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Vuosi 2018 – Vahva kasvun ja
kansainvälistymisen vuosi

Rentan historian kolmas toimintavuosi 2018 oli kaikilla 
mittareilla menestyksekäs strategiamme mukainen kan-
sainvälistymisen vuosi

Rentan toiminta laajeni Ruotsiin kesäkuussa 2018 ostaes-
samme Stål & Hyr Group AB:n koko osakekannan. Vuoden 
jälkimmäisellä puoliskolla kasvu Ruotsissa jatkui vah-
vana sekä orgaanisesti että lisäyrityskauppojen ansiosta 
ja käytännössä tuplasimme Ruotsin liiketoimintamme 
koon vuoden loppuun mennessä. Lokakuussa toimintam-
me laajeni Norjaan Rentan ostaessa Flexleie AS:n koko 
osakekannan ja myös Suomessa vahva orgaaninen kasvu 
jatkui läpi vuoden. 

Vuonna 2018 Renta-konsernin liikevaihto yli tuplaantui 
107 MEUR:iin (45 MEUR vuonna 2017) edellisvuoteen 
verrattuna. Vuonna 2018 toteutettujen yrityskauppojen 
koko vuoden vaikutus huomioiden liikevaihtomme yli 
kolminkertaistui 156 MEUR:iin. Strategiamme mukaisesti 
aiomme jatkaa myös tulevaisuudessa vahvaa kasvua sekä 
nykyisissä toimintamaissamme että muissa Itämeren 
ympäristön maissa sekä yrityskaupoin että orgaanisesti

Keskeinen tavoitteemme on tehdä Rentan kanssa toi-
miminen helpoksi niin asiakkaillemme kuin muillekin 
sidosryhmillemme modernien työkalujen avulla. Esimerk-

PÄÄKIRJOITUS

kejä edistyksellistä digisovelluksista ovat mm. tässäkin 
lehdessä esiteltävä Renta Easy, telineliiketoiminnan 
toiminnanohjausjärjestelmämme Renta Pro sekä työ-
maatilojen suunnittelutyökalu Renta Modules, jotka kaikki 
luovat läpinäkyvyyttä ja tehokkuutta sekä asiakkaillemme 
että omalle henkilöstöllemme. Digitaaliset palvelumme 
ovat täysin skaalautuvia ja vuoden 2019 digiteemanamme 
onkin palveluiden kansainvälistäminen, palveluiden jatku-
vaa kehittämistä tietenkään unohtamatta.

Rentan muutos kolmen toimintavuotemme aikana on 
ollut valtava. Vuoden 2016 alun startupista on kolmessa 
vuodessa kasvanut n. 70 toimipisteessä toimiva ja n. 550 
henkilöä työllistävä kansainvällinen konserni. Kaiken 
keskiössä on alusta asti ollut halumme palvella asiak-
kaitamme sekä ratkaista heidän haasteitaan sekä tehdä 
Rentasta hyvä ja vastuullinen työnantaja omalle henkilös-
töllemme. Vain siten pystymme lunastamaan lupauksem-
me ja olemaan luottamuksen arvoisia ammattilaisia! 

Toivotan kaikille lukijoille mukavaa kevättä!

Lauri Matikainen, CFO
Renta Group Oy



Työmaapalvelut Oy
Suomen
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Renta brändi jalkautunut Ruotsiin

Renta jatkaa Veikkausliigan yhteistyökumppanina kaudella 2019

Suomen Työmaapalvelut Oy fuusioitui osaksi Renta Oy:tä

Lennonjohto kutsuu renttaajaa

Kuvia kentältä

Renta Suomi Renta Suomi Renta Suomi @rentasuomi @rentasuomi

Rentalle perustettiin oma jääkiekkojoukkue, 
HC Renta. Joukkue harjoittelee kerran kuussa.

Pääkonttorin renttaajat kävivät tutustumassa 
toimipisteiden arkeen. Rentan controlleri Sant-
tu sai Lielahdesta vaivanpalkaksi mukin!

Moomin Snowcastle rakensi työmaatilojen 
ympärille lumilinnan, jonka sisälle tuli kahvila. 
Kuva: Moomin Snowcastle / Simo Vilhunen

Rentan koneet mukana rakentamassa Insom-
nia E-sport -tapahtumaa.
Kuva: Rasmus Forssel

Upeart käytti Rentan koneita muraalimaalauk-
siin. Kuva: Miska Korpelainen

Meidän 50-vuotiaasta renttaajasta tuli 
käsipallon Suomenmestari! #cocks

Kurkistus renttaajan vapaa-ajan viettoon. 
Pitäähän sitä saada terassi kesäkuntoon!

Kuva: Juha Tamminen

Jos matkustat Ruotsissa niin voit törmätä tuttuihin väreihin, sillä Renta -brändi 
on julkaistu huhtikuussa Ruotsissa ja 12 toimipistettä on saanut yllensä orans-
sit värit!

Vielä mietimme, että mikähän mahtaa olla renttaaja ruotsiksi?

Kaudella 2018 Renta oli Veikkaus-
liigan yhteistyökumppanina. Koke-
mukset yhteistyöstä olivat hyvät, joten 
Rentan ja Veikkausliigan yhteistyö jat-
kuu myös kaudella 2019.
-Meille jäi yhteistyöstä hyvä maku ja 
yleisön mielenkiinto Veikkausliigaa 
kohtaan on jatkuvassa kasvussa, joten 
halusimme jatkaa sopimusta myös 
tälle vuodelle, kertoo Renta Suomen 
operatiivinen johtaja Kari-Tapio 
Saarela.

Viime kaudella kaikki Veikkausliigan 
ottelut pystyi katsomaan Ruutu+ -pal-
velun kautta. Myös tänä vuonna ottelut 
televisioidaan suoratoistopalveluun. 

Kauden kuumimpana puheenaiheena 
on ollut sarjajärjestelmän muutos, 

jonka myötä jokaisella pelillä on pa-
nos kauden loppuun asti! 

Sarjajärjestelmä on yksinkertaisesti 
tällainen: 

Kaksinkertaisen (22 ottelun) runko-
sarjan jälkeen pelataan kuuden jouk-
kueen yksinkertainen ”mestaruussar-
ja” ja kuuden joukkueen ”haastesarja”. 
Mitalistit ja putoajat ratkaistaan 27 ot-
telun sarjalla.

Edessä on siis vieläkin mielenkiintoi-
sempi kausi!
 
Otteluohjelman löydät:
www.veikkausliiga.fi

Suomen Työmaapalvelut Oy on ol-
lut tammikuusta 2018 asti osa Renta 
Group-konsernia, toimien yhtenä kol-
mesta Rentan liiketoimintayhtiöstä 
Suomessa. Huhtikuussa 2019 STP Oy 
fuusioitui osaksi Renta Oy:tä.

Renta Työmaapalvelut tarjoaa asian-
tuntevia ja ammattitaitoisia työmaa-
palveluja vankalla kokemuksella. 
Palveluihin kuuluvat erilaiset suunnit-
telu-, asennus- ja ylläpitotyöt.

Henkilökunnalla on vuosien kokemus 
työmaiden kalustoista sekä laaduk-
kaista asennus- ja suunnittelupalve-
luista.

Fuusion myötä asiakkaiden on entistä 
helpompi saada laajoja vuokrakalus-
to- ja palvelukokonaisuuksia Rentalta 
”yhden luukun periaatteella”!

AJANKOHTAISTA
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Renta Group on kasvanut sellaisin askelin, että viime vuoden asiat 
alkavat olla kaukaista historiaa. Ruotsissa vedetään jo Suomen työ-

mailta tuttua oranssia pintaa kyltteihin ja kalustoon. Konsernijohtaja 
Kari Aulasmaa vakuuttaa haastattelussa, että Rentan perusarvot 

pysyvät kirkkaina myös kasvun ja kehityksen keskellä.

”Yhteisen univormun 
päälle vetäminen on 

tämän vuoden iso 
teema”

Haastattelussa Renta Groupin
toimitusjohtaja Kari Aulasmaa 

 
Teksti:  Simo Vilhunen / simovilhunen.com 

RENTA GROUP

Kari Aulasmaa, mitä Rentalle Grou-
pille kuuluu keväällä 2019?
Rentalle kuuluu pelkästään hyvää.

Viime vuosi oli vahva kansain-
välistymisen käynnistymisen vuosi. 
Saimme puolessa vuodessa hyvän 
jalansijan Ruotsista ja liiketoiminta 
siellä kaksinkertaistui hyvin nopeasti. 
Vuoden lopulla menimme Norjaan, ja 
siellä asiat ovat lähteneet etenemään 
hienosti. Suomessakin kasvu jatkuu 
vauhdikkaana. Käyrät ovat ylöspäin 
kaikissa mittareissa. 

Henki on hyvä ja kunto on kova. 
Myös tuloksellisesti olemme saaneet 
hyvän startin tähän vuoteen.  

Mikä mielestäsi on tuloksen takana?
Tuloksen takana on juuri se sama 
mikä tähänkin asti – hyvät, motivoitu-
neet, paikalliset osaajat jotka toimi-
pisteillä ja työmailla vuokrausta te-
kevät. Sieltä tulokset tulevat, eivät ne 
mistään muualtakaan tule. 

Renta Sverige on hiljattain alkanut 
toimimaan Renta-brändillä. Miten 
uudistus on otettu vastaan? Minkä-
laiset fiilikset siitä sinulle heräävät?
No, kyseessä on vielä kovin nuori ta-
rina, ja meillä on siellä entisestään 
useita eri brändejä ja yhtiöitä. Helmi-
kuun lopulla Ruotsin länsirannikolta 
käynnistyi toimintojen uudelleenbrän-
däys. Vuoden 2019 aikana kaikki tulee 
suunnitellusti siirtymään Renta-brän-
din alle. 

Tässä kun olen Ruotsissa vuok-
raamoja kiertänyt, voin sanoa että 
Rentan väki on innoissaan ja moti-
voitunut ilmeen ja toimintojen yhte-
näistämiseen. Se tulee helpottamaan 
meidän yhteistä tekemistä ja yhteis-
henkeä monella tavalla. Yhteisen uni-
vormun päälle vetäminen on iso tee-
ma tänä vuonna.

Kohta näemme miten markki-
nat ja asiakkaat ottavat uudistuksen 
vastaan. Muutos on hyvin suunniteltu 
ja valmisteltu. Uskon, että se tulee 
menemään hyvin.

Renta toimii nyt kolmessa maassa. 
Minkälaista yhteistyö eri maiden vä-
lillä on ollut?
Mielestäni yhteistyö on ollut alusta 
asti hyvää. Se ei ole meille mikään 
yllätys, sillä olemme huolella tutustu-

neet ihmisiin ennen kuin kauppoja on 
tehty. Olemme yhdessä tehneet suun-
nitelmat tulevaisuutta varten valmiiksi 
ennen kauppojen loppuun viemistä. 
Tällä on jo ennen varsinaista alkua 
varmistettu, että meillä on eri maissa 
sellaiset tiimit ja johtoryhmät jotka ky-
kenevät yhteistyöhön.

Konsernijohtajana minun ei ole 
tarvinnut käskeä ketään yhteistyöhön, 
vaan kaikki on lähtenyt luonnollisista 
aihioista. Oikeat ihmiset ovat löytäneet 
vastinkappaleensa toisista maista. 
Sanoisin jopa, että yhteistyö on ollut 
itseohjautuvaa kautta linjan.

Norjan ja Ruotsin bisnesyksi-
köiden välillä yhteistyö on markkinois-
ta johtuen vielä tiiviimpää. Olemme 
mukana megaluokan infraprojekteis-
sa, joissa maiden väliselle yhteistyölle 
on kysyntää. Yhtenä esimerkkinä Tuk-
holman E4 ohitustie – Stockholm För-
bifart – jonka työmaalla on hyödynnet-
ty norjalaista erikoisnostinkalustoa. 

Eli leveät hartiat pystyvät kantamaan 
suurempia taakkoja, ja kalusto liik-
kuu rajojen yli tarvittaessa?
Juuri näin. 

Millaisena näet konevuokrauksen 
markkinan nyt ja lähitulevaisuudes-
sa?
Lyhyttä vastausta tuohon on mahdo-
tonta antaa. Renta toimii eri maiden 
markkinoilla, joilla on erilaisia alasek-
toreita, joissa on käynnissä erilaisia 
trendejä. Kaikki näkevät, että asunto-
jen uudisrakentaminen on Suomes-
sa ja Ruotsissa laskussa. Ruotsissa 
puolestaan infrapuoli on valtavassa 
nosteessa. Molemmissa maissa myös 
korjausrakentaminen on vahvassa 
kasvussa. Eri sektoreita pitää ymmär-
tää. 

Lähestymme sitä het-
keä, jossa meiltä 
alkaa lähteä asiakkail-
le soittoja; ”hei, et ole 
kahteen viikkoon käyn-
nistänytkään konetta – 
tarvitsetko sitä oikeasti 
siellä?”

Renta Group

Perustamisvuosi
2016

Arvioitu pro forma
liikevaihto 2019

160 milj. €

Työntekijät
Yli 550 renttaajaa

Toimintamaat
Suomi, Ruotsi & Norja

Vuokraamot
61



SEURAA MEITÄ
SOMESSA!

Renta Suomi

@rentasuomi

#RENTAFI
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vuokrauksen seuraavaan vallankumo-
ukseen. Hyödyntämällä nykyaikaista 
teknologiaa pääsemme tilanteeseen, 
jossa voimme pureutua koneiden ja 
laitteiden aitoon käyttöasteeseen työ-
maalla.

Lähestymme sitä hetkeä, jossa 
meiltä alkaa lähteä asiakkaille soitto-
ja; ”hei, et ole kahteen viikkoon käyn-
nistänytkään konetta – tarvitsetko sitä 
oikeasti siellä?”

Tämä kehitys tulee johtamaan 
siihen, että samat työt saadaan suo-
ritettua pienemmällä konepopu-
laatiolla. Se on iso vastuullisuus- ja 
ympäristöteko. Vähemmän koneita, 
vähemmän raaka-aineita, vähemmän 
saastuttavaa teollisuutta. Kyseessä on 
pitkä ketju ja laaja kysymys.

Uskon, että rakennuskonevuok-
rauksessa tullaan jossain vaiheessa 
siirtymään alustatalouteen. Me olem-
me ottaneet siinä kehityksessä edellä-
kävijän roolin ihan globaalisti. Kunhan 
asiakkat ovat valmiita, meillä on täysi 
valmius päästää heidät sisään meidän 
järjestelmään tekemään vaikka itse 
vuokrauksia. Minusta se on tällä toi-
mialalla aika edistyksellistä.

Me haluamme olla moderni toi-
mija ja edelläkävijä digitaalisuudessa. 
Sitä haluan aina painottaa.

 

Renta on kasvanut kovaa vauhtia ja 
renttaajien lukumäärä on lisääntynyt 
huimasti. Minkälaisia asioita mietit 
tänään, kun ajattelet Rentaa työnan-
tajana?
Porukka on tosiaan kasvanut ja uu-
sia maita on saatu mukaan, mutta ei 
tässä minusta sen kummempia kas-
vukipuja ole koettu. Renta-henki on 
säilynyt hyvänä ja tekemisen meininki 
on vain vahvistunut.

Me toimimme edelleen paikal-
lisesti. Vaikka väkeä on paljon, Renta 
koostuu kohtuullisen pienistä pai-
kallisista tiimeistä. Perusfilosofia on 
pysynyt samana ihan perustamises-
ta saakka. Me haluamme antaa jat-
kossakin ihmisille vahvan mandaatin 
tehdä ratkaisuja, palvella asiakasta ja 
käyttää luovuuttaan. Nämä ovat ihan 
keskeisiä arvopohjaisia asioita.

Kun yhtiö kasvaa ja kansainvä-
listyy, toimintaan tulee uusia sävyjä. 
Halukkaille ja kyvykkäille avautuu uu-
sia mahdollisuuksia mennä eteenpäin 
ja kehittyä työssään.

Tulemme myös tulevaisuudes-
sa menemään uusille markkinoille ja 
kasvamaan. Meillä ei silti edelleen-
kään ole markkinaosuuksiin sidottuja 
tavoitteita. Keskitymme luomaan hy-
vää yhtiötä.

Se tarina jatkuu. ■

Markkinan lähitulevaisuus tar-
koittaa konevuokrauksessa käytän-
nössä kuluvan vuoden lisäksi paria 
seuraavaakin vuotta. Ruotsissa mark-
kina on tasainen. Suomessa kasvu ta-
saantuu. Norjassa konevuokrauksen 
markkina on tällä hetkellä selvässä 
kasvussa, ja sama tilanne on myös 
Baltian maissa ja Puolassa. 

Kyllä meille töitä riittää, vaikka 
voimakkaimman kasvun aika koti-
markkinoillamme Suomessa ja Ruot-
sissa onkin takana päin. 

Ympäristöasiat ovat julkisessa kes-
kustelussa erittäin pinnalla ja kes-
kustelu käy kuumana. Mikä Rentan 
rooli on tässä keskustelussa? Min-
kälaisia konkreettisia toimia Renta 
tekee?
Näen tässä kaksi rintamaa. Ensim-
mäisessä on kyse siitä, miten me pi-
dämme huolta omasta toiminnastam-
me. Toinen puolestaan liittyy siihen, 
miten me voimme yhteiskunnallisesti 
vaikuttaa asioihin.

Omassa toiminnassa ympä-
ristövastuun alle mahtuu pitkä lista 
asioita, alkaen jätehuollon organisoi-
misesta, kierrätyksen varmistamises-
ta ja kalustoon liittyvistä seikoista.

Isoin asia liittyy kone- ja laite-



10 renttaaja renttaaja 11

TOIMIPISTEET

Kuopion Rentan upouusien tilojen 
ovet avautuvat Suvannontiel-
lä jokaisena arkiaamuna kello 

7 aikaan. Kiireisin aika alkaakin heti 
aikaisin aamulla, kun pienemmät ja 
isommat urakoitsijat, teollisuuslai-
tokset ja yksityishenkilöt käyvät nou-
tamassa tarvitsemiaan koneita vuok-
ralle.

- Kaikkia koneita ei kannata 
missään nimessä ostaa, sillä vuok-
raaminen on helppoa, nopeaa ja ta-
loudellisesti järkevämpää. Kaikki ka-

Kun asiakas on tyytyväinen,
näitäkin miehiä naurattaa
Kuopion toimipiste muutti huhtikuussa 2019 uusiin toimitiloihin Kuopion Kolmisopeen. Alue on kes-
keinen paikka Kuopiossa jossa on tarjolla monenlaisia kauppoja ja palveluita. Paikallisuus on Rentalle 
tärkeä arvo ja konevuokraamon tuleminen muiden palveluiden läheisyyteen on osa tätä.

Fakta
Renta on toiminut kaksi 
vuotta Kuopiossa, jossa se 
työllistää kuusi vakituista 
työntekijää.

Toimipiste sijaitsee 
Kolmisopessa Suvannontie 
9:ssä.

Jari Malinen (alh.vas.), Kai Sahlman, Sami Koponen, Ari Tarvainen sekä Petri Jäntti palvelevat uusissa tiloissa 
Suvannontie 9:ssä Kolmisopessa.

Renta Kuopion toimipisteen esimies Petri Jäntti ja aluemyyntipäällikkö Jari 
Malinen varmistavat työkavereidensa kanssa, että asiakkailla on juuri oikeat 
työkalut oikeaan aikaan.

lustomme on uutta ja tehokasta, joten 
vuokraamalla saa käyttöönsä nykyai-
kaisen kaluston, jonka huollosta me 
myös huolehdimme, Rentan alue-
myyntipäällikkö Jari Malinen kertoo.

Rentalla on toimipisteitä ym-
päri Suomen, mutta Kuopiossa asiat 
tehdään omalla tavalla, sillä lailla so-
pivasti savolaisittain.

- Olen työurani aikana liikkunut 
paljon ympäri Suomea ja ollut tekemi-
sisissä kaikkien heimojen kanssa. Ei-
vät savolaiset sen kierompia ole kuin 

kierot ihmiset yleensä, Malinen nau-
rahtaa pilke silmäkulmassa ja lisää:

- Savolaiset eivät välttämättä 
aina sano asioita suoraan, heitä pitää 
osata lukea. Meille Kuopion Rentas-
sa on tärkeää olla asiakkaidemme 
kumppaneita. Mietimme ratkaisuja 
yhdessä, jolloin tuloksena on kokonai-
sedullinen ratkaisu ja asiakkaalla on 
käytössään juuri oikeat välineet juuri 
oikeaan aikaan. Ei ole meidänkään 
etu, jos työkalut seisovat toimettoma-
na työmailla, Malinen toteaa.

Apua yllättäviinkin tilanteisiin
Kuopion Rentassa kumppanuus tar-
koittaa myös sitä, että apua ja palvelua 
on tarjolla myös silloin, kun koneille 
tulee yllättäen tarvetta.

- Meillä on kuljetuskumppani, 
jonka kanssa huolehdimme työkalut 
aamulla aikaisin työmaille. Meillä on 
tarvittaessa myös valmius reagoida 
nopeastikin, mikäli tilanne niin vaatii. 
Esimerkiksi silloin kun Jynkän kou-
lussa sattui iso vesivahinko, minulle 
tuli puhelinsoitto sunnuntaina iltapäi-
vällä. Olin silloin Tampereella, mutta 
tarvittavat työvälineet olivat koululla 
puolen tunnin päästä soitosta, Mali-
nen muistelee.

Joustoa löytyy tarvittaessa 
myös Rentan muilta toimipisteiltä.

- Esimerkiksi eilen myöhään 
iltapäivällä asiakkaamme soitti, että 
tarvitsee juuri tiettyjä koneita, joita 
meillä ei Kuopiossa ollut. Soitimme 
Tampereen toimipisteelle, josta ne oli 
saman tien viety rekkaterminaaliin ja 
olivat heti seuraavana aamuna Kuopi-
ossa asiakkaallamme.

”Teemme työtä asiakkaita, emme 
toisiamme varten”
Kuopion Renta työllistää 6 henkeä, 
joista kaikki osallistuvat asiakaspalve-
lutyöhön.

- Olemme selvästi tehneet 
asioita täällä Kuopiossa oikein, sil-
lä olemme voimakkaassa kasvussa. 
Paikallisuus ja hyvä palvelu ovat meil-
le tärkeää, sillä asiakkaita varten me 
tätä työtä teemme, emme toisiamme.

Kuopion Renta on toiminut Su-
vannonkadulla huhtikuun alusta läh-
tien ja henkilökunta viihtyy uusissa 
tiloissa paremmin kuin hyvin.

- Tänne on asiakkaidenkin 
helppo tulla, motarilta pääsee no-
peasti pihaamme, jossa mahtuu hyvin 
liikkumaan autoilla ja rekoilla.

Uusissa tiloissa järjestetään 
torstaina 23.5. klo 10-14 avajaiset, 
jolloin kaikki ovat tervetulleita tutus-
tumaan Kuopion Rentan henkilökun-
taan. Samalla voi osallistua erilaisiin 
kilpailuihin ja tuotteisiin. ■
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TYÖMAAT TEOLLISUUS SUUNNITTELU

PÖLYNHALLINTAAN KANNATTAA 
PANOSTAA PROJEKTIN KAIKISSA 

VAIHEISSA.

• Työturvallisuus
• Tehokkuus paranee
• Työ on sujuvaa
• Ei terveyshaittoja
• Ei ylimääräisiä 

siivouskustannuksia
• Kilpailuetu
• Laatu paranee

KYSY LISÄÄ LÄHIMMÄLTÄ RENTAN TOIMIPISTEELTÄ

WWW.RENTA.FI

Kurottajat
ovat saapuneet Rentalle

Rentan vuokrausvalikoima on laajentunut uusilla Manitou kurottajilla. 
-Kurottajien avulla vahvistamme asemaamme kokonaisratkaisuiden tar-

joajana. Kurottajille on ollut jatkuva kysyntä ympäri Suomen ja haluamme vas-
tata asiakkaidemme tarpeisiin, kertoo Rentan hankintapäällikkö Jukka-Pekka 
Heikkinen.

Valikoimaan kuuluvat nykyään pienet (6m), keskikokoiset (9m) ja suuret 
(18m) jäykkärunkoiset kurottajat. 

Kurottajat ovat tieliikennekelpoisia ja niihin on saatavilla erilaisia lisälait-
teita kuten kauhat, piikit ja henkilönostokorit. ■

TYÖKONEET
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TILAT

Suurella rakennustyömaalla tul-
laan ja mennään, tilanteet elä-
vät, joten työmaatilojakin tarvi-

taan moniportaisesti rakennusvaiheen 
ja henkilökapasiteetin mukaisesti.

Aktiivinen yhteistyö ja avoin 
neuvotteluilmapiiri luovat hyvän poh-
jan työskentelylle. Asiat pyritään 
suunnittelemaan hyvissä ajoin etukä-
teen, mutta kaikkia tapahtumia ei voi 
ennakoida. Renttaajan tulee olla val-
mis vastaamaan yllättäviinkin tarpei-
siin nopeasti. 

Oulun Laanilassa rakennetaan 
parhaillaan biovoimalaitosta Oulun 
Energialle (OEBIO). 

Varsinaiset rakennustyöt aloi-

tettiin kesäkuussa 2018, ja valmista 
pitäisi olla marraskuussa 2020.

Työmaan valmisteleviin toimiin 
ryhdyttiin jo aikaisin keväällä 2018. 
Tähän kuului myös työmaatilojen tar-
peen kartoittaminen.

- Lähestyimme useita eri toi-
mittajia, ja päädyimme Rentaan. Jous-
tava toimittaminen ja tilojen toimivuus 
vakuutti meidät. Voimalaitoksen ra-
kentaminen on suuri ja pitkäkestoinen 
projekti, jossa muuttujia riittää. Tilo-
jen tarvetta ei voi tietää täsmällisesti 
etukäteen, kertoo Oulun Energian työ-
maapäällikkö Jouni Penttilä.

- Työmaatilat toimitetaan työn 
etenemisen mukaan, jolloin asiakas 

ei joudu maksamaan turhaan vuokraa 
käyttämättömistä tiloista, myyntipääl-
likkö Ilpo Takkula toteaa.

Pohjaratkaisussa huomioidaan kaik-
ki työvaiheet
Yhteistyön ensiaskelmilla Renta etsii 
yhdessä asiakkaan kanssa sopivan 
pohjaratkaisun, joka antaa suuntavii-
vat sille, missä määrissä suurin piir-
tein liikutaan. 

- Matkan varrella ratkaisua 
muokataan tarpeen mukaan. Poh-
jaratkaisussa on tärkeää huomioida 
vaiheistaminen siten että kaikki toi-
minnot säilyvät kaikissa vaiheissa, 
myös silloin kun työntekijämäärä on 

Työmaatilat
toimitetaan monessa vaiheessa
Teksti & kuvat: Jaana Skyttä

Kun työmaatilat toimitetaan työn etenemisen mukaan, homma sujuu kuin leikki. Joustavuus ja avoin tie-
donkulku takaavat niin asiakkaan kuin renttaajan tyytyväisyyden.

OEBIO työmaan rakennustöiden valvoja Kari Mannermaa ja työmaapäällikkö Jouni Penttilä Ramboll CM Oy:stä, sekä 
maanrakennus- ja perustusurakan vastaava mestari Markku Metsäpelto YIT Oy:stä.
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alhaisimmillaan projektin alussa ja lo-
pussa, Rentan tuotelinjapäällikkö Jari 
Korhonen painottaa. 

- Aloitimme kohteen rakenta-
misen maanrakennus- ja perustus-
töistä kesäkuussa 2018 ja nyt olem-
me edenneet laiteasennusvaiheeseen 
kattilarakennuksessa. Voimalaitok-
sella laiteasennusvaihe on varsin mit-
tava, jolloin työmaatilojen tarve tulee 
olemaan suurin, Penttilä kertoo.

Tällä hetkellä työmaalla on noin 
sataseitsemänkymmentä työntekijää, 
huipussaan loppuvuodesta 2019 ja 
alkuvuodesta 2020 se on noin viitisen 
sataa.

Huippuvaiheessa yli sata moduulia
Rentan työmaatilat tuodaan moduu-
leissa. Niitä on OEBIOn työmaalla 
kuusikymmentä, kun korkeimmillaan 
tarpeeksi arvioidaan reilusti yli sata 
moduulia.

- Vakiotilojen lisäksi räätälöim-
me tiloja asiakkaan toiveiden mukai-
sesti erityisratkaisuin. Toimittaminen 
käy nopeasti, sillä valmistamme työ-
maatilat omassa tuotannossamme, 
Korhonen toteaa.

Työmaatilat jakaantuvat Laa-
nilassa viiteen tilapositioon. OEBIOn 
työmaalle tarvittiin muun muassa tek-

nistä henkilökuntaa varten projekti- ja 
neuvottelutilat, atk- ja av-tiloja sekä 
tietysti asianmukaiset sosiaalitilat ra-
kennustyöntekijöille. 

- Mittavan hankkeen vuoksi 
päätimme hankkia myös oman ruoka-
lan keittiöineen, jota operoi Antell-Ra-
vintolat Oy, Penttilä sanoo.

Renta kiinnittää työmaatilois-
saan huomiota varustetasoon. Tieto-
tekniset ratkaisut ovat edistykselliset, 
ja Rentan oma kalustejärjestelmä luo 
tiloihin sisustuksellisesti yhtenäisen, 
selkeän ja viihtyisän ilmeen. Pääsään-
töisesti useimmissa toimisto- ja neu-
vottelutiloissa on ilmalämpöpumput. 

- Se oli mieluisaa etenkin vii-
me kesänä, kun kesä Suomessa oli 
poikkeuksellisen lämmin. Työskentely 
ilman jäähdytystä olisi ollut tuskaisaa, 
ellei mahdotonta, Penttilä kiittää.

 
Seurantapalaverit pitävät molemmat 
osapuolet ajan tasalla
Jotta Renta voi tarjota asiakkaalle pa-
rasta mahdollista palvelua, tapaavat 
Korhonen ja Penttilä seurantapala-
vereissa 1-1,5 kuukauden välein, tar-
peen mukaan useamminkin. 

Jokaisella tapaamiskerralla ar-

”Vakiotilojen lisäksi 
räätälöimme tiloja asi-
akkaan toiveiden mu-
kaisesti erityisratkai-
suin.”

vioidaan, paljonko työtilamääriä pitää 
kasvattaa, onko jotain muokattavaa ja 
niin edelleen. 

Palaverit ovat molemmille 
osapuolille hyödyllisiä. Tilatarpeiden 
suunnittelun lisäksi annetaan palau-
tetta puolin ja toisin. Usein ne ovat 
pieniä, mutta sitäkin tärkeimpiä asioi-
ta.

- Olosuhteet ovat talvisaikaan 
varsin kylmät ja kosteat. Kun miehis-
tövahvuus on korkea, ja rukkaset vä-
lillä märkiä, pohdimme Jarin kanssa 
vastikään, miten työkintaat saisi kui-
vamaan entistä jouhevammin. Pää-
timme laittaa kuivaustilojen seinille 
tankoja, johon työrukkaset saa käte-
västi riviin kuivumaan, Penttilä ja Kor-
honen sanovat.

Renta reagoi nopeasti, ja kor-
jausliike toteutetaan heti. Hiljattain 
toimistopuolelle lisättiin neuvottelu-
tilaan lasiseinä rauhallisen miljöön 
luomiseksi.

Jatkossa asiakas hyppää tilaan visu-
aalisesti
Rentan suunnitteluohjelma pohjarat-
kaisua varten on tehty tähän saakka 
2D -pohjalle. Jatkossa ohjelma muut-

tuu 3D -maailmaksi. 
- Asiakas pääsee ’sisälle tilaan’ 

laittaessaan 3D -lasit päähänsä. Näin 
voimme näyttää asiakkaalle visuaa-
lisesti, mitä olemme suunnitelleet ja 
piirtäneet, Korhonen kertoo.

Toinen uutuus on moduulikart-
ta työmaatilasysteemistä. 

- Se on kätevä esimerkiksi 
huoltotarpeisiin. Asiakas voi ilmoittaa, 
missä moduulissa huoltotarve on ja 
näin säästyy aikaa, Takkula toteaa.

Kalustekuvilla varustettu poh-
jakartta helpottaa myös asiakasta 
laskun tarkistustoimissa, varsinkin 
silloin kun tiloja on suuri määrä. 

Renta kunnioittaa asiakkaan 
voimakasta tahtotilaa. 

- Tilaaja haluaa tarjota työnte-
kijöilleen työmaalla parhaat olosuh-
teet, ja kun siinä luotetaan meihin, 
haluamme myös olla sen arvoisia, 
Takkula sanoo. ■

Fakta
OEBIO työmaatilat viidessä 
tilapositiossa

1. Projektitoimisto, Oulun Energian projekti-
henkilökunta.

2. Urakoitsijoiden toimistotilat, alueella 
työskentelevät urakoitsijat.

3. Sosiaalitilat, yhteisessä käytössä alueella 
työskenteleville pukeutumiseen, pesey-
tymiseen, varusteiden kuivaamiseen ja 
säilyttämiseen, WC-tilat jne.

4. Reppuruokala, keittiötilat ja ruokailuti-
lat, kaikille työmaalla työskenteleville ja 
vieraileville henkilöille avoin Antell-Ra-
vintolat operoima ruokala, reppuruokala 
työmaalla työskenteleville omien eväiden 
nauttimista varten.

5. Porttirakennus / perehdytystila, työmaa-
liikenteen hallinnointi, työmaan turval-
lisuuskoulutusten pitopaikka, alueella 
vierailevien ilmoittautumis- ja suojavarus-
teiden luovutus- ja pukeutumistilat.

*Renta on toimittanut työmaapalveluna 
myös työmaa-aluetta ympäröivän aidan ja 
siihen liitetyt henkilö- ja tavaraliikenneportit.



18 renttaaja renttaaja 19

Vaikka vuonna 2016 konevuok-
rausmarkkinoille putkahta-
nut Renta on tuore tekijä, sen 

avainhenkilöt omaavat pitkän koke-
muksena alalta ja yrityksellä on ollut 
investointikykyä sekä laajan vuokra-
laitekaluston hankintaan että myös 
palveluiden kehitykseen digitalisaa-
tion mahdollistamana.

”Meidän toimintamme perus-
kivenä on heti alusta asti ollut asia-
kaslähtöisyys, jonka toteuttamiseen 
olemme kehittäneet edelläkävijänä 
esimerkiksi vuokrakalustonhallinnan 
uudelle tasolle nostavan Renta Easy 
-sovelluksen”, Rentan COO Kari-Ta-
pio Saarela valottaa.

Renta Easy mahdollistaa vuok-
rakaluston ympärivuorokautisen 
hallinnan esimerkiksi omasta älypu-
helimesta kaikissa Rentan tuoteka-
tegorioissa. Sovelluksesta asiakkaat 
näkevät tarjolla olevan kalusto- ja pal-
veluvalikoiman, niiden hinnat ja saa-
tavuudet sekä myös koneiden yksi-

tyiskohtaisia teknisiä ominaisuuksia 
ja käyttöohjeita.

”Sovelluksella asiakkaamme 
näkevät työmaakohtaisesti vuokralla 
olevan kaluston lähes reaaliaikaisesti 
ja voivat tarvittaessa tilata lisää kalus-
toa, tai palautuksen ylimääräisille ko-
neille 24/7 riippumatta toimipisteiden 
aukioloajoista. Näin saadaan vuok-
rakalusto paremmin tehokkaaseen 
käyttöön, eikä asiakkaalle tule turhia 
kustannuksia työmaalla seisovista 
koneista”, aluemyyntipäällikkö Jari 
Jansson lisää.

Rakentaminen on kehittynyt sii-
hen suuntaan, että isommatkaan yri-
tykset enää harvoin ostavat ja ylläpitä-
vät omaa kalustoa. Rentalla nähdään 
vuokrabisneksen kehittyvän myös yhä 
palvelulähtöisempään suuntaan.

”Me emme esimerkiksi vuok-
raa vain lämmittimiä, valaisimia tai 
peitteitä vaan lämpöä, valaistusta ja 
suojaa rakennuksille. Myös vuokrat-
tavat työmaatilamme ovat yhä pa-

Renta Easy
-sovellus nostaa vuokrakoneiden hallinnan 
uudelle tasolle
Teksti: Kai Lintinen / Calcus.com Oy

Renta menestyy asiakaslähtöisyyden, luotettavuuden ja innovatiivisuuden avittamana, unohtamatta kat-
tavaa kalusto- ja palvelutarjontaa.

remmin varusteltuja, sisältäen tänä 
päivänä kaiken tarvittavan aina tieto-
liikenneyhteyksiin asti. Tarjoamme-
kin tuotteitamme kokonaisvaltaisina 
avaimet käteen -palveluina”, Jansson 
lisää.

Rentalla nähdään tulevaisuu-
dessa yhä vahvempien kumppanuuk-
sien johtavan entistä parempaan 
tulokseen myös vuokrakaluston suh-
teen.” Kun pääsemme mukaan jo 
suunnittelupöytiin, voimme tarjota 
tapauskohtaisesti parhaat ratkaisut 
ja varmistaa kaluston saatavuus ha-
luttuun aikaan”, Saarela ja Jansson 
summaavat. ■

RENTA EASY

Fakta
Sovellus ladattavissa AppStoresta 
tai Google Play -kaupasta.

Selainversiota pystyt käyttämään 
osoitteessa www.rentaeasy.fi

Kimi Patova support-tarra
Kausi 2019 katkolla

Hintalappu epäonnisen Slovakian treenin  pyörätuhon 
kattamiseksi on kova!  Pääsuoran reilun 200 km/h  
vauhdista kaaduttu  pyörä on täysin tuhoutunut ja kor-
jauskulut nousee  reilusti  viisinumeroiseksi summak-
si.  Kauden jatko on nyt täysin kiinni siitä, saadaanko 
pyörän korjauskustannukset kasaan.

Välittömästi onnettomuuden jälkeen oli hienoa huo-
mata kuinka tukitiimi ja porukka ympärilläni alkoivat 
ideoimaan,  miten pyörän korjauskulut saadaan ka-
tettua ja minut takaisin radalle. Tukikampanja on nyt 
viimeinen mahdollisuus kääriä pyörän korjauskuluihin 
riittävä summa.

Haastan kaikki mukaan talkoisiin, jotta saisin jatkaa 
tätä kautta ja päästä ajouralla eteenpäin!

Kimi Patova support  tarroja voit tilata usealla eri 
tavalla. Ota minuun yhteyttä sähköpostitse 
info@patovaracing.com tai sosiaalisen median kautta.
  
Tarran hinta on 30€ tai itse määrittelemäsi summa.

Laita viestiin tilaamasi tarrojen määrä tai summa 
jolla olet mukana, nimi, osoite sekä sähköpostiosoite. 
Paluupostissa saat ohjeet miten toimit.

Tarran voit ostaa joko yksityishenkilönä tai yrityksenä.
 
Iso kiitos kaikille, ootte  kyllä huikeeta porukkaa! 

Kimi Patova
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Salon Kuusjoelta käsin toimiva 
Kuuskuljetus Oy on monipuo-
lisesti kuljetus- ja maaraken-

nuspalveluita tarjoava, alun perin yli 
30 vuotta sitten perustettu yritys. Tä-
nään kuorma-autoja on 12 ja kaivuko-
neita neljä. Tuorein autohankinta on 
nosturiauto, jolla tullaan hoitamaan 
pääkaupunkiseudulla rakennuskone-
vuokraamo Rentan lukuun rakennus-
telinekuljetuksia.

Asiakkaan toiveesta
”Asiakkaamme Renta esitti alun pitäen 
toiveen autosta, joka olisi mahdolli-
simman vähäpäästöinen ja hiljainen. 
Autolla toimitetaan rakennustelinei-
tä julkisivuremonttikohteisiin, joissa 
asukkaat asuvat talossa työn aikana. 
Silloin on toivottavaa, että auto tuot-
taisi mahdollisimman vähän melua ja 
pakokaasuja”, sanoo Kuuskuljetuksen 
omistaja Janne Voitto, ja kertoo, että 
Renta on alusta saakka tukenut osal-

Vähin äänin
Teksti: Jussi Mikkola, Konepörssi | Kuvat: Kimmo Kaunisto / Hiab

Vilkkaana käyvän ilmastokeskustelun yhtenä vakioaiheena on tieliikenne ja sen tuotta-
mat päästöt. Keskustelun seurauksena kiinnostus tavarakuljetusten aiheuttamien pääs-
töjen vähentämiseen on kasvanut voimakkaasti. Kuuskuljetus oy Salosta päätti asiak-
kaansa Renta oy:n innoittamana ottaa uuden nosturiauton hankinnassa kerralla kaksi 
askelta paremman ekologisuuden suuntaan.

taan projektia. 
Hän kertoo, että hankintaa on 

pohdittu jo yli kahden vuoden ajan, 
varsinaisesti projekti pyörähti käyntiin 
viime vuoden elokuussa.

Vähäisten päästöjen ja hiljai-
suuden kulmakiviä ovat Hiabin säh-
köinen voimantuotto ePTO ja Scanian 
LNG-moottori. Auton työtehtävissä 
nosturin käyttö on runsasta, joten säh-
kökäytöllä niin melu kuin pakokaasu-
päästöt saadaan alhaisiksi, kun auton 

YMPÄRISTÖ

moottoria ei tarvitse nostojen aikana 
käyttää. Ajon aikana polttoaineena on 
nesteytetty metaani, joka fossiilisena 
maakaasunakin (LNG) tuottaa dieseliä 
vähemmän kasvihuonekaasuja, bio-
kaasusta (LBG) puhumattakaan.

Akuilla tai verkkovirralla
Hiabin ePTO koostuu sähkömoottorin 
pyörittämästä hydrauliikkapumpusta, 
akustosta ja ohjauselektroniikasta. 
Järjestelmän käyttöjännite on 96 volt-
tia. Kuuskuljetuksen autossa akuston 
kapasiteetti on 20 kilowattituntia, saa-
tavilla on myös 40 kWh:n akusto. Ajon 
aikana ePTO:n akut eivät lataudu, vaan 
ne ladataan yön aikana verkkovirralla. 
Se sopii Kuuskuljetuksen toimeksian-
toon, sillä auto on liikenteessä yhdes-
sä vuorossa yhden kuljettajan voimin.

Järjestelmään on mahdollista 
syöttää myös ulkopuolista käyttöjän-
nitettä, vaatimuksena on 3x16 ampee-
rin kolmivaihesyöttö. Kaiken varalta 
autoon on asennettu myös perintei-

sesti auton moottorista voimansa saa-
va hydrauliikkapumppu, jos pitkäkes-
toisessa nostotyössä akkujen varaus 
ehtyy eikä ulkoista jännitesyöttöä ole 
saatavilla.

Nosturina on 19 tonnimetrin 
Hiab X-HiPro 192-E5, jonka viiden hyd-
raulisen jatkon tarjoama ulottuvuus 
on 15,2 metriä. Se on Hiabin Raision 
toimipisteessä kiinteästi asennettu 
Scania G 410 B 6x2*4 NB -auton alus-
talle pintakarhennetulla teräspohjalla 
olevan alumiinilaitaisen lavan taakse. 
Scanian puolipitkä CG17N-ohjaamo 
ja 4 950 millimetrin akseliväli luovat 
edellytyksen seitsemän metrin lavapi-
tuudelle ohjaamon ja nosturin välissä. 
Käyttövarmuuden takaamiseksi au-
tossa on sekä Scania- että Hiab Pro-
Care-huoltosopimukset.

Haasteellinen ja palkitseva projekti
Kuuskuljetuksen uusi Scania on en-
simmäinen ePTO-voimanulosotolla 
varustettu nosturiauto Suomessa, 

eikä LNG-Scanioitakaan vielä joka 
kulmassa vastaan tule. Niinpä Janne 
Voitto sekä Scanian Kari Heinilä ja 
Hiabin Kimmo Kaunisto ovat saaneet 
tehdä tavallista perusteellisempaa ja 
runsaampaa suunnittelutyötä hankin-
taprojektin aikana. Työ on kuitenkin 
kolmikon mielestä ollut palkitsevaa.

”Riittävän kaasusäiliön, tar-
peellisten säilytystilojen ja ePTO:n so-
vittaminen akselivälille on ollut haas-
teellista. Nyt kun se on kerran tehty, 
seuraava on paljon helpompi”, Heinilä 
toteaa.

”Lisäpainoa ePTO tuo tässä ko-
koonpanossa noin 1 000 kilogrammaa. 
Myös LNG-varustus on jonkin verran 
vastaavaa dieselvarustusta raskaam-
pi, mutta se voidaan kompensoida ko-
rotettuna kokonaispainona. Sen sijaan 
nosturin vaihtoehtoisen käyttövoiman 
aiheuttaman lisäpainon kompensointi 
ei toistaiseksi ole mahdollinen”, Kau-
nisto sanoo.
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Mikko Virkilä
Toimipisteen esimies, Turku
“Ihmiset ovat aitoja, ja turhaa pönötystä ei ole” 
Vuonna 2001 konevuokraajana aloittanut Mikko Virkilä 
työskentelee Turun Rentan toimipisteen esimiehenä. Ko-
nevuokraajaksi Virkilä päätyi armeijan jälkeen, kun turku-
lainen konevuokraamo etsi vuokraamotyöntekijää.

– Työ konevuokraamossa kuulosti mielenkiintoisel-
ta, vaikka se ei varsinaisesti ollut sitä työtä mitä varten olin 
kouluttautunut, kertoo Virkilä

Rentalle Virkilä siirtyi vuonna 2016. Aiemmin vuok-
raamotyöntekijänä työskennellyt Virkilä otti mielellään 
vastaan uuden konevuokraamon toimipisteen esimiehen 
tehtävän.

– Tämä oli chance of a lifetime. Olen uskonut Ren-
tan toimintatapoihin alusta alkaen. Asiakkaita on helpompi 
palvella kun pystymme joustamaan ja keksimään nopeasti 
ratkaisuja asiakkaiden ongelmiin. 

Matkalla keskustaan voi katsella oransseja maisemia
Arki Turussa koetaan kiireisenä, koska asiakkaille halu-
taan tarjota yhden pysähdyksen taktiikkaa.

URATARINA

Mikko Virkilä

IKÄ: 37v
KOULUTUS: Raskaan kaluston ajoneu-
voasentaja
KONEVUOKRAAJANA: vuodesta 2001
ALOITTI RENTTAAJANA: toukokuussa 
2016

Miksi suosittelisit Rentaa työ-
paikkana?

-Renta on nuorekas, kehittyvä, kan-
nustava ja hauska työpaikka. Täällä 
ihmiset ovat aitoja ja turhaa pönötystä 
ei ole.

– Meille riittää yksi soitto tai viesti ja laitamme hom-
man pyörimään. Siihen tarvitaan tietenkin loistava työyhtei-
sö, jotta pystymme pitämään palvelun hyvänä.

Työyhteisössään Virkilä arvostaa kaikkien työnteki-
jöiden ammattitaitoa ja kokemusta alalta. Työn tekeminen 
koetaan mielekkääksi ja turkulaisella huumorilla siitä tu-
lee kepeämpää.

– On kiva mennä joka aamu töihin, koska kaikki ovat 
avoimesti oma itsensä. Käytämme paljon huumoria, jotta 
raskaampikin työ tuntuisi mielekkäämmältä. Huumorim-
me tarttuu usein myös asiakkaisiimme ja täten kaikki viih-
tyvät toimipisteellämme.

– Työn lopputuloksen näkee matkalla keskustaan. 
Siinä voi katsella oransseja maisemia matkan varrella, Vir-
kilä virnistää. ■

Töihin messujen jälkeen
Kuuskuljetuksen Scania on esillä 
Hiabin osastolla Kuljetus-Logistiik-
ka 2019 -messuilla. Työhön se lähtee 
vasta messujen jälkeen, joten käyt-
tökokemuksia ei vielä ole, eikä akku-
kapasiteetin riittävyyttä voi arvioida. 
Lundin kaupungin jätehuollossa Ruot-
sissa on käytössä ePTO 33 tonnimetrin 

Hiab-nosturin yhteydessä 40 kWh:n 
akuilla, ja sieltä saadun kokemuk-
sen mukaan sähköä riittää kierrätys-
astioiden tyhjennyksessä hyvin koko 
työvuoron ajaksi. Energian riittävyyttä 
edesauttaa älykäs ohjausjärjestelmä, 
joka pyörittää sähkömoottoria vain sil-
loin, kun hydrauliikkapainetta todella 
tarvitaan.

Sähkökäyttöinen nosturi 
kaasumoottorisen auton alustalle 
asennettuna on varmasti tulevaisuu-
dessa yleistyvä yhdistelmä. Asutuksen 
keskellä ja etenkin sisätiloissa teh-
tävissä töissä se on parhaimmillaan 
hiljaisuutensa ja lähes olemattomien 
pakokaasupäästöjensä ansiosta. ■
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Vuokraa työkalut
ja säästä 
Teksti: Kati Laituri

Työkaluja ja -koneita ei tarvitse omistaa. Kannattava vaihtoehto on vuokrata tarvittavat 
välineet. Konevuokraamojen ammattilaiset kehottavat yksityisiä remontoijia ja rakentajia 
ottamaan rohkeasti yhteyttä tai poikkeamaan laitevuokraamossa.

RENTTAAMINEN

Kodin remonteissa tarvitaan re-
montista riippuen erilaisia työ-
kaluja ja -koneita. Jos omasta 

takaa ei löydy remontointiin tarvittavia 
laitteita, kannattaa kääntyä laitevuok-
raamon puoleen. Vuokraamosta löytyy 
laaja tarjonta kalustoa joka työvaihee-
seen, eivätkä työkalut jää remontin 
jälkeen tarpeettomina kotinurkkiin. 
Käännyimme Renta Group Oy:n Tam-
pereen toimipisteen aluemyyntipääl-
likön Taneli Salmisen puoleen ja ky-
syimme työkalujen vuokraamisesta 
pienrakentajan ja pintaremppaajan 
näkökulmasta.

Milloin työkalujen vuokraaminen 
kannattaa?
”Laadukkaan koneen ostaminen on 
kallista ja se nostaa remonttikuluja 
huomattavasti. Erityisesti silloin, jos 

koneen tarve on kertaluonteinen ja 
sen käyttö on lyhytaikaista, on vuok-
raaminen järkevä vaihtoehto.

Vuokraamossa on tarjolla am-
mattikäyttöön suunnitellut tuote-
merkit, jotka ovat aina huollettuja ja 
käyttövalmiita. Vuokraaja saa tarpei-
siinsa sopivan koneen ja ammattilai-
sen opastuksen koneen käyttöön. Ja 
jos vuokralaitteen kanssa tulee ongel-
mia tai siinä ilmenee vikaa, onnistuu 
koneen vaihto heti ilman keskeytyksiä. 
Kaikkea ei myöskään tarvitse omistaa 
ja vuokraaminen puoltaa sitä. Vuok-
raaminen on kiertotaloutta parhaim-
millaan. Vuokrakoneen elinkaari on 
pitkä, yhdellä koneella on useita vuok-
raajia sen käyttöiän aikana.”Tampere - Sarankulman aluemyynti-

päällikkö Taneli salminen.

Mitä työkaluja kannattaa vuokrata? 
”Työkohteen mukaan, mutta kaikkien koneiden vuokraa-
mista kannattaa harkita. Pienrakentajalle meiltä löytyy 
laitteita porakoneesta lattiahiomakoneeseen ja listasirk-
kelistä laminaattileikkuriin. Laitteen saa vuokralle vaikka 
vain yhdeksi päiväksi. Päivähinta laskee jo kahden päivän 
vuokrauksessa ja kuukausivuokralle on oma, edullisempi 
hinta. Vuokraamoissa on laaja valikoi-
ma, josta löytyy työkalut jokaiseen tar-
peeseen, myös pienempiin remonttei-
hin.”

Miten vaivatonta vuokraaminen on?
”Rentalla on Suomessa kattavasti 25 
toimipistettä ja olemme halunneet 
tehdä vuokraamisen mahdollisimman 
vaivattomaksi. Ammattilainen opastaa 
laitevalinnoissa ja löytää tarpeeseen 
sopivimman työkalun. Meiltä löytyy 
myös kuljetus- ja asennuspalvelut. Mm. telinevuokrauk-
sessa luotetaan usein ammattilaisiin ja ostetaan palvelu 
avaimet käteen -periaatteella. Näin vuokraaja voi keskittyä 

omaan projektiinsa. Suosittelen ottamaan rohkeasti yh-
teyttä ja kysymään. Ratkaisu laitetarpeeseen on vain soi-
ton, sähköpostin tai yhden käynnin päässä.”

Mitä vuokraaminen maksaa? 
”Otetaan esimerkiksi vaikka yleisimmin pintaremontissa 
tarvittava työkalu eli porakone. Akkuporakoneen vuok-

raushinta latauslaitteen kanssa on 
13,95 €/päivä. Verkkosivuiltamme löy-
tyy vuokraushinnasto, josta voi katsoa 
sopivaa konetta ja sen vuokrahintaa. 
Muutamilla kympeillä vuokraa jo tar-
vittavat laitteet. ■

Jos projektisuunnitel-
miin tulee muutoksia, 
vuokraamo pystyy aut-
tamaan ja tekemään 
kalustohallintaa tilan-
teen mukaan.
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Rakentaminen
sujuvaksi työmaapalveluilla
Teksti: Ilkka Nousiainen | Kuvat: Samuli Arte & Ilkka Nousiainen

Rakennustyömaiden arkeen kuuluu tavallisesti pääurakoitsijan lisäksi joukko aliurakoit-
sijoita. Mitä suuremmasta työmaasta on kyse, sitä useampi yritys toimii samalla työmaal-
la. Tässä kokonaisuudessa työmaapalveluilla on yhä suurempi merkitys.

Suomen Työmaapalvelut Oy 
fuusioitui osaksi Renta Oy:tä 
1.4.2019. Fuusion myötä Rentan 

palvelutarjonta on monipuolistunut ja 
yhdenluukun periaate on entistäkin 
helpompaa asiakkaalle. 

”Työmaapalvelut täydentää 
erinomaisella tavalla työkoneiden ja 
muun kaluston vuokrausta. Nyt olem-
me täyden palvelun talo ja yhteistyö-
kumppani kaiken kokoisilla raken-
nustyömailla. Me suunnittelemme, 
asennamme ja ylläpidämme työmaa-

kalustoa rakennusprojektin koko elin-
kaaren ajan. Sähköistys, lämmitys ja 
monet erikoisratkaisut ovat keskeinen 
osa ammattitaitoista työmaapalve-
luamme”, Renta Työmaapalveluiden 
tuotelinjapäällikkö Antero Anttila lin-
jaa.

Joustoja toiveiden mukaan
On sanomattakin selvää, että työmaa-
palveluiden tarkoitus on auttaa, tukea 
ja helpottaa rakentajien omaa työtä. 
Turvallisuus ja toimivuus kulkevat 

punaisena lankana kaikessa työmaa-
infran rakentamisessa ja ylläpidossa. 
Isoilla työmailla joustavuus työvaihei-
den muuttuessa on tärkeää jo pelkäs-
tään aikataulusyistä. Onhan tunnet-
tua, että rakennushankkeet eivät saa 
myöhästyä.

Työmaapalveluista on tullut yhä 
tärkeämpi työmaiden tukitoimi, ra-
kentajien työn helpottaja ja jopa mah-
dollistaja. Sekin on ammattitaitoa, 
että tukitoimet rakennetaan niin, että 
niistä on mahdollisimman vähän hait-

TYÖMAAPALVELUT

taa rakentajille.
”Hyvä suunnittelu asiakkaiden 

toiveet huomioon ottaen on ensiar-
voisen tärkeää. Me kuuntelemme ti-
laajien toiveita herkällä korvalla ja 
tuomme esille omat ehdotuksemme 

Anttila pitää tärkeä-
nä, että jokaiselle työ-
maalle tarjotaan oikein 
mitoitettua kalustoa. 
Väärin suunniteltu ja 
ylimitoitettu kalusto on 
hänen mukaansa aina 
virhe.

kulloiseenkin tilanteeseen. Meille 
joustavuus on osa ammattitaitoa, kos-
ka tehtävämme on luoda työmaalle 
turvalliset, oikein mitoitetut ja toimivat 
olosuhteet”, Anttila sanoo.

Anttilan mielestä ammattitaitoa 
on myös oikea asenne. Samalla asen-
teella on hänen mukaansa tartuttava 
niin yhden päivän kuin neljän vuoden 
mittaiseen projektiin. Toisin sanoen 
liian pieniä tai vähäpätöisiä työmaita 
ei ole. Anttila tähdentää, että Rentas-
sa on kokemusta ja asiantuntemusta 
joka lähtöön.

Renta pystyy ehdottamaan ja 
toimittamaan jokaiselle työmaalle oi-
kean kaluston. Anttila pitää tärkeä-
nä, että jokaiselle työmaalle tarjotaan 

Fakta
Suomen Työmaapalvelut Oy on 
tammikuusta 2018 asti ollut osa 
Renta Group -konsernia.

1.4.2019 STP Oy fuusioitui osaksi 
Renta Oy:ta.

Työmaapalveluissa oikea asenne ja asiakaslähtöisyys ovat osa ammattitaitoa, sähkösuunnittelija Jani Puisto ja 
tuotelinjapäällikkö Antero Anttila sanovat.

oikein mitoitettua kalustoa. Väärin 
suunniteltu ja ylimitoitettu kalusto on 
hänen mukaansa aina virhe.

”Kun emme elä täydellisessä 
maailmassa, on tärkeää, että mahdol-
liset omat virheet myönnetään ja kor-
jataan. Onnistumisista on helppo iloita 
yhdessä asiakkaiden kanssa.” ■
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Renta mukana Pyhällä
tekemässä paralumilautailun historiaa 
Teksti & Kuvat: Simo Vilhunen / simovilhunen.com

YHTEISTYÖSSÄ

Pyhä Para Snowboard World 
Championships
Pyhätunturi, Suomi – 26.–31.3.2019

• Ensimmäiset Suomessa järjestetyt aikuisten 
lumilautailijoiden maailmanmestaruuskisat

• Mukana lähes 50 urheilijaa, lähes 20 maasta
• Viralliset lajit; miesten ja naisten banked 

slalom ja paracrossi vammaluokissa LL1, 
LL2 ja UL

• Useissa sarjoissa laskettiin ensimmäistä 
kertaa neljän laskijan lähdöt mm-tasolla

• Historiaa tehtiin myös ensimmäisen pa-
racrossin joukkuekisan myötä (epävirallinen, 
maailmanmestaruustitteleitä ei jaettu)

• Renta on ylpeä paralumilautailun MM-kiso-
jen virallinen kumppani

• Etuliite “para” tulee kreikan kielestä. Se 
tarkoittaa sanaa “vieressä, yhdessä”, ja sillä 
viitataan rinnakkaisuuteen olympialaisten 
kanssa

Rullaharja sihisee useammassa 
voitelupenkissä. Eri maiden li-
put liehuvat aurinkoisessa ke-

vätilmassa. Joukossa liehuu myös 
eräs tuttu oranssi viiri. Käsillä on his-
toriallinen hetki, sillä hetken päästä 
Pyhätunturilla nähdään ensimmäistä 
kertaa paracrossin mm-historiassa 
neljä laskijaa yhtä aikaa radalla. Lau-
tojen luistoon haetaan maksimaalista 
nopeutta, sillä marginaalit ovat pienet.

Lähtöpaikalla käy kuhina, kun 
viitisenkymmentä lumilautailijaa lä-
hes 20 maasta valmistautuu mittele-
mään paracrossin maailmanmesta-
ruuksista. Joltain lahkeesta pilkistää 
proteesi. Joltain on amputoitu mo-
lemmat kädet. Jokaista yhdistää pe-
riksiantamattomuus.

Huippu-urheilijoita, hurjalla 
taustalla
Radalle katselee myös lajin suomalai-
nen tähti; olympiavoittaja, maailman-
mestari ja X-games -voittaja Matti 
Suur-Hamari. Pyhä on Matille tuttu 
paikka, sillä hän on harjoitellut tääl-
lä jo vuosikaudet lumilautakrossia. 
Kyseessä on laji, jonka suomenmes-
taruuden mies on voittanut myös ylei-
sessä sarjassa – ensimmäisenä vam-
maisurheilijana koskaan.

Tällä kertaa Suur-Hamari ei 
kuitenkaan saa mahdollisuutta puo-
lustaa mestaruutta kotikisoissa. Kan-
tositeessä lepäävä, pari viikkoa aiem-
min olkapäästä leikattu käsi pitää 
miehen katsomon puolella. Kohtalo 
kirpaisee, mutta Matin luonteeseen ei 
surkuttelu sovi. Tämä on huippu-ur-
heilua.  Lumilautakrossi on vauhtilaji, 
jossa välillä rytisee. 

Paralumilautailusta puhuttaes-
sa monen urheilijan taustalla on hurja 
tarina. Johonkin on iskenyt 6000-vol-
tin sähkölinja, toiselta hai vienyt mo-
lemmat kädet. 

Suur-Hamarin elämän muutti 
vuonna 2009 hirvittävä moottoripyö-
räonnettomuus. Mies on aikaisemmin 
kertonut medialle amputaation silti 
omalla tavallaan antaneen hänel-
le paljon enemmän kuin mitä se otti 
pois. Hän on päässyt rakastamansa 
lajin huipulle, reissaamaan ja tutustu-
maan ihmisiin ympäri maailmaa sekä 
voittanut paralumilautailussa kaiken 
mahdollisen. 

Lumilautakrossissa ei tyylipisteitä 
jaeta
”Lumilautakrossi on lumilautalaji-
en vauhtilaji. Rata koostuu hypyistä, 
kummuista ja kallistetuista käännök-
sistä. Se on tarkoitus laskea mahdol-
lisimman nopeasti startista maaliin. 
Tyylillä ei ole väliä, kunhan on nopea!” 
Suur-Hamari kertoo.  

”Paralumilautailun ero vam-
mattomien puolelle on vain, että meil-
lä on kolme eri vammaluokkaa johon 
urheilijat luokitellaan. LL1 kategoria 
on urheilijoille jolla on reisiproteesi tai 
tätä vastaava toiminnallinen vamma, 
LL2:n eli oman luokkani urheilijoilla 
on sääriproteesi tai vastaava toimin-
nallinen vamma ja UL sarjassa kilpai-
levilla on yläraajavamma”, Suur-Ha-
mari selventää.

Vaikka lumilautakros-
sissa ei tyylipisteitä 
jaeta, on paralumilau-
tailun positiivisessa 
hengessä, ilossa ja yh-
teisöllisyydessä jotain 
erittäin vaikuttavaa 
josta saisimme kaikki 
ottaa oppia.Matti Suur-Hamari
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“Näissä kisoissa pitää taistella 
kuin eläin, jotta pystyy hakemaan 
ohituksia tai pysymään johdossa”  
–Keith Gabel, USA (LL2)

”Neljän laskijan boardercrossissa 
on jännitystä. Se on yleisölle paljon 
mielenkiintoisempi kilpailumuoto 
kuin aikalaskut” 
– Patrick Mayrhofer, AUT (UL)

Laskijoiden vammoista huoli-
matta Pyhällä lasketaan todella lujaa. 
”Keskiviikon banked slalomin voittajat 
kellottivat noin kaksi sekuntia kovem-
man ajan kuin minä. Se on iso ero”, 
kertoo useammankin banked slalom 
-kisan Suomessa voittanut, esilaski-
jan tehtävään valmistautuva Tuukka 
Tams.

Lumilautakrossin finaalissa 
kelloa ei enää tuijoteta, vaan sarjasta 
riippuen kaksi tai neljä laskijaa sin-
koaa itsensä samalle radalle yhtä ai-
kaa. Hurjan näköisiltä kaatumisilta ei 
tässä leikissä yleensä vältytä. Yleisö 
jännittää kilpailua kuka villisti ulvoen, 
kuka suun lapasillaan peittäen.

Myös Suur-Hamari seuraa 
maalialueelta, kun kovimpiin kisa-
kumppaneihinsa lukeutuva yhdysval-
tain Keith Gabel laskee loppusuoran 

rytinän läpi pitkän uransa ensimmäi-
seen suureen voittoon. Sama mies 
seisoi viime vuonna Pyeongchangin 
paralympialaisten palkintopallilla ho-
peakorokkeella Suur-Hamarin ala-
puolella. Nyt Matti harppoo riemusta 
villisti karjuvan Gabelin ja toiseksi 
laskeneen Ben Tudhopen luokse on-
nittelemaan vastustajiaan. Tai tässä 
tapauksessa pikemminkin ystäviään.

Vaikka lumilautakrossissa ei 
tyylipisteitä jaeta, on paralumilautai-
lun positiivisessa hengessä, ilossa ja 
yhteisöllisyydessä jotain erittäin vai-
kuttavaa josta saisimme kaikki ottaa 
oppia.

Matti Suur-Hamarin sanoin: 
”ainut vamma mitä ihmisellä voi olla 
on huono asenne.” ■

Matti Suur-Hamari ja Renta yhteistyöhön
Tervetuloa Rentan urheilijatiimiin, 
Matti Suur-Hamari! Mitkä fiilikset? 
Mitä yhteistyö sinulle merkitsee? 
Uusi yhteistyö Rentan kanssa on us-
komattoman hieno asia jo pelkästään 
senkin takia että jaetaan vahvasti 
samoja arvoja. Jämäkät peruspila-
rit, pitävä lupaus ja tavoitteet riittä-
vän korkealla. Nämä kuuluvat myös 
oman ajattelumallin kärkikolmikkoon. 
Innolla odotan mitä kaikkea hienoa 
päästään yhdessä tulevaisuudessa te-
kemään! 

Miltä Pyhän kisat sinun silmiisi vai-
kuttivat?
Pyhän kisat näyttivät uskomattoman 
hyvälle kaikilla osa-alueilla. Järjes-
telyt toimivat erinomaisesti ja fiilis 
katsomon puolella, niinkun kisaaji-
en keskuudessa oli mahtava. Radat 
oli suunniteltu uskomattoman hyvin 
ja ne näyttivät hienoilta ja haastavilta 
laskea… mikä ei yhtään helpottanut 
sivusta seuraamista. Uskomattoman 
paljon olisi tehnyt mieli olla mukana 
kisaamassa, mutta joskus näin. Ensi 
kaudella sitten vaan vahvempana ta-
kaisin!

Ketkä laskijat ovat kovimpia kisa-
kumppaneitasi?
Sanoisin että tällä hetkellä kovimpia 
kisaajiani ovat Ben Tudhope (Aust-
ralia), Alex Massie (Canada), Keith 
Gabel (USA) ja Sun Qi (China).

Miten vietät tulevan kesän?
Tuleva kesä kuluu tiiviisti olkapää-
vamman kuntoutuksen parissa. Lumi-
lautakrossi on vauhtilaji ja aika usein 
kisoissa rytisee ja välillä sitten tulee 
pieniä kolhujakin matkalla maalivii-
valle. Itsellä harmillisesti meni olka-
pää aika säpäleiksi juuri edeltäväs-
sä kisassa Espanjassa ennen Pyhän 
MM-kisoja. 

Nyt on tasan kolme viikkoa 
leikkauksesta ja kuntoutuminen hy-
vässä käynnissä. Vielä seuraavat kol-
me viikkoa palautumista operaatiosta 
ja sitten vedetään haalarit niskaan ja 
aloitetaan kuntouttaminen. Kovasti 
hommia tulee kesä sisältämään, mut-
ta se tehdään, että ollaan sitten ensi 
kaudella taas kunnossa kun kisakausi 
koittaa. ■

Matti Suur-Hamari

SYNTYMÄAIKA: 31.5.1986
SYNTYMÄPAIKKA: Rovaniemi
LAJI: Lumilautakrossi
MITALIT: 
PARALYMPIALAISET
Pyeongchang 2018 - Kultaa (lumilautacross) & 
Pronssia (banked slalom)

PARALUMILAUTAILUN MM-KILPAILUT
La Molina 2015 - Kultaa (lumilautacross)
Big White 2017 - Kultaa (lumilautacros & 
banked slalom)
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Topi Raitanen
Suomen mitalitoivo

Topi Raitanen on nuori suomalainen estejuoksijalupaus. Hänen päälajinaan on 3000 met-
rin esteet. Renta on ollut mukana tukemassa Topin kilpataivalta alusta asti.

Topi Raitanen

SYNTYMÄAIKA: 7.2.1996
LAJIT: Estejuoksu & Suunnistus
SEURAT: Helsingin kisaveikot (yleis-
urheilu) & Helsingin Suunnistajat 
(suunnistus)
TAVOITTEET TULEVALLE KAUDELLE: 
Finaalipaikka 3000m esteissä Dohan 
MM-kisoissa
PÄÄTAVOITE: Kisapaikka Tokion kesä-
olympialaisiin ja EM-mitali

HENKILÖ

Kuka olet ja mitä teet?
Olen Topi Raitanen ja olen juoksi-
ja. Päälajinani on 3000 metrin esteet 
mutta juoksen myös keskimatkoja 
(800m, 1500m ja 5000m).

Milloin aloitit estejuoksun?
Ensimmäisen estejuoksukilpailuni 
juoksin 2015, joten siitä ei ole vielä 
hirveän montaa vuotta. Taustaltani 
olen suunnistaja ja siinä tulee myös 
kilpailtua jonkin verran edelleen. 

Kaudella 2017 aloin panos-
tamaan enemmän yleisurheiluun ja 
estejuoksuun. Kaudella 2018 mentiin 
taas eteenpäin sillä saralla. Tämä on 
nyt ollut se suunta ja Tokion olympia-
laiset on mielessä.

Mikä sai sinut vaihtamaan suunnis-
tuksesta estejuoksuun?
Yksi iso syy lajinvaihtoon oli unelma 
päästä kilpailemaan olympialaisissa, 
mikä ei valitettavasti suunnistuksen 
puolella ole mahdollista.

Mitenkä on estejuoksijan ura sujunut 
tähän asti?
U23 EM-kisoissa 2017 olin neljäs. 
Pronssi olisi ollut mahdollinen, mut-
ta kaatuminen viimeisellä vesiesteellä 
todennäköisesti maksoi mitalin. Ai-
kuisten EM-kisoissa Berliinissä pää-
sin finaaliin, jossa sijoituin kahdek-
sanneksi.

Mitä tavoitteita kaudelle 2019? Entä 
pidemmän tähtäimen unelmat?
Kaudella 2019 tavoitteenani on pääs-
tä Dohan MM-kisoissa finaaliin 3000 
metrin esteissä. Paikka Tokion kesä-
olympialaisiin on tietenkin tavoittee-
na. Kisaraja 3000 metrin aidoissa on 
yleensä ollut 8.30 tietämillä, joten raja 
itsessään ei varmastikaan tule ole-
maan ongelma kunhan pysyy tervee-
nä! Miten siellä sitten kisat sujuu, on 
vaikea ennustaa. Finaalipaikkaa läh-
den tavoittelemaan.

Myös EM-mitali on tavoitteena, 
sillä koen EM-tasolla pystyväni tavoit-
telemaan mitalisijoja. MM-kisoissa 
on vaikea kuvitella, että vielä pystyi-
sin suoraan mitalisijoja haastamaan. 
Mutta toisaalta vuosi vuodelta kehi-
tys menee eteenpäin, joten katsotaan 
mitä tulee.

Mainitsit että olympialaisten karsin-
taraja liikkuu 8.30 tietämillä. Paljon-
ko on oma ennätyksesi?
Oma ennätykseni on 8.28,48.

Miltä tuntuu kilpailla ammatikseen?
Onhan se hienoa kun on pikkupoikana 
aloitettu kestävyysurheiluharrastus 
siirtyy pikkuhiljaa ammatiksi. Tällä 
hetkellä tämä on elämäni parasta ai-
kaa, kun pääsen tekemään sitä mis-
tä tykkään. Toivottavasti sitä löytyy 
sitten joskus urheilu-uran jälkeenkin 
semmoinen ammatti, missä pystyy 

samalla lailla tekemään asioita mistä 
pitää. Tällä hetkellä olen onnellinen 
että olen saanut tehdä juoksemisesta 
itselleni ammatin.

Miten harjoittelet?
Luotan paljon rutiineihin. Harjoitukset 
alkavat samoihin aikoihin ja tykkään 
juosta paljon samoja lenkkejä. Rutiinit 
tekevät harjoittelun itselle helpom-
maksi. Onneksi on hyvä valmentaja, 
joka osaa tehdä hyvän ohjelman ja 
auttaa sen mahdollisimman laaduk-
kaassa suorittamisessa.

Valmentajan lisäksi minulla on 
iso tukitiimi takana, josta saan olla 
kiitollinen. Taustalla on myös hienoja 
yhteistyökumppaneita, kuten Renta. 
Omaa tekemistä helpottaa kun tiimis-
tä löytyy asiantuntijoita, joiden puoleen 
kääntyä eikä joka asiaa tarvitse itse 
miettiä. Pyrin itse hoitamaan oman 
tonttini mahdollisimman hyvin ja sitä 
kautta kun itse antaa kaikkensa, pys-
tyy myös omalta tiimiltään vaatimaan 
enemmän ja sitoutumista projektiin.

Mitä urheilu-uran jälkeen? Kiinnos-
taako valmentaminen?
Käyn tällä hetkellä räätälöityä urhei-
lumarkkinointilinjaa Perho-liiketalo-
usopistossa. Siihen sisältyy erilaisia 
kursseja avoimesta yliopistosta ja 
paljon saa alan kanssa tehdä hom-
mia. Tällä hetkellä keskityn kuitenkin 
urheiluun. Tavoitteena on käydä kaup-
pakorkea uran jälkeen ja sitä kautta 
toivottavasti olla jollain tavalla urhei-
lun kanssa tekemisissä.

Valmentajaa minusta tuskin tu-
lee. Ehkä sen täytyy tulla semmoisena 
kutsumuksena, mikä olisi herännyt jo. 
Ainakaan vielä ei semmoisia fiiliksiä 
ole tullut että haluaisin ehdottomasti 
valmentajaksi.

Haastoimme sinut Renta Challen-
geen ja hieman tavallisesta poikkea-
va estejuoksukisa on nyt takana, mil-
lä fiiliksillä?
No ensinnäkin Renta Challenge jän-
nitti hirveästi tänne ajaessa. Koetin 
siinä miettiä etukäteen että mitähän 
tuleman pitää. Kovat odotukset oli 
kisaan ja aika käsikirjoituksen mu-
kaanhan se meni; pääsin juhlimaan 
voittajana maalissa ja ruiskuttamaan 
Renta-vichyä! Oli hieno, tiukka kamp-
pailu ja olin yllättynyt kyllä huimaan 
loppukirikamppailuun, joka kuitenkin 
saatiin aikaiseksi. ■
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Vinkki juoksukärpäsen pureman
saaneelle!

Talven pimeys ja kylmyys vaihtuivat huhtikuun alussa het-
kessä kevään sinfoniaksi. Tutut lenkkimaisemani muuttui-
vat muutamassa päivässä auringonsäteiden avustamana: 
linnut saapuivat etelästä lauluineen, lumen sulamisvedet 
solisivat ja lenkkipolut täyttyivät iloisista juoksevista ihmi-
sistä. Kevät saa ihmiset liikkumaan ulkona, mutta pidem-
män juoksutauon jälkeen ensimmäisten juoksulenkkien 
jälkeinen lihaskipu yllättää lenkkeilijän yhtä varmasti kuin 
lumi kesärenkailla liukastelevan autoilijan syksyisin. 

Vaikka olet talven ajan hikoillut kuntosalilla, polkenut hi-
kipäässä spinning-pyörää ja kiipeillyt hiihtolatujen Mount 
Everest -luokan nousuja, tulevat jalat silti kipeäksi en-
simmäisistä juoksulenkeistä. Ei syytä huoleen, sillä tässä 
tulee muutama vinkki kuinka vältät suurimmat lihaskivut 
ja ennen kaikkea tuskaiset ajatukset siitä, että talven reh-
kiminen on mennyt jälleen aivan hukkaan!

Juoksussa eksentristen eli jarruttavien voimien määrä on 
suuri. Tätä samaa lihaksien jarruttavaa työtä ei juurikaan 
tule hiihdossa eikä pyöräilyssä, joten vaikka peruskun-
tosi olisi talven treenien jäljiltä hyvä, niin lihakset eivät 
ole kuitenkaan tottuneet vielä juoksemiseen. Samassa 

tilanteessa ovat myös pidemmältä juoksutauolta palaavat 
ns. juoksun aloittelijat.

Kultainen sääntö: aloita rauhassa. Anna elimistöllesi ai-
kaa tottua uuteen rasitukseen. Vaikka mieli tekisi kipaista 
tunnin lenkki, niin malta mielesi ja aloita juoksun ja käve-
lyn yhdistelmällä. Ensimmäisen viikon lenkeille sopiva an-
nos on esimerkiksi kolme-viisi minuuttia juoksua ja väliin 
kaksi minuuttia kävelyä. Ensimmäisten lenkkien mitaksi 
sopii hyvin 30 minuuttia. Harjoituksen rasitus on ollut 
silloin sopiva, jos pystyt toistamaan sen yhden lepopäivän 
jälkeen. Jos jalat sopeutuvat ensimmäisiin lenkkeihin 
hyvin, voit alkaa pidentämään juoksun osuutta harjoituk-
sissa.  Pyri tekemään alussa suhteellisen lyhyitä lenkkejä 
noin 30-40 minuuttia ja riittävän useita kertoja viikos-
sa. Sopiva määrä on noin 3-5 harjoitusta viikossa. Jalat 
tottuvat lyhyillä ja usein toistetuilla lenkeillä nopeammin 
Juoksemiseen ja siten saavutat juoksemisen kepeyden 
huomattavasti helpommin ja varmemmin!

Topi Raitanen & Janne Ukonmaanaho

KOLUMNI
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