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Luottamuksesi 
arvoisia 
ammattilaisia

Kun Renta Group käynnisti toimintansa 2016 

alussa, oli heti alussa selvää, että uuden yri-

tyksen kasvutavoitteet ovat kovat. Oli myös sel-

keästi nähtävissä, että suotuisilla markkinoilla 

Suomessa ja sittemmin Itämeren alueella 

kannattaa edetä rivakasti. Nyt, Renta Groupin 

toisen toimintavuoden täyttyessä, voimme 

tyytyväisenä todeta, että ainakin alku on 

toteutunut tavoitteiden mukaisesti: toimimme 

Suomessa jo 21 vuokraamon voimin, ja ensi 

kevääseen mennessä Suomen vuokraamover-

kosto onkin sitten jo melko valmis. Verkoston 

kasvun myötä myös telineyhtiömme laajentaa 

toimintaansa jatkuvasti uusille alueille.  

Paikallisuus, yrittäjähenkisyys ja innovatiivisuus ovat toimintam-

me kulmakiviä. Haluamme tehdä renttaamisen mahdollisim-

man helpoksi asiakkaillemme ja itsellemme. Siinä nykyaikainen 

teknologia näyttelee merkittävää roolia, josta osoituksena on 

tässä lehdessä esitelty Renta Easy – palvelumme, joka on todella 

ainutlaatuinen ja edistyksellinen vuokraus- ja kalustonhallinta-

palvelu kansainvälisestikin tarkastellen. Renta Easy täydentää 

vahvaa paikallistuntemustamme ja paikallista yhteydenpitoamme 

asiakkaiden kanssa luomalla sekä uuden vuokrauskanavan että 

uusia palvelumuotoja. 

Teknologia on viime kädessä silti pelkkä väline, joka mahdollis-

taa tehokkaan työskentelyn ja yhteydenpidon. Sen tavoitteena 

on vahvistaa hyviä ihmissuhteita ja asiakkuuksia. Digitalisaation 

sujuva soveltaminen mahdollistaa entistä tuottavamman liike-

toiminnan sekä asiakkaillamme että meille itsellemme luoden 

perustan, josta on hyvä ponnistaa eteenpäin.

Vaikka olemme hajautuneet ”maakuntiin”, pidämme yhtä. Jaam-

me samat avoimmuutta ja luottamusta korostavat arvot. Toimin-

tamme ja viestintämme läpinäkyvyys on seurausta vaalimastam-

me avoimesta yrityskulttuurista. On ilahduttavaa, että olemme 

onnistuneet lyhyen ajan kuluessa rekrytoimaan runsaasti – ja 

riittävästi – joukkoomme asiakkaitamme palvelevia renttaamisen 

ammattilaisia eri puolille Suomessa.

Luottamuksesi arvoisia ammattilaisia, sellaisia me renttaajat 

olemme.

Kari Aulasmaa, toimitusjohtaja

kari.aulasmaa@renta.fi

•Pääkirjoitus
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Renta Easy 
palvelee työmaata 

Kalustonhallintaan kehitetty Renta Easy-sovellus auttaa asiakkaita 

seuraamaan reaaliajassa työmaansa kalustotilannetta.  Etenkin suurilla 

työmailla kalustonhallinta ja projektinjohtaminen helpottuu, kun tiede-

tään, mitä kalustoa työmaalla on ja millaisin kustannuksin. Myös pienem-

millä työmailla Renta Easysta on apua: kaluston palauttaminen ei unohdu, 

koska sovellus näyttää voimassa olevat vuokrasopimukset.

Renta Easy on Renta 
Groupin johdon valitse-
ma Vuoden Innovaatio. 
Renta Easyn voi ladata 
App Storesta ja Google 
Play -kaupasta tai kir-
jautumalla osoitteeseen: 
www.rentaeasy.fi
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”Ketteränä
yrityksenä 
pystymme 
nopeasti 
mukautumaan 
asiakkaiden 
toiveisiin”

Älylaitteiden läpilyönti on avannut suuret 
mahdollisuudet myös konevuokrauksen ny-

kyaikaistamiseksi. Renta on tarttunut näihin 
mahdollisuuksiin hyödyntämällä uusinta tekno-
logiaa järkevällä tavalla kaikessa toiminnassaan. 
Renta lähti alusta asti rakentamaan sovellus-
pohjaista ratkaisuaan kalustonhallintanäkökul-
ma edellä. Näin saatiin luotua verkkosovellus, 
joka on optimoitu myös mobiililaitteille.

– Näin asiakkaalle saadaan tarjottua täysi 
läpinäkyvyys kalustoon ja siihen liittyviin kus-
tannuksiin. Tällä tavoin kaikki asiakkaamme 
pääsevät hyötymään Renta Easysta heti. Renta 
Easy tukee myös verkkokaupan perinteisiä toi-
mintoja, kuten kaluston tilaamista, tietohallin-
topäällikkö Antti Nuutinen kertoo.

Renta Easyn avulla asiakas saa mahdolli-
suuden oikein ajoitettuihin ja vaivattomiin lisä-
palveluihin, kuten huoltotilauksien tilaaminen 
työmaalle. Kun tarkastellaan vuokraustoimintaa 
pitkällä aikavälillä ja yksittäisen työmaita kier-
tävän kalustotuotteen koko elinkaarta, hyötyvät 
sekä asiakas, että kalustoa sille vuokraava yri-
tys.

 
Asiakkaiden kanssa kehitetty
Renta Easyn käyttöönottoa edeltänyt kehitystyö 
on perustunut asiakkaiden ilmaisemiin tarpei-
siin. Renta Easyn kehitystiimissä mukana olevat 
aluemyyntipäälliköt Tommi Gustafsson ja Jari 
Jansson ovat tuoneet tärkeää viestiä suoraan 
asiakkailta ja työmailta palvelun kehittämisen 
tueksi.

–Tämä tulee myös jatkossa olemaan toimin-
tamallimme Renta Easyn kehittämistyössä. Ket-
teränä yrityksenä pystymme nopeasti mukautu-
maan asiakkaiden toiveisiin, kaupallinen johtaja 
Kari-Tapio Saarela kertoo.

 
Asiakkaat ottaneet innolla vastaan
Nico Tiihonen korostaa Renta Easyn tukevan 
yhtiön ajatusmaailmaa, jossa digitaalisuuden 
hyödyntäminen on avainasemassa.

– Meillä digitaalisuuden hyödyntäminen mer-
kitsee asioiden tekemistä helpoksi asiakkail-
lemme. Kaikki järjestelmät toimivat keskenään, 
mikä helpottaa työntekoa myös sisäisesti, jol-
loin aikaa asiakastyöhön jää enemmän, Renta 
Groupin markkinointi- ja viestintäasiantuntijana 
toimiva Tiihonen muotoilee.

Renta Easyn lanseerauksesta asiakkaille on 
jo runsaasti hyviä kokemuksia. Kari-Tapio Saa-
rela kertoo ilahtuneensa siitä, miten avoimesti 
monet asiakkaat ovat ottaneet uutuuden käyt-
töönsä.

– Kaikki asiakasryhmämme ovat jo ottaneet 
digitaaliset palvelumme käyttöön tai olleet vä-
hintään kiinnostuneita niistä. Palvelun käyttäjä-
määrä kasvaa koko ajan, Saarela kertoo.

•RENTA EASY
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Renta Easy pähkinänkuoressa

• Verkkopohjainen sovellus, jonka voi ladata 

     myös mobiililaitteille

•  Kalustonhallinta reaaliajassa

•  Auttaa optimoimaan vuokra-aikoja ja kustannuksia

•  Mahdollistaa myös tilaamisen

•  Palautus- ja huoltotilaukset

rentaFakta

Vuonna 2014 perustettu Rakennus-Pau-
mer Oy on noussut lyhyessä ajassa 

luotettavaksi ja menestyväksi rakentajaksi 
Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella. 
Yhtiön alkujuuret ovat Kajaanissa, ja vuo-
den ajan se on toiminut myös Oulussa.

”Meillä on täällä Oulussa meneillään 
muun muassa koulukorjausrakentamista 
ja kauppakeskuksen sanerausta. Näiden 
työmaiden kalaustovuokrauksen olemme 
tehneet Rentalta, ja hyvin on sujunut”, 
kertoo Rakennus-Paumerin Oulun yksik-
köä johtava Timo Rautiainen.

Hän kertoo ottaneensa heti käyttöön 
Rentan uuden kalustonhallintasovelluk-
sen, Renta Easyn. 

”Edut ovat nähtävissä jo selvästi. Tavara 
tulee oikeaan aikaan ja määrältään opti-
moituna työmaalle. Kun tänään tilaa, niin 
huomenna kaikki on jo sovitusti työmaal-
la”, hän sanoo.

Rautiainen korostaa toimivien tuottei-
den ja palvelujen lisäksi luottamuksellis-
ten henkilösuhteiden keskeistä merkitys-
tä. Yhteistyön Rentan avainhenkilöiden 
kanssa hän toteaa juontavan vuosien taa.

”Yhteistyö on ollut alusta asti hyvää. 
Uudessa palvelussa on lisäetuna se, että 
nyt tulee optimoiduksi myös vuokrallaolo-
aika. Ennen tavaraa saattoi unohtua työ-
maalle pitkäksi aikaa sen jälkeen, kun sitä 
ei enää tarvittu. Tämä ilman muuta paran-
taa vuokrauskustannustehokkuutta”, Rau-
tiainen sanoo.

Nico Tiihonen, Kari-Tapio Saarela ja Antti Nuutinen käyttä-
vät mielellään ja ammattiylpeydellä sanaa ’läpinäkyvyys’ Renta 
Easysta puhuessaan. Nykypäivän usein kuullulla sanalla on täs-
sä tapauksessa vankka todellinen sisältö, sillä asiakas pääsee 
palvelun avulla tarkistamaan reaaliajassa ja yksityiskohtaisesti 
kalustotilanteen.

– Haluamme kuitenkin korostaa, ettei ketään pakoteta omak-
sumaan tietynlaista tapaa hoitaa kalustovuokraus. Perinteinen 
henkilökohtainen yhteydenotto on edelleen mainio tapa ottaa yh-
teyttä, kuten kaikki muutkin tavat meidän tavoittamiseksemme, 
Antti Nuutinen muistuttaa.

Aktiivisen paikallisen työpanoksen lisäksi digitaalisuuden hyö-
dyntäminen on nyt ja jatkossakin Renta Groupin syömähammas 
tiukassa vuokrausliiketoimintakisassa.

– Toimimme tässä hetkessä ja ajattelemme hyvän matkaa 
eteenpäin, Kari-Tapio Saarela kiteyttää.

Paumer saa työmaalle mitä tilaa 

• Rentan Oulun toimipiste on Rakennus-
Paumerin Timo Rautiaiselle tuttu ja 
mieleinen osoite.   
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Renta laajenee kokenein 
ja nuorekkain voimin 

Suomalainen kone- ja laitevuok-

raustoiminta kokee parhaillaan 

voimakasta murrosta, jonka 

suunnannäyttäjänä Renta toimii. 

Alle kahdessa vuodessa yhtiö on 

laajentunut valtakunnalliseksi, yli 

20 toimipisteen verkostoksi – ja 

laajenee edelleen.

Kone- ja laitevuokraustoiminta on 
jo perinteikäs ala, jonka toimin-

tatavat parhaillaan uudistuvat digi-
talisaation avaamien mahdollisuuk-
sien ansiosta. Vuoden 2016 alusta 
lähtien toiminut Renta on kasvanut 
nopeassa tahdissa alansa merkittä-
väksi haastajaksi, jonka tavoitteena 
on toimitusjohtaja Kari Aulasmaan 
mukaan kohota alansa johtavaksi 
Itämeren alueella.

– Olemme kasvaneet nopeasti, 
jopa nopeammin kuin alussa olim-
me suunnitelleet. Se on ollut mah-
dollista, kiitos suotuisan markkina-
tilanteen sekä osaavan henkilöstön, 
hän toteaa.

Alusta lähtien pääomasijoittaja-
na mukana ollut Intera Partners on 
Rentan suurin omistaja. Lisäksi yli 
60 Rentan avainhenkilöä omistaa 
työnantajayhtiötään. Tällä hetkel-
lä Rentassa työskentelee jo yli 160 
työntekijää, joista neljännes on tullut 
yhtiön palvelukseen tuoreiden yritys-
kauppojen myötä. Ensin Renta osti 
pääkaupunkiseudun johtavan julki-
sivutelineitä ja sääsuojausratkaisuja 
vuokraavan Telinekymppi Oy:n. Sitä 
seurasivat rakennuskonevuokraaa-
mo Kehä-Kone Oy:n ja työmaatiloja 
vuokraavan Jasoca Oy:n kaluston ja 
liiketoimintojen ostot. Kaikissa kau-
poissa ostettujen yhtiöiden omista-
jat ja avainhenkilöt siirtyivät Rentan 
palvelukseen myös omistajina. 

Tehdyt yrityskaupat ja henkilöstön 
toimiminen osaomistajina ruokkivat 
Rentassa vallitsevaa yrittäjähenki-
syyttä. Siitä hyötyvät viime kädessä 
asiakkaat, jotka saavat palvelunsa 
joustavasti ja räätälöityinä.

– Liiketoiminta menestyy sellai-
sessa työympäristössä, missä ih-
miset viihtyvät yhdessä, Aulasmaa 
kiteyttää. 

Moderni kalusto, 
kannustava kulttuuri
Jotta kone- ja laitevuokraus toiminta 
on uskottavaa ja asiakasta palvele-
vaa, heti alussa yrityksen on inves-
toitava riittävästi. Renta on toiminut 
näin; sillä on tarjota asiakkailleen 
laajasti kaikkia rakentamisessa  
tarvittavia tuoteryhmiä henkilönos-
timista maarakennuskoneisiin, alu-
miini- ja terästelineistä sääsuojiin 
sekä työmaatiloista liikenteen ohja-
us- ja turvakalustoon – kattavaa ra-
kennuskoneiden valikoimaa unohta-

• Yhteisöllisyys 
on osa Rentan 
ydintä
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matta. Esimerkiksi henkilönostimia Rentalla on noin tuhat, 
samoin työmaatiloja ja teräskontteja.

Kaikki tämä on asiakkaiden saatavilla valtakunnallisesti. 
Tilaukset ovat Renta Easyn ansiosta tehtävissä mahdolli-
simman helposti  vuokra-aika, vuokrattava kalustomäärä ja 
kaluston käyttö optimoiden. Perinteiset vuokrausmallit ovat 
luonnollisesti edelleen tärkeässä roolissa, mutta rinnalle 
on tuotu uusi kanava nykyaikaista teknologiaa hyödyntäen. 
Alan perinteisten toimintamallien ja palvelujen kehittäminen 
digitalisaation avulla on ollut keskeisessä asemassa alusta 
alkaen.

– Olennaista on myös, että palvelu ja myös johtaminen on 
paikallista. Se on osa luottamuksen kulttuuria, jota olemme 
alusta lähtien määrätietoisesti organisaatiossamme raken-
taneet, Kari Aulasmaa toteaa.

Kannustava yrityskulttuuri ja osaaminen ovat tuottaneet 
tulosta: liikevaihto on alle kahdessa vuodessa kasvanut yli 
40 miljoonan euron ja kasvaa kannattavasti koko ajan. Tämä 
on onnistunut, koska käytännössä merkittävät rakentajat 
ovat jo Rentan vakioasiakkaita. Osa rakennusliikkeistä, vii-
meksi niin ikään valtakunnalliseksi nopeasti kasvanut SSR 
Group, on jo ulkoistanut koko kalustovuokraustarpeensa 
Rentalle.

– Ajoituksemme on myös toki osoittautunut otolliseksi; 
rakennusalalla menee tällä hetkellä hyvin. Ennusteiden va-
lossa kasvu alalla jatkuu ensi vuonna, ja niin jatkuu meillä-
kin – rakennusalan keskiarvoa rivakammin, Aulasmaa arvioi.

• Toiminta käynnistyi vuoden 2016 alusta

• 2017 syksyllä yli 160 työntekijää

• 2017 syksyllä yli 20 toimipistettä

• Liikevaihto vuonna 2017 yli 40 milj. €

rentaFakta

• Renta on investoinut vuokrattavaan kalustoon 
alusta alkaen mittavasti.

 • Henkilönostimet ovat yksi keskeisimmistä ”rentattavista” tuotteista.

renttaaja  7 



Renta hallitsee 
työmaatilojen koko ketjun 

Lähes mikään ei ole yhtä 

vankka käyntikortti raken-

nustyömaalle kuin tyylikkäät, 

viihtyisät ja tunnistettavat työ-

maatilat. Tämä on ohjenuorana 

Rentan työmaatilojen valmis-

tuksessa ja renttaamisessa.

Rentan työmaatilojen valmistukses-
ta ja vuokrauksesta vastaa koke-

nut, tuotelinjapäällikkö Jari Korhosen 
luotsaama tiimi. Tuusulassa pääma-
jaansa pitävä tiimi on ollut kiinteä osa 
Rentaa alusta alkaen. Korhosen oma 
ammattilaisura vuokraustoiminnan 
parissa käynnistyi jo yli 20 vuotta sit-
ten, jolloin hän perusti oman, Rentan 
sittemmin ostaman yrityksen.

”Rentan aikana toiminnan volyymi 
on yli kolminkertaistunut. Sekin on 
vaikuttanut, että aiemmin keskityim-
me pääkaupunkiseutuun ja nyt toi-

mimme valtakunnallisesti”, Jari Kor-
honen kertoo.

Korhosen ja hänen tiiminsä kehittä-
män oman työmaatilamalliston kehit-
täminen käynnistyi jo yli kymmenen 
vuotta sitten, jolloin hän päätti keskit-
tyä tämän tuoteryhmän valmistami-
seen ja vuokraamiseen. 

”Tuotekehitys on tärkeää, jotta pys-
tyy erottautumaan edukseen muista. 
Näin työmaatilamallistoon saa mu-
kaan sellaista asiakkaiden toivomaa, 
mitä toisilla ei välttämättä ole tarjo-
ta. Meillä on nykyään valmius laatia 
digitaalisesti pohjakuvat asiakkaalle 
saman tien”, Korhonen kertoo.

Kun asiakas saa kertoa tarkat toi-
veensa, tiloista tulee asiakkaan ’näköi-
siä’. Päätrendi on Korhosen mukaan 
se, että vaatimustaso nousee koko 
ajan; näihin vaatimuksiin on kyettävä 
vastaamaan.

”Meillä on jo esimerkkejä, joissa 
asiakkaalle on rakennettu valmistus-
keittiö. Siitä tuli palautetta, että se oli 
parempi kuin siihen alaan keskittyvien 
palveluyritysten keittiöt”, Korhonen 
toteaa.

Oma suunnittelu, 
logistiikka ja asennus  

Rentalle on olennaisen tärkeää huo-
lehtia kokonaisuuksista niin, että asi-
akasyritys voi täysin keskittyä omaan 
tekemiseensä. Työmaatilojen rent-
taustoiminnassa tämä merkitsee sitä, 
että asiakkaan päasiallinen panos on 
esittää tarkat toiveet siitä, mitä tarvi-
taan sekä missä ja milloin. Varuste-
lutoiveet on tätä ennen käyty tarkasti 
yhdessä läpi.

”Varustelun kirjo on iso ja tyypilli-
sesti 10-20 prosenttia kustannuksis-
ta. Vertaisin sitä laatuautojen varus-
teluun, jonka asiakas itse valitsee sen 
jälkeen, kun on ensin päätynyt mielei-
seensä perusmalliin, jonka me hänelle 
valmistamme”, Jari Korhonen sanoo.

Autovertaus poikkeaa vain yhdeltä 
olennaiselta osaltaan työmaatilojen 
renttauksesta: tilat asiakas saa ton-
tilleen tarvitsematta käyttää aikaansa 
muuhun kuin toiveidensa määritte-
lyyn. Kun Rentan työmaatilatiimi saa 
tiedon asiakkaan toimitusosoitteesta, 
se huolehtii tilojen logistiikasta, asen-

• TILAT 
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nuksesta ja aikanaan siirrosta uuteen osoitteeseen.
”Noin kolmessa päivässä perusasennus yleensä hoi-

tuu. Yksi päivä lisää, niin myös sähköt ja LVI:t ovat kun-
nossa”, Jari Korhonen kertoo.

’Normiasennus’ kuulostaa Rentan tapauksessa vaa-
timattomalta ilmaisulta, sillä lähes aina toimitukseen 
sisältyy asiakkaan erityistoiveiden toteuttamista. Esi-
merkiksi vallitsevaa keskitasoa parempien suihkutilojen 
asennus on meillä jo arkipäivää. Monet asiakkaat sat-
saavat Korhosen mukaan nykyään myös työmaatilojen 
sisäilma- ja työskentelyolosuhteisiin esimerkiksi toivo-
malla tilojen lisävarusteeksi ilmalämpöpumpun. Sen 
avulla on sopivan lämmintä ja kesällä sopivan viileätä 
työskennellä.

”Tämä on luonnollista kehitystä, kun tiloissa työsken-
nellään toimistotyöluonteisesti pisimmillään 10-12 tun-
tia päivässä”, Korhonen pohtii.

Tuotekehitys koostuu pienistä askelista. 
Esimerkiksi kaapin tukiraudan optimi-
rakenne on muotoutunut vähitellen sen 
jälkeen, kun asiakkailla oli ollut aiempia 
huonoja kokemuksia käytön aikana mur-
tuvista ja irtoavista tuista.

rentaFakta

• Timo Evers asentaa 
työmaatilan lukkoa. 
Kaikki mahdolliset 
työt tehdään valmiiksi 
ennen tilan kuljetusta 
työmaalle.
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Työmaakoppien rivistö näkyvällä 
paikalla on urakoitsijalle mainio 

tapa muistuttaa olemassaolostaan. 
Samaan tahtiin kuin työmaatilojen 
yhtenäisyyden tärkeys on korostunut, 
ovat kasvaneet myös asiakkaiden työ-
maatilojen valmistajille kohdistamat 
vaatimukset.

– Renta on vastannut hienosti näi-
hin haasteisiin. Meillä on yhteistyön 
myötä nyt yhtenäinen työmaatilamal-
listo, joka on työmaakohtaisesti va-
rusteltu meidän ehdoillamme, kertoo 
Firassa muun muassa työmaatilojen 
hankinnasta vastaava työmaainsinööri 
Alina Leppänen.

Hän kiittelee Jari Korhosen ja tä-
män johtaman tiimin asennetta ja am-
mattitaitoa. 

– Yhteisenä tavoitteena on kaikissa 
kohteissamme saada työmaan käyt-
töön toimisto- ja sosiaalitilat, joissa 
on hyvä olla, Leppänen sanoo.

Varustus viimeisen päälle 
Alina Leppänen kertoo Firassa aluksi 
aprikoidun, onko ylipäänsä mahdol-
lista saada kaikki tarvittava ja vielä 
vähän enemmän vain yhdeltä työmaa-
tilavalmistajalta. Kokemukset yhteis-
työstä ovat hänen mukaansa osoitta-
neet ”epäilyn” turhaksi. 

– Kun Jari tiimeineen tulee ja pe-
lastaa tilanteen, se on kyllä asiakas-
palvelua viimeisen päälle, Leppänen 
kuvailee.

 Firan ja Rentan toimintatapoihin 
kuuluu ennakoida työmaiden tarpeet 
hyvissä ajoin.

– Joskus voi tulla nopeita päätök-
sentekotilanteita liittyen työmaatilo-
jen yksilölliseen varusteluun. Rentan 
apu on aina tuolloinkin käytettävissä, 
Leppänen kiittelee.

Kolmella perusmallilla 
pärjätään
Työmaatilojen hankinta on pääurakoit-
sijalle yksi työmaan alkuvaiheen perus-
tehtävä. Sen uskominen luotettavan 
yhteistyökumppanin vastuulle on kui-
tenkin rakennusliikkeelle järkevää. 

– Näin voimme itse keskittyä ydin-
tekemiseemme, säästää energiaa sii-
hen, minkä osaamme ja mikä meidän 
tuleekin osata, kiteyttää Firan Keila-
lahden toimistorakennustyömaan vas-
taava mestari Pekka Kaven.

Kiihkeätahtisella Fortumin pää-
konttorityömaalla oli korostetun tär-
keää, että kopit oikein varusteltuina 
pystyttiin toimittamaan nopealla aika-
taululla.

– Varustelu on yksilöllistä, ja se 
voidaan tehdä asiakkaan ehdoilla 
kaikkiin kolmeen tämänhetkiseen pe-
rusmalliin. Täällä Keilalahdessa lähtö-
kohtana oli heti alussa kookkain työ-
maatilakokonaisuus eli malli A, kertoo 
Rentan aluemyyntipäällikkö Tommi 
Gustafsson.

Fira on tuonut suomalaiseen 

rakentamiskulttuuriin uudenlaista 

toimintatapaa, jossa korostuvat 

sekä asiakaslähtöisyys että avoin 

ja tasavertainen yhteydenpito 

yhteistyökumppaneiden kanssa. 

Yhteistyö Rentan työmaatilayk-

sikön kanssa on hyvä esimerkki 

toimivasta kumppanuudestta.

Avoin yhteydenpito 
on Firalle perusarvo 

• Alina Leppänen on 
tyytyväinen Rentan 
työmaatiloihin ja 
niiden toimituksen 
täsmällisyyteen. 
Tommi Gustafsson 
kuuntelee palautetta. 
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Renta 
ruokkii Turun 
rakentamisen
nostetta 

• TOIMIPISTEET

Turussa rakennetaan tällä hetkellä enemmän 

kuin kertaakaan kymmeneen vuoteen. Tilanteet 

kiihkeätahtisilla työmailla vaihtuvat tiheästi, mikä vain 

korostaa joustavan vuokraustoiminnan merkitystä.

Turun seudulla on kehitetty aktiivisesti muutamaa elinkeinotoimin-
taa: perinteisesti laivanrakennusta ja viime aikoina bioteknologiaa. 

Nyt kumpikin näistä toimialoista elää noususuhdannetta. Tämän seu-
rauksena Turun muuttovirta on kääntynyt positiiviseksi ja asuntoja tar-
vitaan paljon.

”Nyt Turussa menee todella lujaa. Tuskin olisimme voineet parem-
min ajoittaa toimintamme käynnistämisen täällä. Kuluvan vuoden ke-
säkuun kahdeksantena tuli vuosi täyteen”, kertoo Rentan Turun alue-
myyntipäällikkö Marko Heinonen.

• Marko Heinonen (kuvassa vasemmalla), Tommi Schmidt, Mauri Linde, Ari 
Heinonen, Aaro Kosonen ja Jarmo Mutta muodostavat asiakaspalveluhenkisen ja 
samalla rennon tiimin. Kuvasta puuttuvat Mikko Virkilä ja Jani Koivukangas
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Vaikka Renta on vasta viime vuonna aloittanut toimin-
tansa Turussa niin sen avainhenkilöt ovat konevuokrauksen 
konkareita. Monet vajaan kymmenen ammattilaisen tiimis-
tä ovat lisäksi pitkäaikaisia työkavereita keskenään.

”Kyllä meillä on ennenkin ollut hauskaa keskenämme. 
Renta kuitenkin eroaa edukseen muista työhistoriani yri-
tyksistä siinä, että johtamis- ja päätöksentekokulttuuri on 
mutkatonta ja ihmisiin luottavaa”, kertoo neljännesvuosi-
sadan laitevuokrausalalla työskennellyt Jarmo Mutta. 

Rentan Turun toimistossa projektipäällikkönä työskente-
levä Tommi Schmidt lisää kokemuksenaan, että annettaes-
sa ammattilaiselle vastuuta, tämä myös sitä ottaa.

”Kun näin toimii, asiakassuhteista tulee kestäviä. Kes-
keiset rakennusliikkeet ovat alusta asti olleet täällä asiak-
kainamme. Sopimukseksi riittää yksinkertaisimmillaan, 
että lyödään kättä päälle ja hoidetaan asia, kuten on sovit-
tu”, Schmidt toteaa.

Töissä on hauskaa ja tehokasta
Rentan Turun toimiston kertomaa kuunnellessa kiinnittää 
huomiota keskinäisen kommunikaation luontevuuteen ja 
huumorin läsnäoloon. 

”Asiakkaat tykkäävät käydä henkilökohtaisesti, ja samal-
la vaihdetaan tarpeellista tietoa. Kaikki hoituu tehokkaasti 
ja myös hyvällä mielellä”, Marko Heinonen sanoo ja kiitte-
lee samalla Rentan digitaalisen palvelun hyödyllisyydestä.

Kalustonhallinnassa on hänen mukaansa otettu tärkeä 
edistysaskel, kun reaaliaikainen RentaEasy-sovellus on tul-
lut Rentassa aktiiviseen käyttöön. Uuden palvelun arvo ko-
rostuu, koska tilanteet vaihtuvat työmailla entistä nopeam-
min ja vain osa niistä on ennakoitavissa.

Työturvallisuus ja olosuhteenhallinta 
kasvattavat kysyntää
Henkilönostimet ovat myös Rentan Turun toimistolle suurin 
tuoteryhmä. Niiden ja myös julkisivutelineiden kysyntä on 
kasvanut voimakkaasti sitä mukaa kun työturvallisuus on 
noussut entistä tärkeämpään asemaan kaikilla työmailla.

Julkisivu-urakoitsijoiden toisen tärkeän tuotteen eli sää-
suojien kysyntää on puolestaan kasvattanut tarve hallita 
työmaiden kosteusolosuhteita entistä paremmin. Sääsuo-
jien käydessä yhä massiivisemmiksi korostuu myös asen-
nuspalvelun merkitys.

”Pystymme tarjoamaan suurimpienkin sääsuojien asen-
nuksen, se on iso etu”, Tommi Schmidt kertoo.

• Mauri Linde on 68-vuotias ”kesäpoika”, joka haluaa 
tehdä töitä mukavassa porukassa, vaikkei ole ollut 
pakko enää vuosiin.
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Turussa vahvan aseman rakennusura-
koinnissa saavuttanut Jatke Oy tarttui 

viime vuonna poikkeuksellisen vaativaan 
hankkeeseen. Vuonna 1990 liikerakennus-
käyttöön keskeneräisenä otettu, sittemmin 
vuosikausiksi tyhjilleen jätetty kiinteistö oli 
päätetty muuntaa senioriasunnoiksi. 

”Päädyimme siihen vaihtoehtoon, ettei 
kaikkea pureta vaan että runko ja julkisivut 
säilytetään. Jo purku oli vaativa, puhumat-
takaan uudisrakentamiseen verrattavasta 
korjaamisesta vanhan rungon keskellä”, 
kertoo tuotantojohtaja Petri Mäkitalo Jatke 
Oy:stä.

Vastaava mestari Jani Aava kehuu Ren-
ta Easya, jonka avulla hän saa yhdellä no-
pealla tarkistuksella selville, mitä kalustoa 
työmaalla on kulloinkin vuokrattuna sekä 
milloin vuokra-aika päättyy.

”Kustannuksetkin selviävät reaaliajassa. 
Pystymme myös seuraamaan, onko tietty 
työmaalle tuolloin tarpeettomaksi käynyt 
tuote jo palautettu. Perinteisesti alalla täl-
laiset tilanteet ovat selvinneet vasta viiveel-
lä, kun lasku on saapunut”, Aava kiittelee.

• Marko Heinonen (kuvassa vasemmalla), 
Jani Aava ja Petri Mäkitalo huolehtivat 
yhteistyöllä, että oikeaa kalustoa on 
oikeassa paikassa oikeaan aikaan Kulkurin 
valssin työmaalla. 

Kulkurin valssi tuo 
senioreille uusia 
koteja  
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Hyvin suunniteltu 
on puoliksi rentattu

• TELINEET

Oikein valittujen telineiden ja sääsuojien merkitys 

rakennustyömaalle on lähes mittaamaton. 

Kun renttaajayritys pystyy asennuksen lisäksi 

antamaan asiantuntevan panoksensa myös 

tuotteidensa suunnitteluun, sekä turvallisuus 

että kustannustehokkuus saadaan huipputasolle. 

Tämä periaate on kunniassaan Telinekymppi 

Oy:ssä, jonka nimi muuttuu tämän vuoden lopulla 

Renta Telineiksi.

Telinekympin toimitusjohtaja Jarno Tuuri on innois-
saan. Alalla jo noin 20 vuotta toimineena ammat-

tilaisena hän on parin viime vuoden aikana päässyt 
todistamaan organisaationsa uudistumista ennen koke-
mattomalla tavalla.

– Ei niinkään kauan sitten olimme paikallinen toi-
mija. Renta-yhteistyön myötä toiminta on kehittynyt 
valtakunnalliseksi – kuitenkin paikallisuutta korostaen. 
Vähintään yhtä iso juttu on uuden, täysdigitaalisen toi-
minnanohjausjärjestelmän käyttöönotto tämän vuoden 
maaliskuussa. Tällaisen toiminnanohjauksen avulla 
työnjohtomme pystyy pitämään asiakkaan ajan tasalla 
projektista. Tämä auttaa optimoimaan palvelut molem-
pien näkökulmasta, hän kertoo.

Telinekymppi Oy / Renta Telineet

• Valtakunnallinen toimija

• Toimipisteet Tuusulassa, Turussa ja Oulussa

• Omia asentajia 30 henkilöä

• Maaliskuusta 2017 lähtien täysdigitaalinen 

    toiminnanohjausjärjestelmä

• Marraskuun 2017 alusta Telinekymppi Oy:stä  

    tulee Renta Telineet

• Työllistää 150 henkilöä

rentaFakta
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Rakennusinsinöörin koulutuksen hank-
kineena Tuuri ymmärtää myös yhtiön pal-
velutuotteiden työmaateknisen perustan. 
Siksi hän korostaa teknisen mitoituksen 
hallinnan tärkeää merkitystä. Tämä näkö-
kohta on hänen mukaansa entisestään ko-
rostumaan päin erityisesti sääsuojissa, joi-
den maksimijännevälit jatkuvasti kasvavat.

– Meillä on tällä hetkellä valmius toimit-
taa jänneväliltään jopa 45-metrisiä sääsuo-
jia. Sillä on merkitystä sekä kustannusten 
että laadun kannalta: asiakas saa yhtenäi-
sen suojan isonkin työmaa-alueen päälle 
tarvitsematta jatkuvasti siirrellä sitä.

Asiakkaan ehdoilla tuotanto 
huomioiden  
Niin Telinekympin kuin koko Renta-yhteisön 
keskeisiin arvoihin kuuluu asiakaslähtöi-
syys. Termillä on tässä tapauksessa aitoa 
sisältöä, kiitos yhtiön avoimen kulttuurin 
ja modernien, läpinäkyvyyden mahdollista-
vien työvälineiden.

– Työnjohtomme on koko ajan perillä 
kokonaistilanteesta: siitä, paljonko mitä-
kin kalustoa on vapaana ja kuinka kauan. 
Tarvittava informaatio välittyy kaikille 120 
asentajalle ja myös asiakkaillamme, joita 
kutakin varten meillä on vastuuhenkilö ni-
mettynä, Jarno Tuuri kertoo.

Kun asiakasvastuu on henkilökohtainen, 
se myös auttaa optimoimaan toiminnan 
niin, että asiakas aina saa kuhunkin koh-
teeseen parhaiten sopivan teline- ja sää-
suojaratkaisun. Yhtä tärkeää on se, että 
ajoitus on täsmällinen ja oikea. Kaikki tämä 
on Jarno Tuurille ja hänen kasvavalle tiimil-
leen itsestään selvä toiminnan lähtökohta. 
Kun lisäksi resurssit ovat Renta-yhteistyön 
myötä aina tarpeenmukaiset, toimitusjoh-
tajalla on syytä tyytyväisyyteen. 

– Olemme voineet ja voimme jatkossakin 
kehittää toimintaa aidon asiakaslähtöises-
ti. Oulun ja Turun toimistomme huolehtivat 
omien talousalueidensa asiakkaista samal-
la pieteetillä kuin me täällä Tuusulassa, 
Jarno Tuuri kehuu.

Jatkokehittämistoimista hän paljastaa 
sen verran, että toiminnanohjausjärjestel-
mää tullaan edelleen kehittämään.

– Ja turvallisuus on tietenkin keskeise-
nä agendassa jatkossakin. Suomessahan 
rakennustyömailla on Ruotsin ohella Eu-
roopan ehkä paras turvallisuuskulttuuri. 
Meidän tavoitteenamme on osaltamme pa-
rantaa sitä edelleen. Siihen tarvitaan sekä 
teknistä osaamista että ennen kaikkea oi-
keaa asennetta työhönsä ja asiakkaisiin.

• Telinekympin toimitusjohtaja Jarno Tuuri, 
joka marraskuusta lähtien luotsaa samaa, 
Renta Telineiksi muuttuvaa yhtiötä, pitää 
arvossa myös koulutusta. Omassa työpai-
kassa se tarkoittaa hänelle muun muassa 
telineasentajien sertifiointia, jonka koulu-
tusta hän on ollut edesauttamassa. 
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 info@renta.fi
www.renta.fi

renta

ESPOO
Luoteisrinne 4F, 02270 Espoo
040 161 1911
espoo@renta.fi

HELSINKI
Sahaajankatu 3
00880 Helsinki
040 161 1912
helsinki@renta.fi

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

JYVÄSKYLÄ
Kuormaajantie 6
40320 Jyväskylä
040 161 1910
jyvaskyla@renta.fi

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

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

KOTKA
Huumantie 5, 48230 Kotka
040 161 1906
kotka@renta.fi

KUOPIO
Leväsentie 23, 70780 Kuopio
040 161 1917
kuopio@renta.fi

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

KUUSAMO
Luomantie 7, 93600 Kuusamo
040 161 1909
kuusamo@renta.fi

LAHTI
Muurainkatu 4, 15810 Lahti
040 161 1916
lahti@renta.fi

LAPPEENRANTA
Mäntysuonkatu 6
53550 Lappeenranta
040 161 1920
lappeenranta@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, 60100 Seinäjoki
040 161 1903
seinajoki@renta.fi

TAMPERE
Pöytäsarankatu 16
33900 Tampere
040 161 1913
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 - telineet
Haarakaari 44, 04360 Tuusula
020 792 8440
jarno.tuuri@telinekymppi.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


