä ollaan työ-
mailla ruvettu heräämään ontelolaattakuormien turvalli-
suusriskien minimoimiseen. Nykyään asiakkaat itse osaa-
vat jo kysellä Safety-Deckin perään ja tuote onkin saanut 
paljon positiivista palautetta työmailta.

- Tällä hetkellä Safety-Deck on toimivin työturval-
lisuusratkaisu ontelolaattakuormien purkuun, summaa 
Ryyppö. ■

SAFETY-DECK

Fakta
Safety-Deck on Rentan kehittämä laite. Laite kehitet-
tiin asiakkaiden toiveesta alkuvuodesta 2017.
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TOIMIPISTEET

Renta avasi ensimmäisen konevuokraamon Tampereelle keväällä 2017. 
Tampereen rakennusbuumin kiihtyessä Renta avasi Tampereen Lielah-
teen toisen konevuokraamon palvelemaan Länsi-Tampereen isoja uusia 
aluerakentamishankkeita.

Tampere on tällä hetkellä pääkaupunkiseudun jälkeen 
nopeinten kasvava kasvukeskus. Tampereen alueella 
on käynnistymässä useita isoja aluehankkeita. Lisäk-

si kaupungin omat hankkeet kuten kansiareena ja ratikka-
hanke työllistävät alan toimijoita. Viimevuonna Tampereen 
alueelle valmistui ennätysmäärä uusia asuinkerrostalo-
asuntoja, yli 3000 kappaletta. Laajan ja monipuolisen mark-
kinan vuoksi myös Rentan palveluille on kysyntää.

Ensimmäinen vuosi Tampereen Sarankulmassa si-
jaitsevalla toimipisteellä on mennyt vauhdikkaasti. Neljän 
henkilön tiimi on kasvanut kuuteen ja Lielahteen avattu 
uusi konevuokraamo työllistää tällä hetkellä kaksi henki-
löä. Sarankulman yhteydessä on myös Renta Telineiden 
toimipiste, johon kuuluvat työnjohtaja ja joukko tarkasti va-
likoituja aliurakoitsijoita.

-Suurelta osin uusasiakashankintaahan tämä on ol-
lut aluksi. Asiakkaat ovat löytäneet meidät ja koneet ovat 
liikkuneet hyvin. Kokonaisuudessaan voi olla varsin tyyty-
väinen ensimmäisen toimintavuoden tuloksiin.

-Suurin asiakasryhmämme on luonnollisesti raken-
nusliikkeet. Lisäksi infrapuolen rakentajia ja jonkun verran 
teollisuuden alan edustajia on asiakkaina. Myös yksityis-
asiakkaita käy meillä asioimassa, Tampereen aluemyynti-
päällikkö Taneli Salminen ynnäilee.

Kuluvalle vuodelle on suunnitteilla vauhdikasta kas-
vua. Ajankohta on otollinen rakentamisen kukoistaessa 
Tampereen alueella.

-Sen mukaan on uutta väkeä palkattu tiimiä vahvis-
tamaan ja kalustoa hankittu lisää, jotta kasvun toteuttami-
nen olisi mahdollista.

Paikallistuntemus ja ketteryys etuina
Rentan toimintamalliin kuuluu toimipisteiltä paikallisesti 
johdettu toiminta. Asiakkaalle tämä kevyt ja paikallinen or-
ganisaatiorakenne näkyy muun muassa nopeana reagoin-
tikykynä nopeastikin muuttuvissa tilanteissa. Päätökset 
pystytään tekemään nopeasti, eikä jokaista asiaa tarvitse 
hyväksyttää monessa eri portaassa.

-Meillä on täällä paikalliset kaverit töissä, jotka tun-
tevat alueen ihmiset ja paikalliset tavat tehdä asioita. Joka 
paikkakunnalla on aina vähän omat erikoisuutensa, tiivis-
tää Salminen.

-Tällä alalla kokonaispaketin on oltava kun-
nossa. Jos yksikin osa-alue on pielessä, ei 
asiakas ole enää tyytyväinen. Kun on so-
vittu, että tavara on tiettynä aikana 
työmaalla, niin silloin se myös siellä 
on. Tarkastettuna ja toimivana. Se 
mitä luvataan, se myös pidetään, 
toteaa Sarankulman toimipis-
teen esimies Mika Heikkilä.

-Rentalla on myös val-
takunnan uusin vuokrakalus-
to. Meiltä asiakas saa aina 
uudet ja toimivat koneet käyt-
töönsä, muistaa Salminen 
vielä mainostaa.

  
Lähellä asiakasta
Länsi-Tampereelle käynnisty-
mässä olevien uusien isojen alue-
hankkeiden läheisyyteen avattu Li-
elahden toimipiste tulee helpottamaan 
työmaa-arjen lisäksi myös kaupungin muita 
asiakkaita.

-Lielahden läheisyyteen alkavia aluehankkeita sil-
mällä pitäen uusi toimipiste on perustettu. Pystymme pal-
velemaan asiakkaitamme nopeammin, kun toimipiste on 
lähempänä heitä. Lisäksi Tampereen länsipuolella toimivat 
noutoasiakkaat hyötyvät hakumatkan lyhenemisestä, sum-

mailee Salminen uuden pisteen avaamisen taustalla olevia 
syitä.

-Asiakkaan kannalta ei ole merkitystä kummalla 
pisteellä asioi, molemmista paikoista löytyy hyvin pitkälti 

sama vuokrakalusto. Tarpeen tullen myös liikutel-
laan kalustoa pisteiden välillä.

Kaikki yhdestä paikasta
Jämptin ja asiantuntevan palvelun 

lisäksi asiakkaita on ilahduttanut 
mahdollisuus saada kaikki tar-
vittava saman katon alta. Oli 
tarvelistalla vuokrakoneita, 
julkisivutelineitä, sääsuojia, 
työmaatiloja tai vaikka koko 
paketti – kaiken saa samasta 
paikasta.

-Uutena toimijana jou-
dumme vielä jonkin verran va-

kuuttamaan, että Rentalta saa 
kaikken tarvittavan. Ja täten 

asiakas säästää kustannuksis-
taan, kun kaikki toimitetaan yhdes-

tä paikasta.

Kysyttäessä syytä, miksi asiakkaan 
kannattaa tulla Sarankulmaan tai Lielahteen 

asioimaan on Salmisella vastaus valmiina:
-Meille kannattaa tulla palveltavaksi. Asiakas saa 

varmasti sellaisen koneen, jota on tullut hakemaan ja se 
on myös toimiva. Hintakin katsotaan kohdilleen. ■

Tupla-Renta 
Rakennusbuumi jyllää Tampereella
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Kimi Patova
Seuraava suomalainen supertähti

Hyvinkääläinen ratamoottoripyöräilijä Kimi Patova on määrätietoi-
sesti raivaamassa tietään kansainvälisille moottoriradoille. Renta 
alkoi vuonna 2018 tukemaan nuoren miehen taivalta kohti kansain-
välisiä kilparatoja.

Vasta 16-vuotias suomalaislu-
paus ajaa kaudella 2018 road 
racingiä Supersport 300 – luo-

kassa. Kimi Patova harjoittelee myös 
Superstock600 -luokan moottoripyö-
rällä, jolla on tarkoitus kilpailla jo tänä 
vuonna. Kauden tavoitteeksi nuori 
lupaus kertoo ajokokemuksen kartut-
tamisen sekä kansainvälisillä radoilla 
kilpailemisen.

-Kuusisatasella treenaaminen 
on tulevalla kaudella isossa osassa 
ja kisaakin ajetaan, jos ranteet riittä-
vät, Kimi kertoo ajatuksistaan tulevaa 
kautta kohtaan.

Monipuolista harjoittelua
Kimin esimerkillinen asenne niin kil-
pailemisen kuin määrätietoisen har-
joittelun suhteen luovat uskoa suoma-
laisten urheilijoiden menestymiseen 
tulevina vuosina kansainvälisillä aree-
noilla. Kesäisin Kimi harjoittelee road 
racingin ohella supermotoa, flat trac-
kia, crossia, enduroa ja minisupermo-
toa.

-Kaikkea yritetään ajaa, sil-
lä kaikki ajaminen vie kuljettajana 
eteenpäin.

Talvella harjoitteluohjelmaan 
sisältyi muun muassa lenkkeily, pyö-

Kimi Patova

IKÄ: 16
ASUINPAIKKA: Hyvinkää
LAJI: Road racing
LUOKKA: SSP300
TIIMI: RAM Racing Team
TAVOITTEET TULEVALLE KAUDELLE: Ajaa 
mahdollisimman paljon sekä pääs-
tä kilpailemaan ulkomaille.
UNELMA: MotoGP-mestaruus ja 
saada ajamisesta ammatti.

räily ja fysiikkaharjoitteet kuntosalilla. 
Ajotuntumaa pidettiin yllä ajamalla 
metsässä enduroa.

Koko perheen voimin
Nuoren moottoriurheilijan taustalta 
löytyy myös tietenkin vahva tukiver-
kosto. Kimin oma tiimi koostuu äidis-
tä, isästä ja veljestä. Perheenjäsenet 
ovat vahvasti mukana tekemässä kul-
taakin arvokkaampaa työtä unelman 
eteen. 

-Äiti hoitaa hallinnollista puol-
ta, isä huoltaa pyörät ja veli vastaa 
fysiikkavalmennuksesta. Homma ei 
olisi mitään ilman heitä, tiivistää Kimi.

Tulevalla kaudella Kimi ajaa ki-
saa RAM Racing Teamin väreissä. Tal-
lin uusimpana jäsenenä Kimi on pääs-
syt kovaan seuraan, sillä kummallakin 
tallikaverilla (Jani Rätöllä ja Felix 
Nässillä) on takataskussaan edellis-
kaudelta omien luokkiensa Suomen 
mestaruudet.

Kannattaa ottaa nimi ylös. Tu-
lemme vielä kuulemaan tästä hurja-
päästä! ■

Kimin kilpailukalenterin löydät Facebookista 
@ Kimi Patova #21

Asenne ja työturvallisuus!

Työturvallisuus on parantunut viime vuosien varrella hui-
maa vauhtia. Jokainen yritys suhtautuu tänä päivänä vaka-
vasti sattuneisiin työtapaturmiin, pyrkien vähentämään 
niiden määrää kaikin mahdollisin keinoin. Siinä mielessä 
turvallisuusajattelusta on pikkuhiljaa tullut normi.

Niin myös konevuokrausalalla. 

Yhä useammin koneiden vuokraukseen kuuluu sivu-
tuotteena erilaisten suojavälineiden myynti tai vuokraus, 
sekä käytännössä aina laitteen käytön perehdytys. Tärkeä 
osa kokonaisuutta on myös se, että me konevuokraajat 
pidämme laitteemme aina siistinä sekä turvallisessa ja 
teknisesti hyvässä kunnossa.

Vaikka työturvallisuuden toimintamallit ovat parantuneet 
ja käytössä on erilaisia suojalaitteita ja varusteita, niin 
loppukädessä kaikki kuitenkin riippuu ihmisistä ja hei-
dän asenteestaan. Tässä kohtaa yritysten rooli korostuu, 
kun ihmisiä sitoutetaan toimimaan annettujen ohjeiden 
mukaisesti sekä saatetaan ajattelemaan myönteisesti 
kaikesta joka parantaa turvallisuutta.

On tärkeää, että turvallisuusasioita niin sattuneiden ta-
paturmien, kuin läheltä piti -tilanteiden osalta käsitellään 
säännöllisesti. Prosessi parannusehdotusten tuottami-
seen on oltava kannustava ja tärkeä osa työntekoa. Yrityk-
sen johdon, työturvallisuusorganisaation sekä erityisesti 
työnjohdon rooli korostuu valvonnan ja selkeiden ohjeiden 
muodossa. Tällöin työturvallisuudesta tulee kaikille työn-
tekijöille osa vakiintunutta toimintamallia.

KOLUMNIHENKILÖ

Usein syy tapaturman tai läheltä piti -tilanteen syntymi-
seen on se, että työnteko on rutiininomaista ja työntekijä 
ei ole niin sanotusti täysillä mukana itse työtapahtumassa. 
Monessa tilanteessa työntekijän huomiokyvyn herpaantu-
minen saattaa johtaa vahinkoon tai tapaturmaan.

Mitä sitten digitalisaatio tarkoittaa työturvallisuuden nä-
kökulmasta?

Todennnäköisesti digitalisaatio tulee muuttamaan työ-
elämää hyvinkin voimakkaasti monessa suhteessa ja yksi 
niistä on työturvallisuus. Robotti tai muu tekoälyllä varus-
tettu laite ei tee inhimillisiä erehdyksiä ja virheliikkeitä, ei 
kärsi masennuksesta tai omaa muita inhimillisiä huolia, 
jotka nykypäivänä ovat merkittäviä syitä erilaisiin vahinkoi-
hin ja tapaturmiin.

Tänä päivänä kuitenkin suuri osa työtehtävistä edellyt-
tää yhä ihmisen osallistumista tavalla tai toisella, mutta 
varmaa on, että ihmisen rooli sekä tarve eri työtehtävissä 
tulee vähenemään. 

Tosiasia on kuitenkin, että työturvallisuuden tarve ei katoa 
tulevaisuudessakaan mihinkään, joten pidetään turvalli-
suus aina osana tulevia kehityshankkeita.

Oikealla asenteella voimme luoda turvallisen työympäris-
tön niin itsellemme kuin työtovereillemme!

Pekka Voitto, työsuojelupäällikkö
pekka.voitto@renta.fi
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ESPOO
Luoteisrinne 4F, 
02270 Espoo
040 1611 911
espoo@renta.fi

HELSINKI
Sahaajankatu 3, 
00880 Helsinki
040 1611 912
helsinki@renta.fi

HÄMEENLINNA
Paroistentie 3, 
13600 Hämeenlinna
040 161 1921
hameenlinna@renta.fi

JOENSUU
Wahlforssinkatu 7-9, 
80100 Joensuu
040 161 1914
joensuu@renta.fi

JYVÄSKYLÄ
Kuormaajantie 6, 
40320 Jyväskylä
040 1611 910
jyvaskyla@renta.fi

KAJAANI
Veistäjänkatu 4, 
87400 Kajaani
040 161 1923
kajaani@renta.fi

KERAVA
Sarviniitynkatu 4, 
04200 Kerava
040 161 1918
kerava@renta.fi

KOKKOLA
Lekatie 6A, 
67800 Kokkola
040 161 1900
kokkola@renta.fi

KOTKA
Huumantie 5, 
48230 Kotka
040 1611 906
kotka@renta.fi

KUOPIO
Leväsentie 23, 
70780 Kuopio
040 1611 917
kuopio@renta.fi

KUUSAMO
Luomantie 7, 
93600 Kuusamo
040 1611 909
kuusamo@renta.fi

LAHTI
Kasaajankatu 26, 
15520 Lahti
040 161 1916
lahti@renta.fi

LAPPEENRANTA
Mäntysuonkatu 6, 
53550 Lappeenranta
040 161 1920
lappeenranta@renta.fi

MIKKELI
Otavankatu 14-16, 
50130 Mikkeli
040 161 1904
mikkeli@renta.fi

OULU
Graniittikuja 1, 
90620 Oulu
040 161 1908
oulu@renta.fi

PORI
Satakunnankatu 41, 
28130 Pori
040 161 1902
pori@renta.fi

ROVANIEMI
Isoaavantie 8, 
96320 Rovaniemi
040 161 1907
rovaniemi@renta.fi

SEINÄJOKI
Runkotie 40, 
Seinäjoki 60100
040 161 1903
seinajoki@renta.fi

TAMPERE –  
SARANKULMA
Nuutisarankatu 24, 
33900 Tampere
040 161 1913
tampere@renta.fi

TAMPERE –  
LIELAHTI
Sellukatu 2,
33400 Tampere
040 161 1924
tampere@renta.fi

TORNIO
Verkkotehtaankatu 3 A, 
95420 Tornio
040 161 1915
tornio@renta.fi

TURKU
Tierankatu 12, 
20520 Turku
040 161 1901
turku@renta.fi

TUUSULA -
RENTA TELINEET OY
Haarakaari 44,
04360 Tuusula
020 792 8440
jarno.tuuri@renta.fi

TUUSULA -
TYÖMAATILAT
Hiekkakuopantie 3, 
04300 Tuusula
020 794 0670
jari.korhonen@renta.fi

VAASA
Liisanlehdontie 3A, 
65380 Vaasa
040 161 1919
vaasa@renta.fi

VANTAA
Tammiston  
Kauppatie 22, 
01510 Vantaa
040 161 1905
vantaa@renta.fi

YLIVIESKA
Ratakatu 17,
84100 Ylivieska
045 788 16306
ylivieska@renta.fi


