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PÄÄKIRJOITUS

Rentan pelisuunnitelma on ennallaan
Rentan ensimmäiset konevuokraamot avasivat ovensa 
keväällä 2016, hieman yli viisi vuotta sitten. Tänä keväänä 
Kemiin avattiin jo Suomen 31:n Renta. Moni toimipiste 
on sillä välillä muuttanut suurempiin tiloihin kasvettuaan 
edellisistä ulos. 

Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Puolassa työskentelee 
tätä kirjoittaessa yli 950 työntekijää kaikkiaan 95 toimipai-
kan verkostossa. Mukavia lukuja. Tosin, Rentan tavoitteita 
ei ole koskaan sidottu numeroihin. 

Vaikka yllä mainittuihin lisättäisiin nolla perään, perus-
asiat säilyvät ennallaan; konevuokraus on paikallista 
palvelua. Asiakkaan tarpeet ymmärretään paikallisessa 
vuokraamossa. 

Paikallinen vuokraamo on perusyksikkö. Kuin peliken-
tällä operoiva joukkue, jos löyhä palloiluvertaus sallitaan. 
Kuten urheilussa, myös konevuokrauksessa onnistuminen 
ratkaistaan kentällä. 

Muun organisaation tehtävänä on tukea. Ja mitä vahvempi 
ja kyvykkäämpi organisaatio, sitä parempaa tukea toimi-
pisteet saavat. Tuki voi tarkoittaa teknologiaa – kuten ke-
hittämämme Renta Easy – tai erityistä osaamista vaikkapa 
pölynhallinnan kysymyksissä. 

Tänä päivänä Renta on aidosti kansainvälinen kasvuyhtiö. 
Olemme kasvaneet kaikissa toimintamaissa markkinointa 
nopeammin, ja osoittaneet kykymme sopeutua ja kasvaa 
myös haastavissa markkinatilanteissa. 

Kasvu on seurausta hyvästä työstä, pidetyistä lupauksis-
ta ja kerta toisensa jälkeen ansaitusta luottamuksesta. 
Emme pysähdy tähän, vaan kasvu jatkuu.

Kasvuamme vauhdittavat vuokrauksen yleistyminen sekä 
saneeraus- ja infrarakentamisen vahva nousu. Näiden 
takana ovat nousevat megatrendit, kuten digitalisaatio, 
jakamistalous ja kestävä kehitys.

Vuokraus kasvattaa suosiotaan, koska asiakkaat halua-
vat keskittyä ydintehtäviinsä ja vapauttaa pääomia niiden 
ulkopuolisista toiminnoista. Kaluston teknologisen kehi-
tyksen, digitalisaation ja ympäristökysymysten seuraami-
nen tuovat rinnalle omat haasteensa. Asiakkaat hakevat 
ammattimaisia kumppaneita, joilla on kyky auttaa näissä 
kaikissa.

Renta on alan digitalisaation pioneeri. Meillä on tuoreen 
haastajan ote, ja vahva tahto modernisoida konevuokra-
uksen käytäntöjä. Digitaalisten palveluiden tarkoitus ei 
ole korvata ihmisiä, vaan tehdä arjesta helpompaa niin 
asiakkaille kuin omille työntekijöillemme.

Moni asia näyttää erilaiselta kuin Rentan lanseerauksen 
aikaan. Rentan arvopohja on kuitenkin pysynyt täysin 
ennallaan. Meidän tapamme toimia perustuu edelleen 
luottamukseen ja kunnioitukseen. Uskomme edelleen 
paikalliseen päätöksentekoon, hajautettuun johtamismal-
liin, kevyeen ja tehokkaaseen rakenteeseen sekä innovaa-
tioihin. Pelisuunnitelma on ennallaan. 

Onnistumme edelleen yhtiönä vain ja ainoastaan niin hy-
vin, kuin miten Rentan paikalliset vuokraamot onnistuvat 
yhteistyössä paikallisten asiakkaiden kanssa.

Tiedän, että tämä filosofia on jokaisella renttaajalla syväl-
lä selkärangassa.

Haluankin lämpimästi kiittää asiakkaitamme luottamuk-
sesta ja sopeutumisesta uusiin tilanteeseen meitä kaikkia 
koetelleen pandemian keskellä. Jokaiselle renttaajalle 
lämmin kiitos erinomaisesta yhteistyöstä ja upeasta suo-
rituksesta. Olen ylpeä meistä kaikista.

Kari Aulasmaa, CEO
kari.aulasmaa@renta.fi
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Muutoksia toimipisteissä

Rentan ensimmäinen vuosikirja julkaistu

Renta Suomi sai 31:n vuokraamon kun keväällä 2021 Kemiin avautui toimipiste. 
Kuusamon ja Espoon toimipisteet muuttivat uusiin toimitiloihin kevään ja
kesän aikana.

Ajantasalla olevat yhteystiedot löydät osoitteesta renta.fi/yhteystiedot

Renta Group julkaisi keväällä 2021 historiansa ensimmäisen vuosikertomuk-
sen. Vuosikertomuksessa esitellään vuoden 2020 merkittävimmät tapahtumat 
ja avainluvut.

Vuosikirja luettavissa osoitteesta renta.com/raportit-2020

AJANKOHTAISTA



On tämäkin yksi tapa kuljettaa hinattavaa 
puominostinta.

Dubai vai Veljekset Keskinen?

Terveisiä Hämeenlinnasta.

Tässäkö uusin vahvistus Rentan riveihin?

Manitou lastaushommissa.

Työmaatilat lähdössä työmaalle.

Lappeenrannan Hiekkalinnan meiningeissä 
mukana.

Meiltä myös palmut hiekkarannan somisteiksi.

Dino ja Tampereen uusi ratikka keskustorilla.
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Kuvia kentältä

Renta Suomi Renta Suomi Renta Suomi @rentasuomi @rentasuomi
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RENTA GROUP

Viiden vuoden ikään ehtineen Rentan tarina on ollut vauhdikkaampi ja vaiherikkaampi kuin kukaan 
osasi odottaa. Heinäkuussa 2021 Rentan verkostossa oli jo 95 vuokraamoa ja yli 950 työntekijää 
viidessä maassa.

R enta on kertonut alusta saak-
ka avoimesti haluavansa olla 
houkuttelevin vuokrauskump-

pani Itämeren alueella. Visiota ei 
kuitenkaan ole sidottu lukuihin tai 
markkinaosuuksiin – vaikka näitä 
konsernijohtaja Kari Aulasmaalta tie-
dustellaan tiuhaan.

–Vastaan aina, että meidän ta-
voitteena on yksinkertaisesti luoda 
hyvä yhtiö.

Viiden vuoden virstanpylvään 
kohdalta katsottuna polku on kulkenut 
määrätietoisesti oikeaan suuntaan. 
Nyt edessä siintää konevuokrauksen 
seuraava vallankumous – pureutumi-
nen koneiden aitoon käyttöasteeseen 
työmaalla.

Sitä ennen sopii luoda lyhyt kat-
saus menneeseen.

Selkeä tilaus uudenlaiselle 
toimijalle
Huhtikuussa 2016 Suomen markki-
noille lanseerattiin oransseilla tun-
nuksilla varustettu moderni kone-
vuokraamo. Uuden konseptin takana 
oli joukko kokeneita konevuokraajia 
sekä suomalainen pääomasijoittaja 
Intera Partners. 

Yhtenä perustajana toimineen, 
konsernijohtajan, Kari Aulasmaan 
mukaan kahden suuren ketjun hal-
litsemalla Suomen markkinalla oli 
selkeä tilaus uudelle toimijalle. Kone-
vuokrauksen penetraatioaste oli vielä 
tuolloin Suomessa selkeästi Ruotsia 
alhaisempi. Kilpailun puute oli alka-
nut näkymään asiakaskokemuksessa. 
Konevuokraus ei ollut vielä herännyt 
digitalisaatioon muiden alojen tapaan.

Aika oli kypsä haastajalle.

Renta 5 vuotta
– Kohti konevuokrauksen vallankumousta
TEKSTI: SIMO VILHUNEN / SIMOVILHUNEN.COM

Alussa yhtiön alustaksi ostettiin 
kolme pk-yritystä pääkaupunkiseu-
dulta, joiden omistajat ja avainhenkilöt 
siirtyivät Rentan palvelukseen myös 
Rentan osakkeenomistajina. Tämä 
sopi Rentan arvopohjaan, jonka yti-
messä ovat paikallinen päätöksenteko 
ja yrittäjämäinen asenne. 

Rentan filosofiassa korostuvat 
luottamus ja kunnioitus sekä kevyt ja 
ketterä organisaatiorakenne. Työtä 
tehdään paikallisissa tiimeissä, joita 
ei kuristeta byrokratialla tai mikroma-
nageroinnilla ylhäältä päin. 

Näiden periaatteiden seurauk-
sena on syntynyt sekä kilpailukykyi-
nen kulurakenne että sitoutunut, hy-
vinvoiva työyhteisö. Renttaajat viihtyvät 
työssään. Asiakkaat nauttivat hyvästä 
palvelusta. Luottamus ansaitaan lu-
paukset pitämällä.
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Puhtaalle pöydälle kattaus moderneja ratkaisuja
Renta on alusta saakka halunnut olla alan mo-

dernein toimija, sillä uudet teknologiat tarjoavat ratkai-
suja moniin konevuokrauksen keskeisiin haasteisiin.

Rentan visiossa konevuokrauksesta tehdään 
avoimempaa, yksinkertaisempaa ja helpompaa inno-
vaatioiden avulla. Teknologian ei ole tarkoitus korvata 
ihmisiä, vaan kasvattaa ihmisten kykyjä.

Kevään 2016 ja kevään 2018 välillä Suomen 
vuokraamoverkostoa kasvatettiin voimakkaasti. Sa-
malla Renta vahvisti organisaatiotaan ja valmisteli kan-
sainvälistymistään.

Kesäkuussa 2017 Renta julkaisi toimialan en-
simmäisen vuokraus- ja kalustonhallintasovelluksen – 
Renta Easyn. Sovelluksen avulla asiakas pystyi esimer-
kiksi näkemään vuokralla olevan kaluston työmaittain 
sekä hoitamaan kaluston tilaukset, palautukset sekä 
huolto- ja tankkauspalveluiden tilauksen.

Syksyllä 2017 kaikki Rentan omistamat yhtiöt 
saivat yhdenmukaisen ilmeen. Samalla lanseerattiin 
Renta Telineet -brändi.

Tammikuussa 2018 Renta vahvisti yritysoston 
myötä työmaapalveluiden tarjontaa. Työmaatilojen, 
sähköistyksen, valaistuksen, olosuhdehallinnan sekä 
suunnittelu- ja asennuspalveluiden osaamisen myötä 
Renta pystyi palvelemaan työmaita hyvin kokonaisval-
taisesti. 

Renta laajenee Itämeren alueella
Vision mukaiset ensimmäiset askeleet Itämeren yli 
otettiin kesällä 2018.

Kesäkuussa Renta laajentui ensimmäisellä yri-
tysostolla Ruotsiin, ja saman vuoden lokakuussa vuo-
rossa oli Norja. Hankittujen yhtiöiden paikallisuuteen ja 
asiakaslähtöisyyteen nojaava yrityskulttuuri istui hyvin 
Rentan filosofiaan.

2019 keväällä myös Ruotsin ja Norjan toimipis-
teissä vedettiin Rentan oranssit liput salkoon. Yhteinen 
nimi, logo, oranssi värimaailma sekä muut visuaaliset 
tunnukset rakensivat henkeä ja helpottivat yhteistoi-
mintaa maiden välillä.

Syyskuussa 2019 Renta Group Oy perusti tytä-
ryhtiön Puolaan, ja nimitti Puolan maajohtajaksi sekä 

PÄÄTÖS UUDENLAISESTA KONEVUOKRAAMOSTA
Vuonna 2015 pieni joukko kokeneita rakennuskone- 
ja laitevuokrauksen ammattilaisia teki yhdessä pää-
omasijoittaja Intera Partnersin kanssa päätöksen uu-
denlaisen vuokraamokonseptin luomisesta.

2015

2016

2017

2018

2019

2020

ALUSTA SUOMEN VUOKRAAMOVERKOSTOLLE
Varsinainen liiketoiminta luotiin kolmen tunnetun 
suomalaisen yrityksen liiketoimintojen pohjalle. Uu-
den yhtiön osaksi ostettiin Kymppi-Yhtiöt Oy, Jasoca 
Oy ja Kehä-Kone Oy.

Rentan brändi lanseerattiin markkinoille huhtikuussa 
2016.

KASVUA JA INNOVAATIOITA
Rakennusalan markkinatilanne oli Rentalle otollinen, 
ja toiminnan laajentumisen ajoitus onnistui erinomai-
sesti. Kesäkuussa 2017 julkaistiin ensimmäinen versio 
Renta Easy -vuokraus- ja kalustonhallintasovelluk-
sesta. Syksyllä 2017 kaikki brändit yhdenmukaistettiin 
ja Telinekympin brändistä tuli Renta Telineet.

RENTA LAAJENEE RUOTSIIN JA NORJAAN
2018 alkuvuodesta Renta jatkoi laajentumista sekä 
maantieteellisesti että palveluvalikoimaltaan.

Tammikuussa Renta Group osti Suomen Työmaapal-
veluiden koko osakekannan, vahvistaen osaamistaan 
kokonaisvaltaisena työmaapalveluiden tarjoajana.

RENTA-BRÄNDI VAHVISTUU JA UUDET INNO-
VAATIOT MULLISTAVAT TOIMIALAA
2019 keväällä käynnistyi Ruotsin ja Norjan yhtiöiden 
siirtymä Renta-brändin alle. Yhteinen Renta-logo, 
oranssi värimaailma sekä muut visuaaliset tunnukset 
rakensivat yhteishenkeä ja helpottivat yhteistoimintaa.

Suomessa Renta Group -konserniin tammikuusta 
2018 kuulunut Suomen Työmaapalvelut Oy fuusioitui 
osaksi Renta Oy:tä. 

Syyskuussa 2019 Renta Group Oy perusti tytäryhtiön 
Puolaan.

RENTA KASVOI MYÖS KORONAVUONNA
Koronapandemia pakotti koko maailman mukautu-
maan poikkeustilaan. Etäyhteyksien käyttö ja tarve 
kasvoi räjähdysmäisesti. Loppuvuodesta 2020 Renta 
lanseerasi valmiilla IT-ratkaisuilla ja yhteyksillä va-
rustetut ja kalustetut älykkäät työmaatilat.

6. huhtikuuta 2020 avattiin Puolan ensimmäinen Ren-
ta konevuokraamo Katowicessa. Muutamien viikkojen 
päästä avattiin myös Krakovan ja Wroclawin vuokraa-
mot.

Vuoden 2020 lopussa Rentalla oli 78 toimipistettä Suo-
messa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Puolassa.

Mikkelin Renta vuonna 2016. Mikkeli oli ensimmäisiä kaupunkeja, 
joihin perustettiin Rentan vuokraamo.
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konsernin johtoryhmän jäseneksi To-
masz Walawenderin. Puolan ensim-
mäiset Renta konevuokraamot avat-
tiin keväällä 2020 – keskellä haastavia 
aikoja. 

2021 keväällä Renta otti ensim-
mäiset askeleet Tanskan markkinoil-
le. 

Digijohtajan kyydissä kohti seuraa-
vaa vallankumousta
Vuonna 2019 Renta otti isoja harp-
pauksia digitalisaation saralla, teko-
älyä, virtuaalitodellisuutta ja koneiden 
telematiikkatietoja hyödyntäen. Asiak-
kaan Renta Easy -sovellus uusiutui, 
minkä lisäksi työmaatilojen suunnit-
telu- ja visualisointiohjelmat Renta 
Modules ja Renta Visuals julkaistiin. 

Lisäksi Renta otti käyttöön 
oman DigiOffice-tiimin kehittämät 
sovellukset; Renta Tools kaluston yl-
läpitoon, Renta Task työn läpinäkyvyy-
teen, Renta Pro telinetyön toiminnan-
ohjaukseen ja Renta One myyjien sekä 
taloushallinnon raportointiin.

Sovellusperheen ja suoritusky-
vyn ytimessä on käyttäjän tarpeisiin 
mukautuva Renta Easy, joka tarjoaa 
reaaliaikaisen, selkeän tilannekuvan 
kaikkeen vuokralla olevan kalustoon 
ja kustannuksiin. Muut sovellukset 
auttavat ensisijaisesti Rentan omissa 
prosesseissa, mutta ovat yhteydessä 
toisiinsa Renta Connect -rajapinnan 
kautta. 

Vuosi 2020 jäi historiaan eri-
tyisesti koronapandemian ja siitä 
seuranneiden poikkeusolojen vuoksi. 
Renta reagoi lisäämällä etätöitä ja 
vähentämällä lähikontakteja. Työmaa-
tiloissa syntyi kysyntää pienemmille 
yksiköille ja erityisratkaisuille, kuten 
läpiajettaville koronatestauspisteille. 

Pandemia myös kiihdytti di-
gitaalisen asioinnin kysyntää. Renta 
Easy vastasi tähän tarpeeseen, ja so-
velluksen käyttäjämäärä kasvoi voi-
makkaasti

Etäyhteyksien tarve kasvoi 
myös työmaalla. Loppuvuodesta 2020 
Renta lanseerasi valmiilla IT-ratkai-
suilla ja yhteyksillä varustetut ja ka-

lustetut älykkäät työmaatilat. 
Kaikki digiratkaisut tukevat lo-

pulta samoja perustavoitteita: parem-
pi asiakaskokemus, lisää avoimuutta, 
tehokkuutta ja vaivattomuutta kalus-
ton hallintaan.

Rentan rakentamat digikyvyt ja 
kalustosta saatava data vievät meitä 
vauhdilla kohti tilannetta, jossa asi-
akkaat pääsevät Renta Easyn kautta 
pureutumaan koneiden ja laitteiden 
todelliseen käyttöasteeseen työmaal-
la – reaaliajassa.

Tätä voi kutsua konevuokrauk-
sen seuraavaksi vallankumoukseksi.

Kestävämpi, kilpailukykyisempi 
kiertotalous

Koneiden todellisen käyttöas-
teen kasvattaminen on hyvä asia niin 
Rentalle, rakentajille kuin ympäris-
tölle. Ylimääräinen kalusto kannattaa 
palauttaa ja väärän kokoinen kone 
vaihtaa sopivaan. Lopputulemana sa-
mat työt saadaan tehtyä pienemmäl-
lä määrällä sopivampia koneita, mikä 
kuluttaa vähemmän raaka-aineita ja 

Rentan porukkaa esittelemässä tuoreen yrityksen toimintaa Maxpo-messuilla vuonna 2017.
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pienentää ilmastopäästöjä koko pitkän ketjun varrelta.
Maailmaa koettelee kestävyyskriisi. Meidän pitää 

löytää toimintamalleja, jotka tuottavat vähemmän päästöjä 
ja kuluttavat vähemmän luonnonvaroja.

Renta on sitoutunut pienentämään rakennuskone-
vuokrauksen hiilijalanjälkeä, kasvattamaan sähkökäyttöis-
ten koneiden osuutta, nostamaan kaluston tehokasta käyt-
töastetta sekä tekemään vastuullisten ratkaisujen käytöstä 
helpompaa meille kaikille.

Moderni konevuokraus on resurssien tehokkaaseen 
jakamiseen perustuvan kiertotalouden ytimessä. Rentan 
avulla asiakkaat voivat vähentää oman toimintansa ympä-
ristövaikutuksia.

Rentan arvot ovat viiden vuoden aikana vain lujittu-
neet. Asiakkaan ymmärtäminen, yrittäjämäisyys, luotet-
tavuus ja innovatiivisuus eivät ole sananhelinää. Ne ovat 
läsnä renttaajien kymmenissä tuhansissa arjen teoissa ja 
päätöksissä joka päivä.

Rentan ajatusmaailmassa luotettavuus pitää sisäl-
lään vastuun niin asiakkaista, henkilöstöstä, ympäristöstä 
kuin yhteiskunnasta laajemmin.

Kovan kasvun ja kehityksen keskellä on hyvä muis-
taa myös perusasiat. Rentalla ihmiset tulevat ensin. Tätä 
kuvaa Kari Aulasmaan vastaus kysymykseen mikä on Ren-
tan menestyksen takana? ■

Vuonna 2019 Renta otti isoja askelia digitalisaation saralla, tekoälyä, virtuaalitodellisuutta ja koneiden telematiikkatietoja hyödyntäen.
Tällä tiellä jatketaan edelleen.

”Juuri se sama mikä tähänkin asti 
– hyvät, motivoituneet, paikalliset 
osaajat jotka toimipisteissä vuokra-
usta tekevät. Sieltä tulokset tulevat, 
eivät mistään muualta.”
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URATARINA

Tiia Kivistö

KOULUTUS: Tuotantotalouden 
Diplomi-insinööri (TTY 2018)
ALOITTI RENTTAAJANA: marraskuu 2019

Miksi suosittelisit Rentaa työ-
paikkana?

– Valta tehdä päätöksiä itsenäisesti. 
Se on oikeasti tosi iso plussa, joka 
vaikuttaa joka ikinen päivä.
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Tiia Kivistö
Työnjohtaja, Renta Työmaatilat

–Jo ensimmäisessä haastattelussa 
minulle tuli vahva fiilis, että tämä on 
minun paikka. Tänne minä haluan.

Tiia Kivistö oli jo pitkään kai-
vannut uusia haasteita työelämään. 
Ammattikeittiöiden parissa aikaisem-
min työskennellyt Kivistö aloitti Renta 
Työmaatiloissa aluksi toimistoassis-
tenttina 2019 marraskuussa. Ensim-
mäisen puolen vuoden jälkeen Tiian 
esimies Jari Korhonen tarjosi työnjoh-
tajan paikkaa.

–Totta kai se tuntuu hyvältä! 
Odotin edellisessä työpaikassa monta 
vuotta mahdollisuutta, ja kävin koulu-
ja jotta saisin mahdollisuuden edetä. 
Nyt koen saaneeni kiitoksen siitä työs-
tä, ja melko nopealla aikataululla. Tuli 
sellainen olo, että minuun luotetaan.

Työnjohtajan tehtävät tuntuvat 
Tiiasta tällä hetkellä sopivalta. Pää-
töstä lähteä Rentalle ei ole tarvinnut 
katua Kivistön mukaan päivääkään.

–Vastuullani on tämän hallin 
toiminta. Kaikki lähtevät ja saapuvat 
tilat kulkevat minun käsien kautta. 
Teen listat ja jaan sekä aikataulutan 
työt hallissa – kuka tekee ja mitä te-
kee. Minun vastuulla on, että saadaan 
tilat lähtemään aikataulussa asiak-
kaalle.

Seitsemän vuoden toimistotyön 
jälkeen Tiiasta tuntuu mukavalta, ettei 
tarvitse nököttää tietokoneella. Siitä-
kin huolimatta, että talven lumi, kylmä 

ja kura sekä liukkaus tuovat työhön 
oman sävynsä.

–En ole oikeastaan työpäivän 
aikana lainkaan paikoillaan. Kävelen 
hallissa ja käyn toki myös työmailla. 
Liikkuva työ on mun mieleen! 

Rentalla ihmisiin luotetaan
–Se on iso ero aikaisempaan, että 
kaikki ajattelevat asioita asiakkaan 
kannalta. Jokainen yrittää tehdä työn 
niin hyvin, että asiakas on tyytyväinen. 
Meillä ei ole välinpitämättömyyttä. Ku-
kaan ei sano, että ei ole mun asia tai 
ei kuulu mulle. Olen itse ajatellut aina 
sillä tavalla, mutta täällä kaikki ym-
märtävät sen, että asiakas on se joka 
meidän palkan maksaa.

Turhaa byrokratiaa puolestaan 
kartetaan ja ihmisiin luotetaan. Kivis-
tön mukaan tämä näkyy myös siinä, 
että tiimit pystyvät aidosti toimimaan 
nopeasti asiakkaan tarpeen mukaan.

–Jos asiakas haluaa seinän 
tuohon tai kalusteet näin, niin mehän 
tehdään.

Tiialle on tärkeää, että yritys 
tarjoaa onnistumisen edellytykset. 
Työvälineiden pitää olla kunnossa. 
Ihmisten ajan ja hermojen kustan-
nuksella ei kannata yrittää säästää. 
Rentalla palautteeseen regoidaan vii-
pymättä.

–Kun joku tulee sanomaan että 
joku työkalu puuttuu, tai on mennyt 

rikki, se hommataan. Ei tarvitse men-
nä toimitusjohtajalta kysymään. On 
sitten kyse tietokoneesta tai porako-
neesta – se vaikuttaa kaikkeen. Lop-
pupeleissä se voi vaikuttaa asiakkaa-
seen, joka ei saa tilaamaansa ajoissa.

–Meillä on itse asiassa paljon-
kin keskusteltu siitä, miten kalliiksi 
tulee jos yksi ihminen etsii vaikka tun-
nin päivässä työkaluja? Kuinka paljon 
menee viikossa, kuukaudessa saati 
vuodessa työaikaa hukkaan, jos jäte-
tään hommaamatta muutaman sata-
sen porakone tai mikä ikinä se sitten 
onkaan?Rentalla on sellainen olo, että 
luotetaan ihmisiin, ja luotetaan siihen 
että kaikki toimivat firman parhaaksi.

Juuri ihmiset ovat Rentalla työn 
paras puoli.

–Tämä oma porukka on tosi 
hyvä. Meillä on hyvä yhteishenki. Vaik-
ka meihin mahtuu tosi erilaisia per-
soonia. Viimeinen vuosi on ollut tosi 
kiireinen, mutta tämä porukka on 
auttanut jaksamaan kaiken haipakan 
keskellä. Tämän meidän porukan ta-
kia on kiva tulla joka päivä töihin. Se 
on itselle tosi iso voimavara.

–Ei tarvitse miettiä kehtaanko 
sanoa missä yrityksessä olen töissä. 
Ei tarvitse hävetä – ja tämä on täyttä 
totta eikä lämpimikseen puhetta. ■
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VASTUULLISUUS

Konevuokraajan vinkit 
vastuullisiin valintoihin
TEKSTI: SIMO VILHUNEN / SIMOVILHUNEN.COM

Vastuun kantaminen ei tarkoita uhrauksia. Tehok-
kuus on usein rahan, ajan – ja myös ympäristön 
kannalta hyvä asia. Yrityksille vastuullisuudesta on 
tulossa yhä suurempi kilpailutekijä. 

Haluamme sekä tehdä itse asiat vastuullisemmin, 
että auttaa asiakkaitamme tekemään ekologisesti, 
taloudellisesti ja inhimillisesti kestävämpiä valin-
toja. Digitalisaatiolla on iso rooli vastuullisuuden 

kannalta. Se tekee kriittisistä rutiineista helpom-
pia ja tehokkaampia. Rentan osaaminen on asiak-
kaan käytössä Renta Easy sovelluksessa. 

Katso oheisesta 20 kohdan listasta kuinka moni 
kalustoon ja toimintaan liittyvä pointti sinulla on 
jo hallussa, ja missä sinun olisi helppo parantaa. 
Käänny meidän puoleen, niin ratkotaan kalusto-
haasteet yhdessä!

1. Tiedosta tehokkaat toimet. Muutos lähtee ymmär-
ryksestä. Siksi viestimme avoimesti koneiden ympä-
ristövaikutuksista kuten hiilijalanjäljestä, ja jaamme 
tietoa tehokkaista toimista omalle henkilöstölle ja 
asiakkaille. Kaluston kannalta suurin yksittäinen 
kysymys on koneiden todellinen käyttöaste. 

2. Vuokraa ostamisen sijaan. Vuokrakoneen elinkaaren 
hiilijalanjälki on käytöstä riippuen tutkitusti noin 30-
50% pienempi.* 

3. Valitse sopiva kone. Jos pienempi riittää, valitse 
sellainen. Sen vuokrahinta ja ympäristövaikutus on 
pienempi. 

4. Valitse mahdollisimman vähäpäästöinen ja energia-
tehokas kone. Rentan täyssähkökoneiden ja hybri-
dikoneiden valikoima laajenee jatkuvasti. Etuja ovat 
myös hiljainen ääni ja pakokaasuttomuus. 

5. Vaihda kone sopivampaan kun tarve muuttuu. Vuok-
raaminen tuo omistamiseen nähden joustavuutta. 
Kalustoa voi vuokrata, vaihtaa ja palautta sen mukaan 
miten sille on tarvetta. 

6. Seuraa kaluston käyttöastetta ja kustannuksia Renta 
Easylla. Toisin kuin sanotaan, tieto ei lisää tuskaa 
vaan mahdollistaa tehokkaan kalustonhallinnan. 
Ympäristö ja budjetti kiittävät. 
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15. Valitse työmaalle ympäristöystävällinen lämmi-
tysmuoto. Sopiva työmaalämmitys riippuu tietysti 
projektista. Kohteesta riippuen voidaan hyödyntää 
sähköä, kaasua, kaukolämpöä, polttoöljyä, maa-
lämpöä tai jotain näiden yhdistelmää. Saat Rentalta 
työmaalämmityksen halutessasi kokonaispalveluna, 
jossa aloitetaan järkevimpien energiamuotojen kar-
toituksesta.

16. Valitse työmaalle ympäristöystävällinen sähkösopi-
mus. Työmaalla käytettävä sähkö ja esim ladattavien 
työkoneiden energia voidaan tuottaa erilaisilla tavoil-
la. Nämä vaikuttavat koneiden hiilipäästöihin. 

17. Huolehdi työturvallisuudesta. Rentan kalusto on 
modernia, turvallista ja tarkastettua. Saat vuokrattua 
meiltä tarvitsemasi turvallisuuskaluston. Saat Ren-
talta myös laadukasta palvelua olosuhdehallintaan, 
sähköistykseen, valaistukseen sekä näiden asennuk-
siin ja ylläpitoon liittyen. 

18. Huolehdi pölynhallinnasta. Pölynhallinta on erittäin 
tärkeää terveyden, työviihtyvyyden, rakentamisen 
laadun, kustannusten sekä luonnollisesti tilaajan 
sekä lainsäädännön vaatimusten näkökulmasta. Silti 
parantamisen varaa löytyy liian monelta työmaalta. 
Katso Rentan ohjeet ja vuokraa pölynhallinnan kalus-
to meiltä. 

19. Pidä työmaa siistinä ja järjestyksessä. Siisti ja hyvin 
organisoitu työmaa vaikuttaa moneen: imagoon, tur-
vallisuuteen, viihtyvyyteen ja tehokkuuteen. Palauta 
ylimääräinen kalusto välittömästi ja vuokraa meiltä 
työmaa- ja varastotilat. 

20. Vapauta ammattilaisten aikaa ja inhimillistä kapa-
siteettia. Rentan toiminta on kasvanut voimakkaasti, 
koska vuokraaminen ja erilaiset työmaan tukipalvelut 
auttavat asiakkaitamme keskittymään omiin ydin-
tehtäviinsä. Näin sekä raha että ihmisten resurssit 
ovat tehokkaassa ja järkevässä käytössä, ja projektit 
etenevät sujuvasti.

7. Automatisoi kalustolistaus. Renta Easysta voit tilata 
kalustolistauksen sähköpostiin työmaakohtaisesti 
esim joka maanantai klo 7.00. Näin kalustotilanteen 
tarkistuksesta tulee rutiini. 

8. Palauta kalusto heti kun et tarvitse sitä. Säästät 
vuokrakustannuksissa ja koneen käyttöaste pysyy 
korkeana. Isossa kuvassa koneita tarvitaan markki-
noille vähemmän. 

9. Käytä laadukasta, hyväkuntoista kalustoa. Vain 
paras ja kestävin ammattikalusto kelpaa Rentalle. 
Vuokrattavan kaluston korkea käyttöaste sekä vaatii 
että mahdollistaa ainoastaan laadukkaiden ja pitkä-
ikäisten ammattitason koneiden hankinnan.

10. Optimoi huollot. Jos kone hajoaa, se hajoaa aina 
”pahimpaan aikaan”. Huoltomme pitää koneet huip-
pukunnossa. Hyödynnämme isoista koneista saata-
vaa dataa ja tekoälyä tunnistamaan tilanteet, joissa 
lähestyvä huolto voisi aiheuttaa keskeytyksen. 

11. Pidä akut ladattuna. Akkujen tyhjentyminen on yksi 
eniten turhaa seisontaa työmailla aiheuttavista syis-
tä. Rentan koneiden telematiikan ansiosta pitkään 
seisoneet laitteet ladataan ajoissa.

12. Kompensoi välttämättömät päästöt. Päästöjen 
kompensointi tarkoittaa ilmastohaitan kumoamista 
sitomalla päästöjä vastaava määrä – usein jonkun 
palveluntarjoajan kautta. Päästöjen vähennys on 
aina ensisijainen ratkaisu, mutta Renta kompensoi 
esimerkiksi tuotantoautojen ja jätehuollon päästöjä. 

13. Kierrätä hyötymateriaalit. Rakentamisesta syntyvän 
jätteen asianmukainen lajittelu on yksi asia. Kalus-
ton kohdalla Renta pystyy korjaamaan, päivittämään 
ja hyödyntämään varaosina rikkoutunutta kalustoa – 
näin pidentäen elinkaarta ja vähentäen jätteen mää-
rää. Vuokraajana sinun ei tarvitse huolehtia elinkaa-
ren lopussa olevasta tai tarpeettomasta kalustosta. 

14. Optimoi logistiikka. Yksi kaluston hiilijalanjäljen 
merkittävistä osista tulee kuljetuksista. Voit tilata 
kaluston tuonnin ja viennin työmaalta Renta Easyssa 
nappia painamalla, jolloin hyödynnämme tehokkaita, 
koordinoituja kuljetuksia. Näin säästät myös omaa 
aikaa ja vaivaa. 



14 renttaaja

Yksi uutuuksista on Manitoun 
200 ATJ E maastokelpoinen 
kuukulkija, jollaisia Renta hil-

jattain vastaanotti ensimmäisen 10 
kappaleen erän. ”Tässä konetyypissä 
ja kokoluokassa ei käytännössä ole 
aikaisemmin ollut täyssähköistä vaih-
toehtoa”, Rentan tekninen päällikkö 
Mika Heikkilä toteaa.

Täyssähkökoneet ovat yksi työkaluista rakentamisen hiilijalanjäljen pienentämisessä. 
Rentan kunnianhimoiseksi tavoitteeksi on kirjattu, että 90 % vuokrattavista henkilönosti-
mista olisi täyssähkökäyttöisiä vuoden 2025 lopussa. Tavoitteen saavuttamista edistävät 
valmistajien lanseeraamat uudet nostinmallit ja niistä saadut erinomaiset kokemukset.

TYÖKONEET

Uutuus Manitou 200 ATJ E
– Täyssähköinen nelivetoinen kuukulkija 20 metrin kokoluokkaan
TEKSTI: SIMO VILHUNEN / SIMOVILHUNEN.COM

Polttomoottorin korvaaminen 
täyssähköllä tuo muitakin etuja kuin 
pienemmät päästöt. Käytön kannal-
ta parhaita puolia ovat äänettömyys, 
pakokaasuttomuus ja vaivattomuus. 
Vaakakupissa painavat myös tilaajien 
vaatimukset – yhä useampaan projek-
tiin kelpuutetaan vain pakokaasutto-
mia koneita.

Kevyt ja toimintavarma
Manitou ATJ E:n hankintahinta on huo-
mattavasti korkeampi kuin perintei-
sen dieselkoneen. Toisaalta elinkaa-
rensa aikana täyssähköinen kone on 
toimintavarmempi ja vaatii vähemmän 
huoltoa kuin vastaava polttomoottori-
kone.
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Noin 800 kg painavat akkupaketit on sijoitettu 
koneen takaosaan vastapainoiksi. Tämä on yksi ratkai-
suista, jolla koneen työpaino on saatu jäämään 7100 ki-
logrammaan. Nostoarvot ovat silti samat, kuin 10 ton-
nin painoisessa dieselversiossa. Tästä on suuri hyöty 
erityisesti kuljetusten kannalta. 

Manitou 200 ATJ E oli Rentalla koekäytössä viime 
syksynä. Kehuja keräsivät erityisesti pehmeät ajoliik-
keet, helppokäyttöisyys, äänettömyys ja vaivattomuus.

–Käyttäjän pitää huolehtia vain latauksesta. 
Moottoriin liittyviä tarkastuskohteita ei ole, Heikkilä tii-
vistää.

Hyvistä ominaisuuksista Heikkilä nostaa esiin 
myös korissa vakiona löytyvän, vaijeriin perustuvan 
SPS-suojan (secondary protection system). Tämä pu-
ristumisenestojärjestelmä pysäyttää kaikki koneen 
liikkeet, kun kuljettaja horjahtaa sitä kohti. Kuittauksen 
jälkeen työ voi jatkua. 

Akkukäyttöisyyttä ei kannata vierastaa
Manitou lupaa 200 ATJ E:lle raskaassakin työssä täy-
dellä varauksella jopa 12 tuntia työaikaa. Eniten ak-
kua syö koneen siirtoajo. Varsinaisessa työskentelyssä 
akun kulutus on vähäistä.

–Näimme nyt hankitun täyssähkökäyttöisen 
kuukulkijan mahdollisuudet myös talvisissa koevuok-
rauksissa, joiden aikana lämpötila kävi alle 20 asteen 
pakkaslukemissa. Akkujen kanssa ei tullut ongelmia. 
Käynnistysongelmiakaan ei tullut, sillä esilämmitystä 
ei tarvita, eikä polttoaineestakaan tarvitse huolehtia, 
toteaa Rentan kaluston hallinta- ja kehityspäällikkö 
Jarmo Niskala.

–Kuten täyssähköauto, myös täyssähkönostin on 
suunniteltu siten, että akku ladataan silloin kun käyt-
töön tulee tauko, eikä vasta sitten kun akku on koko-
naan tyhjentynyt, Heikkilä muistuttaa.

Merkkaamattomat renkaat varmistavat sen, 
että Manitou 200 ATJ E kelpaa myös sisätiloissa teh-
täviin töihin. Kyseessä on siis moneen käyttöön pä-
tevä kuukulkija, joka edustaa henkilönostinten  
tulevaisuutta. ■
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Täyssähkökoneet 
arkipäiväistyvät
TEKSTI: SIMO VILHUNEN / SIMOVILHUNEN.COM

nahintainen sähkö on yleensä halvem-
paa silloin kun sitä tarvitaan vähem-
män, eli pääsääntöisesti yöllä, jolloin 
kone ladataan. Myös sää vaikuttaa 
sähkön hintaan. Tässä on hyvä muis-
taa, että työkoneissa ei ole toistaiseksi 
mitään pikalatureita, kuten autoissa, 
joilla akun saa tunnissa täyteen.

Onko Rentan nostinkalustoon tulos-
sa joitain muita mielenkiintoisia uu-
tuuksia?
–Uutuuksia on tulossa useammal-
takin valmistajalta. Esim. Snorkelin 
uusissa saksilavoissa on sähköiset 
ajomoottorit pyörissä. Tämä on huo-
mattava parannus verrattuna perin-
teiseen tekniikkaan, jossa sähkö-
moottori pyörittää hydraulipumppua, 
joka sitten antaa käyttövoiman pyörän 
navoissa oleville hydraulimoottoreille.

–Sähköisellä ajomoottorilla 
varustetut nostimet ovat yleensä ajo-
liikkeiltään pehmeämpiä verrattuna 
hydraulisiin. Öljyvuotojen riskiä ei ole. 
Uskon, että sähköiset ajomoottorit tu-
levat nostimissa lopulta syrjäyttämään 
hydraulimoottorit. ■

Mika Heikkilä, miksi Renta investoi 
täyssähkökalustoon?
–Me olemme kiinnostuneita ympä-
ristöstä, samalla tavalla kuin kaikki 
yritykset, jotka katsovat asioita eteen-
päin.

–Tämä sopii myös Rentan 
imagoon siten, että halutaan olla 
suunnannäyttäjiä ja olla kehityksen 
kärkipäässä. Tosiasia on, että täys-
sähkökoneet yleistyvät ja arkipäiväis-
tyvät siinä, missä täyssähköautotkin. 
Me haluamme myös tietoa ja käytän-
nön kokemuksia erilaisista koneista.

Mietitäänkö Rentalla mikä vaikutus 
sillä on, miten akkujen latausenergia 
on tuotettu?
–Toki me näitä mietitään. Varmaan 
lähes jokainen on samaa mieltä, että 
fossiilisten polttoaineiden käyttö tulee 
ihan väistämättä vähenemään.

–Joitain muita ratkaisuja on siis 
keksittävä. Toki elinkaaren aikaisten 
päästöjen suhteen on merkitystä en-
sinnäkin sillä, miten akut on tuotettu, 
ja toiseksi sillä, miten latausenergia 
on tuotettu? Tulevaisuudessa latau-
senergiaan on varmasti tarjolla vielä 

enemmän ympäristöystävällisiä vaih-
toehtoja.

Tuleeko asiakkailta toiveita saada 
lisää sähkökäyttöisiä vaihtoehtoja 
vuokrakalustoon?
–Jonkin verran. Yleensä ne liittyvät 
tilanteeseen, jossa työskennellään 
sisällä ja pakokaasua ei voi hyväk-
syä. Sitten on esimerkiksi kuntia ja 
kaupunkeja, joiden tarjouspyynnöissä 
kysytään mahdollisuuksia tarjota säh-
kökäyttöisiä koneita. Isoilla yrityksillä 
on omia tavoitteita sähkökäyttöiseen 
kalustoon liittyen. Nämä tulevat päi-
vittäin enemmän tapetille ja varmasti 
voimakkaasti lisääntymään.

Tarjoaako sähkö kustannusetua 
käytön aikana verrattuna fossiilisiin 
polttoaineisiin?

–Sähkö on tänä päivänä Suo-
messa aika halpaa verrattuna diese-
liin. Toki modernin täyssähkökoneen 
hankintahinta on paljon korkeampi 
kuin polttomoottorilla toimiva kone ja 
tämä näkyy hankintakustannuksissa. 
Työmaalla voidaan vaikuttaa sähkön 
hintaan sähkösopimuksella. Markki-

• Konetyyppi: Minkälaista työtä nostimella 
tehdään?

• Sopiva malli: Missä olosuhteissa? Sisällä 
vai ulkona? Alustan kantavuus? Kovalla 
pohjalla vai esim. nurmikolla? 

• Ulottuvuus: Kuinka korkealle tarvitsee 
päästä? Kuinka paljon tarvitaan sivu-ulottu-
maa? Onko esteitä joiden vuoksi kone pitää 
viedä kauemmas?

• Muut vaatimukset: äänettömyys, renkaiden 
jäljet, pakokaasut jne

Henkilönostin valitaan työn ja 
kohteen mukaan

TYÖKONEET



renttaaja 17



ENITEN KUUNTELUKERTOJA:

#5 Pekka Voitto

ENITEN MINUUTTEJA:

#10 Matti Suur-Hamari (147 min)

ENITEN SUOSITELTU:

#7 Puhetta kvartsipölystä ja pölynhallinnasta

#1 - Konevuokraamisen tulevaisuus
- Kari-Tapio Saarela & Joel Särkkä

#2 - Tarinoita Lapista
- Jyrki Saarela

#3 - Ella Junnila & Topi Raitanen
- Team Renta

#4 - Kaikki telineistä ja sääsuojista
- Niko Turunen - Renta Telineet

#5 – Olkiluodosta Angolaan
- Pekka Voiton tarina

#6 – Kristiina Mäkelä
- Team Renta

#7 - Puhetta kvartsipölystä ja
pölynhallinnasta

#8 - Äly tuli työmaatilaan
- Jari Korhonen

#9 - Minkälaista konevuokraamon arki on?
- Jari Juselius, Renta Lappeenranta

#10 – Paralumilautailija Matti Suur-Hamari
– Team Renta

#11 – ”Renta Easyssa myydään
asiakkaalle säästöä”
– Tomi Uuniemi
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Renta julkaisi alkuvuodesta 2020 ensimmäisenä konevuokraamona oman
podcast-sarjan. Nyt kasassa on jo toistakymmentä jaksoa.

PODCAST

Renttaaja-podcast
– Mistä on kyse?
TEKSTI: SIMO VILHUNEN / SIMOVILHUNEN.COM
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Idea tehdä konevuokraamolle podcast lähti Rentan 
sisällöntuottaja Simo Vilhusen harmittelusta, miten 
lehteen tai verkkosivuille haastateltujen asiantunti-

joiden mielenkiintoisista tarinoista joutuu karsimaan 
pois liikaa hyvää sisältöä.

Kuten Rentalla on tapana, asiaan tartuttiin no-
peasti, ja lopulta Vilhunen päätyi vetämään uutta oh-
jelmaa vaihtuvien vieraiden kera. Mikä sen parempaa, 
kuin kuulla asiat suoraan mielenkiintoisen, aidon ihmi-
sen suusta?

”Podcast” on yhdistelmä sanoista ”iPod” ja 
”broadcast”. Podcastit ovat siis kuin radio-ohjelmia, 
joita voi kuunnella omalta laitteeltaan. Renttaaja-pod-
cast on saatavilla renta.fi sivun lisäksi suosituimmissa 
stream-palveluissa; Spotify, iTunes, SoundCloud, Goo-
gle Podcast ja Youtube.

Moderni media sopii modernille konevuokramolle
Podcastin paras puoli on saatavuus. Voit kuunnella 
keskusteluja vaikka lenkkipolulla, auton ratissa, kok-
kaillessa tai töiden lomassa. Voit myös napata sinua 
kiinnostavan jakson aiheen tai vieraan perusteella. Voit 
myös keskeyttää ja jatkaa kun sinulle sopii. 

Muita mainioita puolia ovat rajoitusten puute ja 
henkilökohtaisuus. Pekka Voiton tarinan kuuleminen 
miehen itsensä kertomana on vaikuttava kokemus. 
Se ei toisaalta millään muotoa mahtuisi lehden sivuil-
le, vaan ansaitsisi kirjan! Kahdessa tunnissa ehditään 
kuitenkin käydä Pekan uskomattomia retkiä ja mut-
kia kiitettävästi läpi Libyasta Angolaan ja Olkiluodosta 
Moskovaan.

Tarinointia ja tiukkaa tietoa
Renttaaja-podcastin jaksot tarjoavat tarinoiden lisäksi 
hyödyllistä tietoa niin rakentajille kuin sadoille renttaa-
jille ympäri Suomen. Eri teemoihin erikoistuneet asian-
tuntijat saavat podcastissa äänensä kuuluviin. Kuunte-
lun lomassa oppii varmasti jotain arvokasta.

Kakkosjaksossa kokenut myyntitykki Jyrki Saa-
rela kertoo mitä oivalluksia reppuun on tarttunut ym-
päri Lappia kierrellessä. Seitsemännen jakson kes-
kustelu kvartsipölystä ja pölynhallinnasta on melkein 
pakollista kuultavaa kenelle tahansa työmaalla liikku-
valle. Kahdeksannessa jaksossa kurkistetaan työmaa-
tilojen menneisyyteen sekä tulevaisuuteen Jari Korho-
sen kanssa. 

Oman mielenkiintoisen kokonaisuuden muodos-
tavat podcastissa vierailevat Team Rentan urheilijat. 
Monille tutut tähdet kertovat itsestään formaatissa, 
jossa kuulija pääsee paljon perinteistä miltä-nyt-tun-
tuu -tyyppistä haastattelua syvemmälle kiinni puhujan 
persoonaan.

Renta on jatkuvasti kaivannut uusia renttaajia 
kasvavaan joukkoonsa, joten Renttaaja-podcast toimii 
myös konevuokrauksen uramahdollisuuksista kiinnos-
tuneelle oivana tutustumisen keinona. Konevuokraa-
mon arjesta kertoo Lappeenrannan Jari Juselius jak-
sossa 9.

Joten, seuraavan kerran kun olet vaikkapa työ-
matkalla, kokeile Renttaaja-podia. Valitse itseäsi kiin-
nostava jakso ja paina play! ■

Mikä on podcast?

”Podcast” on yhdistelmä sanoista ”iPod” ja ”broadcast”. 
Podcastit ovat siis kuin radio-ohjelmia, joita voi kuunnella 
omalta laitteeltaan. Renttaaja-podcast on saatavilla renta.
fisivun lisäksi suosituimmissa stream-palveluissa; Spotify, 
iTunes, SoundCloud, Google Podcast ja Youtube.
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”1980-luvulla puhuttiin ehkä tilojen sijaan ennem-
minkin yksittäisistä työmaakopeista. Monesti kun 
asiakkaalta tiedusteli kalusteista ja varusteista, 

sai vastaukseksi että riittää kun on pöytä ja tuoli – muuta ei 
tarvita. Silloin tahtoi olla, että pohjaratkaisut ja pohjakuvat-
kin piirrettiin ruutupaperille”, Korhonen muistelee.

Suurimmat muutokset työmaatilojen toimialalla 
ovat tapahtuneet Korhosen mukaan viimeisen kymmenen 
vuoden aikana. Sekä tarjonta että asiakkaiden vaatimuk-
set ovat kasvaneet. Monipuoliset pohja- ja kalusteratkaisut 
takaavat, että työmaatilat taipuvat monenlaiseen käyttöön.

Pääasiallisesti tiloja käytetään toki edelleen raken-
nustyömailla, mutta Rentan tiloja on toimitettu myös mo-
niin erilaisiin tapahtumiin ja messuille. Työmaatiloja on 
käytetty jopa lumimuurin sisään rakennettuna kahvilana 
sekä igluhotellin väliaikaisena vastaanottorakennuksena. 
Korhonen kertoo, että Renta on hiljattain rakentanut myös 
autolla läpi ajettavia koronatestauspisteitä, joissa asiak-
kaat sekä testaajat jaetaan eri tiloihin lasiluukkujen avulla.

Koronatilanne on vaikuttanut myös työmaatilojen 
perustoimintaan. Työmaille on covid-19 riskin vuoksi toimi-
tettu lisää tiloja, joilla on haettu lisää väljyyttä toimintaan. 

Työmaatilat ovat tänä päivänä ihan muuta kuin koppi, pöytä ja tuoli. Viimeisen 10 vuoden 
aikana on onneksi älytty, että väliaikainen tila on yhtä tärkeä kuin tavallinen toimisto. 
2020-luvulla erilaiset älyratkaisut mullistavat myös työmaatilojen mahdollisuudet.

Renta Työmaatilojen toimialapäällikkö Jari Korhonen on nähnyt toimialaa aina 1980-lu-
vulta saakka. Sekä teknologia että asenteet ovat onneksi tulleet kauas niistä päivistä.

Karusta kopperosta täys-
veriseen älytoimistoon
TEKSTI: SIMO VILHUNEN / SIMOVILHUNEN.COM

TYÖMAATILAT
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Nyt uusissa tilaratkaisuissa otetaan jo suunnittelussa huo-
mioon, että tiloihin halutaan pienempiä henkilömääriä kuin 
aikaisemmin. Jos ennen koronaa esimerkiksi sosiaaliti-
loissa 50–100 hengen lohkot olivat normaaleja, tilat jaotel-
laan nyt noin 20 henkilön lohkoiksi. Näin saadaan pienen-
nettyä joukkoaltistumisten riskiä.

Korhonen kertoo, että tilojen yhtäkkiset muutok-
set eivät tuottaneet Renta Työmaatiloille sen kummempia 
haasteita. Eri pohjaratkaisuja oli jo valmiiksi valikoimassa 
runsaasti ja renttaajat ovat tottuneet toimimaan joustavas-
ti. Uudet ideat saadaan Rentalla hyvin ketterästi ja nopeas-
ti käytäntöön asiakkaiden arkea helpottamaan. Korhosel-
le itselleen asioiden kehittäminen ja parantaminen onkin 
oman työn antoisin puoli.

”Siihen suuntaan ollaan menossa, 
että toimituksen mukana on kaikki 
tarvittava; paperit, kahvit, infonäytöt 
ja jopa tietokoneet pöydillä. Asiakas 
tulee tilaan ja aloittaa työt”
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Renta Modules mullisti työmaatilo-
jen suunnittelun 
Ruutupaperille piirtämisestä siirryttiin 
aikanaan raskaisiin CAD-ohjelmis-
toihin, joihin harvalla kuitenkaan oli 
osaamista. Suunnittelu oli kankeaa, 
hidasta ja vei turhan paljon arvokasta 
työaikaa. Renta päätti kehittää oman 
ohjelmiston, jolla jokainen myyjä pys-
tyy piirtämään ja suunnittelemaan 
työmaatilojen pohjaratkaisuja itsenäi-
sesti. 

Nykyisin työmaatilat piirretään 
Renta Modules -ohjelmalla. Renta 
Visuals puolestaan auttaa asiakkaita 
hahmottamaan miltä suunnitellut tilat 
näyttävät.

”Ensiksi istutaan alas, ja teh-
dään alkukartoitus asiakkaan tarpeis-
ta. Sen jälkeen tehdään pohjakuvat ja 
hyväksytetään ne asiakkaalla. Sitten 
käydään varustelutaso, toimitusajat ja 
muut asiat.”

”Se on tänä päivänä niin no-
peaa, että kun viisi–kymmenen mi-
nuuttia istuu ja rupattelee asiakkaan 
kanssa, suunnitelmat ovat valmiina”, 

Korhonen kertoo. Ensimmäisen ver-
sion pohjalta on helppo keskustella 
yksityiskohtaisemmin muutoksista 
ja varustelusta. Asiakas näkee heti 
lopputuloksen, joten turhan tavaran 
toimittamiselta vältytään. Räätälöidyt 
työmaatilat ovat kohteessa käyttöval-
miina noin yhdessä viikossa.

Seuraava kehitysaskel työmaa-
tiloissa tullaan ottamaan virtuaalito-
dellisuuden avulla. Lähitulevaisuudes-
sa asiakas laittaa VR-lasit päähänsä 
ja hyppää tilan sisälle katsomaan mitä 
on piirretty ja suunniteltu. Korhonen 
kertoo, että kehitysputkessa on myös 
asemakaavaan sijoitettava 3D-mallin-
nus, jolloin nähdään miten tilaryhmä 
asettuu tontille.

Rentalla on kehitetty myös 
sisäisiä prosesseja sekä laadunval-
vontaa paremmaksi – siinäkin digi-
taalisuutta hyödyntäen. 2020 vuoden 
lopulla esimerkiksi paluutarkastukset 
ja vikakäynnit ovat siirtymässä sähköi-
seen ympäristöön, jossa myös asiakas 
tulee pääsemään tietoon käsiksi.

Rentan työmaatila on täysiverinen, 
moderni toimisto
Jari Korhonen kertoo että työmaati-
lojen varustelutaso on viime vuosina 
parantunut huikeasti. Renta on pa-
nostanut omiin kalustemallistoihin. 
Sähkösäätöiset toimistopöydät, val-
kotaulut, ilmalämpöpumput ja ilman-
vaihtokoneet alkavat olla jo työmaati-
lojen vakiokalustoa.

”Yksi mestari sanoi hyvin siihen, 
kun konttoriväki sanoo aina työmaa-
porukalle, että tehän olette vain väliai-
kaisissa tiloissa – eihän niiden tarvitse 
niin hyvän laatuisia olla. Hän vastasi, 
että on istunut kolmekymmentä vuot-
ta näissä väliaikaisissa tiloissa!”

”Se ymmärrys on vähän kasva-
nut siinä, että pitää olla asialliset tilat 
joissa viihtyy. Se lisää työmotivaatiota. 
Tänä päivänä kisataan osaavasta työ-
voimasta tuolla markkinoilla”, Korho-
nen muistuttaa.

Laadukkaat ja työmaatilat pal-
velevat oman väen lisäksi työmaan 
tärkeitä sidosryhmiä. Työmailla vierai-
lee säännöllisesti esimerkiksi tilaajan 
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edustajia. Jos työmaatiloista tai kalus-
teista tulee sekalainen, epämääräinen 
ensivaikutelma, se ei varsinaisesti he-
rätä luottamusta rakentajan osaamis-
ta kohtaan.

”Kun me näytetään tiloja tai 
kalusteita katalogista, ne ovat aidos-
ti sen näköisiä myös luonnossa. Olen 

monesti sanonut, että meillä ei muu-
ta ole. Ei voida huonompia toimittaa-
kaan”, Korhonen kertoo.

Avoimuus on Korhosen mukaan 
tärkeä sana, johon kiteytyy Rentalla 
paljon. Renta pyrkii aina tekemään 
asiat mahdollisimman avoimesti ja 
helposti, yhdessä asiakkaan kanssa.

Myös hinnoittelu on avointa. 
Epämääräisten tunti- tai metrihinto-
jen sijaan Renta antaa kokonaishinnat 
asennuksille, jolloin asiakas tietää ta-
san tarkkaan mitä tietty paketti mak-
saa, eikä yllätyksiä tule.
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Äly tuli työmaatilaan
Siisti, raikas ja fiksusti kalustettu tila on vasta perustaso. 
”Nykyisin työmaatilat varustetaan usein valmiiksi palo-
muurilla ja langallisella sekä langattomalla tietoverkolla 
asiakkaan tarpeiden mukaan. Myös erilaiset infonäytöt 
ovat yleistyneet ja ne on helppo liittää mukaan kokonais-
ratkaisuun”, Rentan IT-kumppani Decensin aluejohtaja 
Ville Sandberg kertoo.

Decensin avulla verkko ja laitteet ovat aina etäval-
vonnassa sekä ylläpidossa, jolloin taataan asiakkaalle 
toimintavarma it-ympäristö. Tilat voidaan varustaa myös 
etävalvottavilla älylukoilla, kulunvalvonnalla, murtohälytys-
laitteistolla ja palonilmaisimilla. Älykkään työmaatilan saa 
Rentalta avaimet käteen -tyyppisenä valmiina pakettina.

”Siihen suuntaan ollaan menossa, että toimituksen 
mukana on kaikki tarvittava; paperit, kahvit, infonäytöt ja 
jopa tietokoneet pöydillä. Asiakas tulee tilaan ja aloittaa 
työt”, Rentan Jari Korhonen summaa.

Korhonen uskoo, että erilaiset automaattiset ilmoi-
tukset tulevat lisääntymään kun älykkäät keittiön koneet, 
toimistotarvikkeet ja talotekniikka sekä niiden järjestelmät 
jatkavat kehittymistään.

Kehitysideoita tulee jatkuvasti sekä omasta tiimistä 
että asiakkaita herkästi kuuntelemalla. Renta on panosta-
nut esimerkiksi turvallisuuteen. Joskus kehityksessä voi 
olla kyse yksinkertaisista ratkaisuista, kuten hansikasriti-
lä, joka estää paloriskin aiheuttavan rukkasten kuivattelun 
suoraan patterilla.

Uusia ominaisuuksia ei tuoda ehdoin tahdoin mark-
kinoille. Korhonen myöntää, että hintakilpailu on kovaa. 
Ominaisuuksien lisäarvo pitää pystyä näyttämään. Samoin 
on perusteltava ominaisuuksien vaikutus euroihin.

”Nykyään asiakkaat osaavat jo vaatia tiettyä tasoa. 
Olen aina sanonut että kaikki toteutetaan jos vain maksa-
ja löytyy. Varsinkin isoissa projekteissa on usein helpointa, 
että tila toimitetaan kaikkine varusteineen. Asiakkaan ei 
tarvitse sitten erikseen lähteä hankkimaan asioita”, Kor-
honen toteaa. ■
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Rentan juoksukoulu
– Ihan liian hyvä idea
TEKSTI: SIMO VILHUNEN / SIMOVILHUNEN.COM

Perinteinen pohjalainen sanonta ”hyvää yritetähän, 
mutta priimaa pukkaa tulemahan” istuu nasevasti 
Rentan juoksukoulun tapaukseen. Joskus nimittäin 

hyvät ideat lähtevät laukalle ja tuloksena on jotain alkupe-
räistä suurempaa.

Juoksemisen voi ajatella olevan yksinkertaista lii-
kuntaa. Ja niin se tavallaan onkin. Sopivat juoksukengät ja 
vaatteet riittävät varusteiksi. Paikan, ajan, matkan ja tah-
din voi jokainen valita itselleen sopivaksi. Silti moni hyötyi-
si huimasti, kun saisi selkeät perusteet ja ohjeet harjoit-
teluun. Kynnys aloittaa jotain uutta on pienempi, kun voi 
luottaa tekevänsä asiat alusta alkaen oikeiden periaattei-
den mukaisesti. 

Syntyi ajatus Rentan juoksukoulusta.
Rentan väreissä on juostu elämän ensimmäisiä puo-

limaratoneja. Renta myös kannustaa työntekijöitään eri-
laisten harrastusklubien muodossa liikkumaan ja voimaan 
paremmin. Pienikin juoksukärpäsen purema on hyväksi ih-
miselle. Kuten juoksukoulussa todetaan, ”yksittäinen har-
joitus on parempi kuin ei mitään.”

Rentan juoksukoulu oli alun perin ajateltu vain ja ai-
noastaan sisäiseen käyttöön. Tarkoituksena oli kannustaa 
omaa väkeä – renttaajia – liikkumaan ja voimaan parem-
min.

Toisin kävi.

Tutustu juoksukouluun Rentan sivuilla, IG TV:ssä tai youtubessa!
Sivuilta löydät myös Timo Vuorimaan harjoitusohjelmat kuntojuoksi-
jalle  Cooperin testiä, kymppiä ja puolimaratonia varten.

https://www.renta.fi/rentan-juoksukoulu/

HYVINVOINTI
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Lahden Ahkeran Nuoret Mai-
lerit -kestävyysjuoksujoukkueen 
valmentajien kanssa toteutetusta vi-
deosarjasta ja treeniohjelmista tuli-
kin lopulta niin pätevä kokonaisuus, 
että se päätettiin julkaista kaikkien 
nähtäville auttamaan juoksukipinän 
syttymistä ja harrastuksen viemistä 
eteenpäin.

Vinkit haettiin kestävyysjuoksun 
kovilta ammattilaisilta. Seitsemän vi-
deon sarjassa ääneen pääsevät esi-
merkiksi entinen olympiajuoksija Ville 
Hautala sekä Suomen kestävyysjuok-
sun entinen lajipäällikkö Timo Vuori-
maa.

Videoilla käydään ammatti-
laisten kanssa läpi alkulämmittelyä, 
harjoittelun perusteita, palautumista, 
lihashuoltoa, varusteita ja lepoa. Vii-
meinen jakso antaa vinkkejä kilpailui-
hin valmistautumiseen.

Opimme esimerkiksi, että juok-
sujalkineen kolme tärkeintä tekijää 
ovat istuvuus, oikean tyyppinen ken-
kä ja vaimennus. Opimme myös, että 
nyky-yhteiskunnassa monet haasteet 
palautumisessa ja rasitusvaivoissa 
juontavat juurensa liian vähäiseen 
uneen. Erityisesti aloittelevan juoksi-
jan on tärkeä tiedostaa, miten harjoit-
telusta tehdään turvallisempaa, laa-

dukkaampaa ja mielekkäämpää.
Rentan juoksukoulu tarjoaa 

myös kolme selkeää harjoitusohjel-
maa kuntojuoksijoille kolmeen eri 
tavoitteeseen; Cooperin testiin, 10 ki-
lometrille ja puolimaratonille. Ohjel-
missa on huomioitu Timo Vuorimaan 
nostamat pointit harjoitusvauhtien 
vaihtelusta ja rytmittämisestä valmis-
tavaan harjoitukseen, pääharjoituk-
seen, palauttavaan harjoitukseen ja 
lepoon.

Suosittelemme Rentan juoksu-
koulua jokaiselle, jolla edes pikkaisen 
polttelee lenkkipolulle lähteminen. 
Tärkein askel on se ensimmäinen! ■
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