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Elämme alati teknologian muovaamassa maailmassa. 
Oma rakas toimialamme ei ole tästä erillisenä saarek-
keena, vaan osana muutosta. Toimialaamme on klassi-
sesti mielletty konservatiiviseksi - eikä välttämättä täysin 
syyttä. Rakentamisen alalla ei ole tapahtunut yhtä valta-
vaa muutosta viimeisen kahden vuosikymmenen aikana, 
kuten esimerkiksi talouden- tai päivittäistavarakaupan 
saralla.

Muutos on ollut näkyvää jo useilla toimialoilla. Nykyään 
on normaalia käyttää maksuvälineenä älykelloa, verkko-
kaupat syrjäyttävät perinteiset kivijalkakaupat niin päivit-
täistavaroiden kuin käyttötavaroiden osalta sekä robotit 
hoitavat osakekauppaa. Myös autoteollisuus on kehittänyt 
autonomisesti ja ekologisesti liikkuvia kulkuneuvoja.

Maailmaamme muokkaavat lisäksi yhä kiihtyvällä tahdilla 
globaalit megatrendit. Työn muutos, kaupungistuminen, 
kierto - ja alustatalous, ilmastonmuutos ja planeettamme 
jatkuvasti niukemmat sekä tarkemmin jaettavat resurssit. 

Roolimme konevuokraamona on vastata muuttuvaan 
maailmaan ja ymmärtää kuinka operoimme tässä jat-
kuvasti kehittyvässä ympäristössä. Olemme pieni, mutta 
oleellinen ja tärkeä osa rakentamisen arvoketjua. Meidän 
tehtävämme on tukea asiakkaitamme tässä muuttuvas-
sa maailmassa. Herkästi kuunnella ja ratkaista heidän 
ongelmiaan, tarpeitaan, toiveitaan ja kipupisteitä sekä tätä 
kautta parantaa heidän arkeaan. 

Rentalla olemme ennakkoluulottomasti ottaneet härkää 
sarvista. Nuorena ja rohkeana toimialan haastajana olem-
me pystyneet ottamaan pelikentän haltuun digitalisaation 
suunnannäyttäjänä. Monet innovaatiot, joita olemme 
tuoneet vuoden 2016 jälkeen markkinoille ovat vakiutu-
neet toimialan normaaleiksi käytännöiksi. Nyt meidän 
on aika katsoa omaa positioitamme toimialan johtavana 
digitalisaatiotoimijana ja miettiä, kuinka entisestään kiih-
dytämme omaa tekemistämme. Tässä avainasemissa ovat 

PÄÄKIRJOITUS

ehdottomasti omat Renttajaamme, yhteistyökumppanit 
sekä tietenkin asiakkaat, joille palvelua tuotamme. Nämä 
sekä oikea asenne ja vahvat investoinnit teknologiaan ovat 
meidän keihäänkärkemme.

Olemme perustaneet oman sovelluskehitysyksikön Renta 
DigiOfficen, jonka tehtävänä on rakentaa yhdessä liiketoi-
minnan kanssa moderneja sovelluksia helpottamaan niin 
asiakkaiden kuin Renttaajien arkea. Tulemme tässä Rent-
taajan versiossa kertomaan tarkemmin omista sovelluk-
sistamme sekä niiden käyttötarkoituksista ja taustoista.

Toimialan uudistaminen ei kuitenkaan ole pelkästään app-
likaatioita tai sovelluksia. Nämä ovat vain yksi näkyvä osa 
muutoksesta omassa toiminnassamme ja asiakkaidemme 
tavassa toimia. Me emme kehitä applikaatioita kehittämi-
sen ilosta vaan sen takia, että oma moderni toimintata-
pamme vaatii moderneja työkaluja. Myös asiakkaamme 
osaavat vaatia meiltä näitä sovelluksia.

Rentalla olemme kiteyttäneet digitalisaation neljään koh-
taan, jotka pidämme aina mielessämme uusia ratkaisuja 
haettaessa ja kehittäessä:

• Asiakaskokemuksen parantaminen
• Oman toiminnan kehittäminen
• Henkilöstön tyytyväisyyden parantaminen
• Kilpailuedun saaminen ja sen pitäminen

Näiden bullettien lisäksi tarvitaan myös luovaa ajattelua 
ja rohkeutta miettiä tulevaisuutta. Toivotan kaikki asiak-
kaamme, yhteistyökumppanimme sekä Renttaajat inno-
voimaan sekä uudistaman toimialaa kanssamme!

Mielekkäitä lukuhetkiä tämän Digi-Renttaajan parissa!

Joel Särkkä, CIO
Renta Group Oy

Muutoksen tuulet puhaltavat
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VUOKRAAMO TASKUSSASI
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Renta Kouvolaan

Jyväskylä ja Lappeenranta ovat muuttaneet
uusiin toimitiloihin

Huhtikuusta asti Renta on ollut myös Kouvolassa. Kouvolan vuokraamo palve-
lee asiakkaitaan osoitteessa Teollisuuskaari 24, Kuusankoski.

Vuokraamon palveluihin kuuluvat rakennuskoneet ja laitteet sekä kaikki muut-
kin Rentan palvelut.

Jyväskylän vuokraamo aloitti elokuun alussa toiminnan uusissa tiloissa osoit-
teessa Kirrinmäki 10, Jyväskylä.
-Edelliset toimitilamme kävivät ahtaiksi, joten meillä oli tarve muuttaa isompiin 
toimitiloihin, kertoo Jyväskylän toimipisteen esimies Mikko Lindberg.

Myös Lappeenrannan vuokraamo muutti kesällä uusiin ja tilavimpiin toimitiloi-
hin. Vuokraamon löytää nykyään osoitteesta Myllymäenkatu 33, Lappeenranta.

AJANKOHTAISTA



@markoholtsa Melko tiivis #dbtlofficial 
#dbtl2019 rakennuspäivä päättyi iltauintiin. 

Seinäjoen Sibelius-akatemian ikkunaremontti 
käynnissä.

Valomastot matkalla Rock in The City 
festareille Joensuussa.

@whitemoonwalkerbichons Seppo asentaa 
uuden sponsorin tarraa Lassen mersuun. 
Kelpaa Ipen taas ajella. 🚘😎😍 Seppo sai 
myös uuden lippiksen. Kelpaa tehdä töitä taas 
töipäivinä.

Lapin keskussairaalan työmaan ensimmäinen 
tukiryhmä puilleen nostettuna.

@pilvilinnantalonmies Perjantain taikaa. 4000 
neliötä säänsuojaa ja niin iso kohde että kuvat 
pitää ottaa dronella sisältä ja ulkoa. Laadukas-
ta työtä, Renta hoitaa.
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Ota yhteyttä tukeen

Kuvia somesta

Kuvia kentältä

Renta Suomi Renta Suomi Renta Suomi @rentasuomi @rentasuomi
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DIGITAALISUUS
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Renta luo digilatua
TEKSTI: PEKKA VÄNTTINEN, TOIMITUS@MEDIAPLANET.COM

Majoituspalvelut, autoilu ja pankit ovat jo pitkällä. Verohallintokin on herännyt. Digitaalinen kehitys 
etenee vääjäämättä. Kehityksellä on aina pioneerinsa. Konevuokrauksessa roolin on ottanut Renta.

Valtavaa painetta digitaaliseen murrokseen ei silti 
ole ollut. Rakennusala on perinteisesti ollut hieman 
konservatiivinen. Kyse on ennakoinnista, ajoitukses-

ta. Ja myös pakosta, trendiä on seurattava. Rentan linjan 
määritteli oivallus siitä, että konevuokraamoala ei ole eril-
linen saareke. Lainalaisuudet koskevat sitäkin. Oli valittava 
puoli ja asenne.

– Meidänkin sektorillamme on muutoksessa voitta-
jia ja häviäjiä. Renta haluaa muovata alaa ja olla jatkossa-
kin vahva toimija. Päätimme ottaa digimurroksen avosylin 
vastaan, etujoukoissa ja jopa etuajassa. Ei mörkönä vaan 
mahdollisuutena, ja miettiä miten se auttaa palvelemaan 
asiakkaita, kuvailee tietohallintojohtaja Joel Särkkä.

Renta Oy on yrityksenä tuore. Ensimmäiset vuokraa-
mot avautuivat vuonna 2016. Toiminta on laajentunut Ruot-
siin ja Norjaan. Vuokraamoja on nyt seitsemänkymmentä, 
joista kaksikymmentäviisi Suomessa, missä on lisäksi viisi 
telinevarikkoa. Väkeä - ”renttaajaa”, kuten firmassa sano-
taan - on runsaat viisi ja puolisataa.

Ripeän kasvun yhtenä kivijalkana on ollut paikalli-
suus yhdistettynä asiakaslähtöisyyteen. Lisäarvo syntyy 
näiden yhdistelmänä.

– Kalusto on kaikilla vuokraajilla liki sama. Erot syn-
tyvät kentällä. Menemme paikalle ennen projektin alkua ja 
suunnittelemme asiakkaan kanssa työvaiheet ja aikatau-
lut. Tunnemme laitteet ja toimintaympäristöt. Asiakas voi 
keskittyä omaan tekemiseensä. Olemme kumppani, Särk-
kä luonnehtii.

Paikallisuus merkitsee paikallista johtajuutta. Ras-
kasta keskushallintoa ei ole rakennettu, tarvetta sille ei 
ole. Taustalla on juuri ennakkoluuloton suhde liiketoimin-
nan digitaalisiin mahdollisuuksiin. Palvelut tulevat lihaksi 
suoraan toimipisteissä, asiakaskohtaamisissa.

– Emme ole rakentaneet digisovelluksia itsetarkoi-
tuksellisesti, vaan siksi, että niiden kautta palvelumme pa-
ranee, saamme portfoliosta houkuttelevan ja tarjoamme 

henkilöstöllemme paremmat työkalut. Arki on ketteräm-
pää ja yöunet paranevat niin meillä kuin asiakkailla, Särkkä 
vakuuttaa.

Uudelle pelurille digiasennon ottaminen on ollut 
helpompaa kuin vanhoille toimijoille. Luutuneita käytän-
töjä ei ole tarvinnut purkaa. Helppoa työ ei silti ole ollut, 
eikä ole. Umpihanki on joskus raskasta, vikaankin on men-
ty. Valmiita sovelluksia ei ole ollut. Renta onkin tavallaan 
muuttunut koodaavaksi konevuokraamoksi. Oma kehitys-
tiimi innovoi ja koodaa.

Tosin ei omassa kuplassaan, vaan tiiviissä vuorovai-
kutuksessa.

– Koko organisaatio osallistuu aktiivisesti kehityk-
seen. Ei liiketoiminnan ulkopuolella, vaan integroituna 
yrityksen DNA:ssa. Saamme paljon palautetta ja parhaat 
ideat kehitykseen asiakkailtamme, kertoo operatiivinen 
johtaja Kari-Tapio Saarela.

Mitä sitten on jo olemassa? Rentan digitaalisen so-
velluksen, Renta Easyn voi ladata ja siihen rekisteröityä 
yrityksen kotisivuilta ja sovelluskaupoissa.

– Renta Easyssa on valikoimamme, tekniset tiedot, 
saatavuudet ja hinnat. Ja myös se mitä olet vuokrannut, 
koneen käyttö kustannuksineen ja missä se nyt sijaitsee. 
Lisäksi sitä kautta voi tilata, palauttaa ja pyytää vaikka 
huoltoa ja tankkausta, kertoo markkinointi- ja viestintä-
asiantuntija Nico Tiihonen.

Muita Rentan kehitystyön tuloksia ovat sisäiseen 
käyttöön tarkoitetut Renta Pro, telineliiketoiminnan oh-
jausjärjestelmä ja projekti- ja laskutustyökalu sekä Renta 
Modules, joka mahdollistaa työmaatilojen suunnittelun ja 
kalustamisen kustannuksineen. Asiakas voi tutustua tu-
lokseen 3D-laseilla. Muhimassa on iso loikka.

– Syntyy alustatalous. Rakentajat vuokraavat kalus-
toa, huoltoja ja muuta toimijoiden ekosysteemistä. Rajat 
hälvenevät, dataa jaetaan, järjestelmät keskustelevat, en-
nakoi Särkkä lähitulevaisuutta. ■
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Telematiikkatieto 
tulee Renta Easyyn 
– mullistaakseen toimialan
TEKSTI: SIMO VILHUNEN / SIMOVILHUNEN.COM

Sana telematiikka juontaa juurensa ranskan kielen 
sanoista télécommunications (langaton viestintä) ja 
informatique (tietojenkäsittelytiede). Käytännön kie-

lessä telematiikalla tarkoitetaan usein liikennetelematiik-
kaa, jossa ajoneuvojen paikkatiedolla on keskeinen rooli. 
Auton gps-navigaattori on jokaiselle tuttu esimerkki tele-
matiikkaa hyödyntävästä laitteesta.

Erilaisista rakennuskoneista pystytään paikkatiedon 
lisäksi keräämään muun muassa olosuhdetietoja kuten 
lämpötila- ja kosteusanturien lukemia, dataa erilaisista 
antureista ja modernien koneiden kohdalla dataa myös 
suoraan väylästä eli polttomoottorin antureista, akun va-
rausasteesta, nostimen puomin liikkeistä ja niin edelleen.

Useita eri tietopisteitä yhdistelemällä voidaan saa-
vuttaa myös uutta, laskennallista tietoa. Viimeistään tässä 
vaiheessa kuvaan astuu myös tekoäly, jonka kyky käsitellä 
valtavia datamääriä on avaamassa uusia mahdollisuuksia 
telematiikkatiedon hyödyntämiseen.

Kuulostaa jännittävältä, mutta mitä hyvää telema-
tiikan ja tekoälyn yhdistäminen tuo toimialalle, jossa rapa 
roiskuu, vettä vihmoo ja kauhat koukistelevat?

Tekoäly ja telematiikka
Rentalla

Tulevaisuudessa Renta on maailman mittakaavas-
sa tekoälyn edelläkävijä kone- ja laitevuokrauksen 
alalla. Toistuvat rutiinit on annettu koneen hoidet-
tavaksi ja Rentan henkilöstöllä on käytössään edis-
tyksellisiä, tekoälyyn tukeutuvia työkaluja, joilla ko-
neiden elinkaarta ja käyttöastetta hallitaan.

”Jatkossa tekoäly tulee olemaan kuin yksi 
meidän työntekijöistä. Excel-harjoituksista sekä 
mekaanisesta tiedonsyötöstä on menty eteenpäin 
ja jokainen voi pelata omilla vahvuuksillaan. Tu-
lemme varmasti tälläkin saralla hämmästyttämään 
monia”, Niskala näkee. ■

DIGITAALISUUS

Rentan kaluston hallinnasta vastaava Jarmo Niska-
la kertoo telematiikan olevan yksi Rentan digitalisaation 
ehdottomista kulmakivistä. Digitalisaatioon on herätty ko-
nevuokrauksessa myöhemmin kuin vaikkapa autoteolli-
suudessa tai pankkisektorilla. Silmät ovat auenneet, kun 
on huomattu, että telematiikan avulla kerättävää dataa 
hyödyntämällä voidaan tehostaa sekä asiakkaiden että 
vuokraamoiden toimintaa.

Rentan järjestelmien rajapinnoista ja tarvittavan tie-
tovirran kulkemisesta vastaavaa IT-arkkitehti Jukka Wils-
kaa motivoi kehitystyössä mahdollisuus säästää samalla 
sekä luonnonvaroja että Rentan asiakkaiden varoja mo-
nin tavoin. Asiakkaan taseen optimointi on jäänyt syvälle 
Wilskan selkärankaan. Kalliiden laitteiden sijasta Wilska 
toivoisi yritysten panostavan esimerkiksi omaan henkilös-
töön. Telematiikan ja tekoälyn tarjoamat hyödyt pyritään 
mahdollisimman pian tuomaan asiakkaan käyttöön – Ren-
ta Easyyn – jolloin kaikki voittavat. Asiakkaat, Renta ja ym-
päristö.

”Tiedän, että jo ensi vuonna tehdään niin hienoja 
asioita, että niitä ei muutama vuosi sitten olisi uskonut to-
deksi”, Wilska vakuuttaa. ■
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9 telematiikan ja tekoälyn hyötyä
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”Näin tämä nyt vain on aina ennenkin 
tehty” ei Rentalla kelpaa perusteluk-
si, varsinkin kun digitalisaatio tarjoaa 
mahdollisuuksia tehdä monia asioi-
ta helpommin, fiksummin ja tehok-
kaammin. Toimialan tienraivaaja ei 
kuitenkaan voi poimia ratkaisuja suo-
raan kaupan hyllyllä. Usein ne pitää 
kehittää itse.

Perinteisesti työmaatilojen 
pohjaratkaisujen suunnitteluun ja piir-
tämiseen on käytetty arkkitehtien ja 
suunnitteluinsinöörien suosimaa, ras-
kasta CAD-ohjelmistoa. Mutta, koska 
monikaan konevuokraamon myyjä ei 

ole käynyt CAD-koulutusta, piirrokset 
on käytännössä laatinut erillinen hen-
kilö myyjien ohjeiden mukaan.

”Meillä on jo pitkään ollut haa-
veena ohjelma, jolla myyjät pystyvät 
itsenäisesti laatimaan pohjaratkaisuja 
ja pohjakuvia asiakkaille, joten läh-
dimme kehittämään sellaista Rental-
le”, kertoo Rentan työmaatilojen tuo-
telinjapäällikkö Jari Korhonen.

Renta Modules vie työmaatilojen 
vuokrauksen 2020-luvulle
Aluksi Rentan tarkoituksena oli ke-
hittää puhdas, vuokrauskäyttöön 

Renta ei istu innovaatioiden päällä vaan puskee toimialaa eteenpäin. Työmaatilojen 
CAD-piirtäminen ja turhanpäiväinen paperiralli on eilispäivää. Nostimen ulottuvuuden 
tarkistus älypuhelimen kuvalla on läheistä tulevaisuutta. Rentan uudet ohjelmistot – Mo-
dules & Visuals – antavat ensi kertaa historiassa konevuokraamolle avaimet todellisuu-
den manipulointiin.

sopivampi piirto-ohjelma. Pian oh-
jelmistolle alkoi löytymään muitakin 
vaatimuksia. 

”On haluttu tehdä asioita pa-
remmin ja tehokkaammin. Turhaa 
paperin pyörittelyä on tällä alalla ollut 
niin paljon. Toisaalta, myös virheiden 
mahdollisuus yksinkertaisesti piene-
nee kun ei tarvitse tehdä samaa asiaa 
moneen kertaan”, Korhonen kertoo.

”Tänä päivänä me saadaan 
suoraan Modules-ohjelmasta asiak-
kaalle tarjouksen liitteeksi pohjaku-
vat, kalusteluettelot, sähköliittymien 
ja viemäreiden määrä sekä hinnoitte-

DIGITAALISUUS

Renta Modules & Visuals 
– Kone- ja tilavuokrauksen ensimmäinen askel virtuaalitodellisuuteen
TEKSTI: SIMO VILHUNEN / SIMOVILHUNEN.COM

”Nopeimmillaan tarjous 
pohjakuvineen ja hin-
toineen on valmis alle 
varttitunnissa”
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lu asennuksille ja vuokralle. Samalla 
saamme varastolle keräilylistat ka-
lusteista ja tiloista. Mitään ei tarvitse 
laskea uudelleen käsin – aiemmin oli 
pakko. Nopeimmillaan tarjous pohja-
kuvineen ja hintoineen on valmis alle 
varttitunnissa”, Korhonen myhäilee.

Suunnittelua varten kerätty 
data auttaa Rentaa myös kalustonhal-
linnassa. Nyt tiedetään millä aikavä-
lillä palautuu mitäkin, joten kaluston 
käyttöaste saadaan pidettyä korkealla. 
Tämä säästää resursseja niin Rentan, 
asiakkaiden kuin ympäristön näkökul-
masta.

”Me halutaan aina hakea asiak-
kaalle tarpeiden mukainen pohjarat-
kaisu – kalusteita ja varusteita myö-
ten. Usein työmaan alkuvaiheessa ja 
loppuvaiheessa henkilömäärä on pie-
nempi, ja samoin on tilojen tarve. Kun 
me vaiheistamme tilojen asennuksen 
ja purkamisen oikein, me säästämme 
asiakkaalta rahaa. Renta Modules on 
apuna tässäkin,” Korhonen selittää.

”Kehityksessä ei ole pelkästään 
kyse tästä ohjelmasta. Olemme teh-
neet vuosien varrella paljon asioita, 
jotka ovat vieneet koko alaa eteen-
päin. Nyt meitä vauhdittaa entisestään 
se, että saamme Rentan Ruotsin or-
ganisaatiosta hyvää palautetta ja ide-

oita heidän otettuaan käyttöön meidän 
kehittämiä järjestelmiä”, Korhonen 
kiittelee.

Renta Visuals – konevuokraamo al-
kaa manipuloimaan todellisuutta
Pelkästä pohjapiirroksesta voi olla 
vaikeaa hahmottaa miltä tilat asen-
nettuna näyttävät ja miten ne vastaa-
vat työmaan tarpeita. Korhonen arvioi, 
että jo tämän vuoden puolella asiakas 
voi kuvitelmien sijasta laittaa 3D-lasit 
päähänsä ja lähteä ”kävelylle” tilojen 
sisälle.

”Renta Visuals muovaa Modu-
lesilla suunnitellun kokonaisuuden 
virtuaalitodellisuudeksi, eli asiakas 
voi tarkastella joko 3D-laseilla, tie-
tokoneella tai älypuhelimen ruudulta 
esimerkiksi miltä juuri hänen 30 hen-
kilölle suunnitellut sosiaalitilat todella 
näyttävät”, Rentan CIO Joel Särkkä 
tiivistää.

AR eli lisätty todellisuus ja VR 
eli virtuaalinen todellisuus tarjoavat 
konevuokrauksen toimialalla hyvin 
kiinnostavia mahdollisuuksia. Ren-
talla tutkitaan ja testataan jatkuvasti 
mihin teknologia taipuu.

Joel Särkkä mainitsee, että 
mallintamalla tietty nostin älypuheli-
men kameran videokuvan yhteyteen, 

voitaisiin näppärästi selvittää esimer-
kiksi mahtuuko nostin tietystä välistä 
ja miten sen nostoliike sopii kohtee-
seen? Asiakkaan kameran kuvaan 
pystyttäisiin myös todennäköisesti 
upottamaan huolto-ohjeita tai Rentan 
huolto voisi käyttää kuvayhteyttä on-
gelmatilanteen selvittämiseksi.

”Renta Visuals on koko kone-
vuokrauksen toimialan ensimmäinen 
askel virtuaalitodellisuuteen. 

Seuraavat askeleet tullaan ot-
tamaan ensi vuoden aikana. Meillä ei 
ole aikomuksena istua innovaatioiden 
päällä, vaan tuoda ne osaksi meidän 
ja asiakkaiden arkea”, Särkkä lupaa. ■

”3D-lasit päähän 
ja kävelylle”
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Kaikki kanavat ovat 
sallittuja – paitsi faksi
TEKSTI: SIMO VILHUNEN / SIMOVILHUNEN.COM

Helsingin Rentan Tommi Gustafsson kertoo Renta Easyn olevan kovassa käytössä asiakkaiden hiffattua 
sen edut. Mikään kanava ei silti ole väärä tai oikea. Tosin faksiyhteyden on ajat sitten korvannut 
WhatsApp. Tommin mielestä alan uudistuminen on tervetullutta ja vastuu siitä on Rentalla.

Terve Tommi! Mitä kautta ihmiset 
nykypäivänä ottavat teihin yhteyttä 
ja mitä kanavia pitkin asiakaspalvelu 
nykyisin hoidetaan?
Meillä kaikki kanavat on sallittuja. 
Renta Easy on tottakai meidän kei-
häänkärki, ja pyritään ohjaamaan 
asiointia sinne. Siellä on paljon käyt-
täjiä, ja sitä kautta tulee tilauksia ja 
palautuksia. Suoraan vuokraukseen 
Renta Easy on hemmetin hyvä – siitä 

jää jälki kaikille, kaikesta.
Paljon tulee myös perinteisiä 

puheluja. Konevuokraukseen liittyy 
yleensä jonkun sortin konsultaatio – 
halutaan katsoa mikä olisi oikea rat-
kaisu juuri meille.

Varsinkin nuoremmat ovat tot-
tuneet käyttämään WhatsAppia. Se on 
tietyillä työmailla ihan säännöllisessä 
käytössä. Sähköpostiakin käytetään, 
mutta vähemmän.

TOIMIPISTEET
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Tottakai ihmiset myös tulevat 
suoraan tänne. Kun tulee itse duuniin 
seiskalta, täällä on aina porukkaa tu-
lossa hakemaan tavaraa. Asiakas va-
litsee mitä haluaa käyttää. Ei mikään 
tapa ole väärä tai oikea.

Renta Easy on tietenkin siitä 
paras, että siitä jää jälki ja sieltä nä-
kee saatavuuden sekä paljon muu-
takin. Monet asiakkaat hiffaavat heti, 
että Renta Easy on makee juttu. Myös 
isommat volyymiasiakkaat käyttävät 
Easya koska se helpottaa heidänkin 
projektinhallintaa.

Renta on tuonut paljon uutta kone-
vuokraukseen. Miten uudet kanavat 
ja muutokset näkyvät teidän työs-
sänne? Onko konevuokraus kovin 
erilaista nyt, kuin vaikka viisi vuotta 
sitten?
On – ja sitten toisaalta ei ole. Toki 
asiointi on muuttunut ihan senkin ta-
kia, että me olemme tuoneet markki-
noille juurikin Renta Easyn kaltaisia 
sovelluksia. Tuntuu myös, että kiireel-
lisyys asioissa on lisääntynyt. Nykyään 
vastaukset halutaan heti.

Ennen tällä alalla on lähetel-
ty sähköpostilla viikon tai kuukauden 

välein kalustolistoja sun muita. Renta 
Easysta kaiken tällaisen näkee aina 
reaaliajassa.

Konevuokraamossa tullaan 
aina puhumaan puhelimessa ja tul-
laan aina käymään työmailla. Me teh-
dään yhdessä suuria kokonaisuuksia, 
ja kaikkea ei voida laittaa napinpainal-
luksen taakse.

Toisaalta yksinkertaiset muuta-
man laitteen vuokraukset tulevat var-
masti siirtymään sähköisiin kanaviin, 
koska sieltä tiedon saa välittömästi. 
Silloin ei käy tilannetta, että nyt se 
Gustafsson ei vastaa puhelimeen.

Meillä on myös paljon dataa sii-
tä miten koneita oikeasti käytetään. Se 
tulee muuttamaan tätä alaa suuresti. 
Ollaan varmaan siinä vedenjakajalla, 
että milloin alamme aktiivisesti otta-
maan yhteyttä asiakkaisiin havainto-
jen pohjalta.

Rentan toimitusjohtaja Kari Aulas-
maa puhuu mielellään modernista 
konevuokraamosta. Mitä tämä sinun 
työssäsi tarkoittaa?
Konevuokraamo hallinnoi jaettua re-
surssia. Kun me saadaan tehostettua 
sen laitekannan käyttöä – että koneet 

ovat oikeasti töissä – sehän helpot-
taa meidän investointeja ja kaluston-
hallintaa sekä isossa kuvassa koko 
maapalloa. Kaikkien ei tarvitse ostaa 
koneita, vaan pienemmällä kalustol-
la saadaan tehtyä sama määrä töitä. 
Näen, että alan tehostaminen on mei-
dän vastuulla. 

Meidän pitää tehdä paremmin 
tämä meidän oma juttu ja löytää uusia 
malleja vuokraukseen. Karkeana esi-
merkkinä on tilanne, jossa jollain on 
kone vuoden vuokralla ja se on ollut 
oikeasti käytössä vain kolme viikkoa. 
Okei, me saadaan vuoden vuokratulo, 
jes, mutta kuinka monta samanlaista 
konetta ollaan jouduttu hankkimaan 
tilalle?

Mä uskon, että mitä paremmin 
ja läpinäkyvämmin me hanskataan 
nämä asiat, sitä paremmin me saa-
daan myös asiakkaita.

Maailma ja työelämä muuttuu kovaa 
vauhtia. Onko uuden opetteleminen 
työssäsi ollut kivaa, vai onko ollut 
mitään muutosvastarinnan kaltaisia 
fiiliksiä noussut?
Mun mielestä uudistuminen on hyvä 
asia. Kliseisesti sanottuna; vain muu-
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tos on vakio. Mä tykkään tästä lajista, 
ja olen sitoutunut tähän alaan. Kuten 
sanoin, koen että alan uudistaminen 
on meidän vastuulla.

Miten asiakkaat ovat ottaneet uudis-
tukset vastaan? Onko jotain, mikä 
erityisesti kerää kiitosta?
Juuri nyt kiitetään erityisesti sitä, että 
Renta Easysta nähdään tarkalleen 
vuokralla oleva kalusto ja palautuksis-
ta jää jälki. Me annetaan vaihtoehdot, 
ja asiakas lopulta päättää itse. Jos 
haluaa mielummin soittaa, niin sitten 
soittaa. Kyllä se minulle sopii.

Käytetäänkö älylaitteita jollain uu-
della tavalla nykyää asiakkaan kans-
sa viestimiseen?
Kuvien ja videoiden lähettäminen esim 
WhatsAppissa on ihan arkipäivää. Asi-

akas saattaa lähettää kuvan, ja kertoo 
että tähän tarvitaan telineet. Mulla on 
Renta Easyyn sanotaanko presidentin 
oikeudet, joten kirjaan usein puhe-
limitse tulleet tilaukset sinne asiak-
kaan puolesta. 

Meillä on kuljetusliikkeen ajo-
järjestelijä mukana toimipisteen 
WhatsApp-ryhmässä. Sinne laitetut 
kuljetuspyynnöt ja tiedustelut näky-
vät koko ajan kaikille ja tilanteen voi 
tarkistaa sieltä. Suuri osa konevuok-
rauksesta on logistiikkaa – viedään 
ja tuodaan asioita paikasta toiseen. 
WhatsApp on ollut tosi hyvä työkalu 
sisäiseen kommunikointiin.

Onko jotain asiakaspalveluun liitty-
vää asiaa, jonka tulemista odotat in-
nolla?
Odotan sitä, että saadaan isompien 

laitteiden palautustarkastukset da-
tapilveen, jolloin asiakaskin pääsee 
Renta Easyn kautta näkemään sen. 
Tällöin palautusprosessi suoraviivais-
tuu ja muuttuu entistä läpinäkyväm-
mäksi. Kuvat löytyvät aina sieltä ja 
kaikki spekulointi jää pois. Tämä on 
tulossa tietääkseni meille käyttöön 
ihan pian.

Onko mitään viimeisiä sanoja?
Meillä on oikea suunta näissä asiois-
sa. Yritämme tehdä asiat helpommak-
si, läpinäkyvämmäksi ja yksinkertai-
semmaksi. 

Itsekin sen asiakkaana tietää. 
Jos joku on helppoa ja kivaa, sitä tulee 
tehtyä aika monta kertaa uudestaan 
saman kumppanin kanssa. ■

”Ennen tällä alalla on lähetelty säh-
köpostilla viikon tai kuukauden välein 
kalustolistoja sun muita.”
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Terve Joonas! Ymmärsinkö oikein, että teillä on työmaal-
la koko joukko Rentan kalustoa käytössä?
Kyllä! Kaikkea mahdollista työmaaparakeista alkaen. Työ-
maan alusta loppuun saakka Rentalta vuokrataan kalus-
toa. Elementtipakit, putoamissuojat, holvien lämmityska-
lustoa – siinäpä noita isompia.

Mitä kanavia olet itse tottunut käyttämään asioidessasi 
Rentan kanssa?
Itse olen soittanut aina meidän myyntiedustajalle, Suhosen 
Jukalle. Puheluilla on menty Rentan kanssa, ja se on tun-
tunut toimivalta. Tähän mennessä asiat ovat tapahtuneet 
sen mukaan kuin on puhelimessa sovittu. Sen mitä on ti-

lannut, sen on saanut. Itse kuittaan työmaalla kalustolis-
tan. Kuljettaja on sitten kuitannut palautuvan kaluston.

Onko vuokrakalustoon liittyen tullut ongelmatilanteita 
vastaan? Kuinka niistä on selvitty?
No eipä tule mitään mieleen. Kaikki tavara mitä meille on 
työmaalle tullut on kyllä todella hyvässä kunnossa. Yleen-
sä ne ongelmat johtuvat siitä, että tajuaa itse tilata tavaraa 
liian viime tingassa. Tarvitaan jotain heti tai perinteisesti 
oltaisiin tarvittu jo eilen. Niissäkin on toimitukset saatu no-
peasti.

Rentan kanssa hommat ovat sujuneet mutkatto-
masti! Kaikki on mennyt kuten pitääkin. ■

”Hommat ovat sujuneet 
mutkattomasti”
TEKSTI: SIMO VILHUNEN / SIMOVILHUNEN.COM

Joonas Myllykoski toimii runkotyönjohtajana NCC:n 113 asunnon kohteessa Helsingin Laajasalossa. 
Kysyimme Joonakselta miten hän on tottunut asioimaan Rentan kanssa?

ASIAKASTARINA
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KESÄN TAPAHTUMIA

Willimiesajot 20.7. – 21.7.
Kaksipäiväinen pyöräilytapahtuma järjestettiin Lap-
peenrannassa Rakuunamäen ympäristössä. Kansal-
lisen tason kärkikuskit ja ulkomaiset haastajat ottivat 
toisistaan mittaa Suomen hienoimmalla korttelireitil-
lä. Tapahtumassa hyödynnettiin mm. Rentan aita-ka-
lustoa. KUVA: TUOMO LANKINEN
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Aino Nations Cup 4.7. -7.7.
Ratsastuskeskus Ainossa järjestettiin ratsastusur-
heilutapahtuma heinäkuun alussa. Tapahtuma keräsi 
250:tä kansainvälistä huippuratsukkoa 14:sta maasta 
Järvenpäähän. Rentan koneet olivat mukana mahdol-
listamassa tapahtuman rakentamista sekä sen järjes-
tämistä. KUVA: HANNA HEINONEN

LähiTapiola Helsinki Open 9.8. – 11.8.
Helsingissä järjestettin elokuussa perinteinen beach 
volley -turnaus. Rentan koneilla ja laitteilla mahdollis-
tettiin tapahtuman järjestäminen ja mm. Ilta-Sanomi-
en livelähetys.
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Vuonna 2019 Rentalla päätettiin 
panostaa työntekijöiden hyvin-
vointiin ja oivaksi keinoksi löy-

tyivät vapaa-ajan klubit. Klubit ovat 
työntekijöiden perustamia yhteisöjä 
joita yritys tukee ja täten kannustaa 
työntekijöitä pitämään huolta hyvin-
voinnistaan. Samalla ihmiset voivat 
ympäri verkostoa tutustua toisiinsa.

- Kaikkia klubeja yhdistää ih-
misten intohimo ja kiinnostus samaan 
aihepiiriin. Klubeissa samanlaiset 
ihmiset kohtaavat toisensa ja voivat 
vaihtaa ajatuksiaan yhteisestä har-
rastuksesta. Yhteydenpidon helpot-
tamiseksi jokaisella klubilla on oma 
ryhmä esimerkiksi WhatsAppissa, 

kertoo Rentan markkinointi- ja vies-
tintäasiantuntija Nico Tiihonen.

Ensimmäisenä klubina perus-
tettiin Renta Runners, joka on kestä-
vyysurheilusta kiinnostuneille työnte-
kijöille. Klubin jäsenet ovat tuttu näky 
erilaisissa juoksutapahtumissa.

-Osallistuimme mm. Helsinki 
City Runiin, jossa moni juoksi ensim-
mäistä kertaa elämässään virallisen 
juoksukilpailun, Tiihonen kertoo.

Klubit ovat myös saaneet työn-
tekijät aloittamaan vanhan harrastuk-
sen uudelleen.

-HC Rentan jäävuorojen jälkeen 
moni jääkiekon lopettanut on alkanut 
uudelleen harrastamaan jääkiekkoa. 

Urheiluklubit
Se on minusta arvokasta, jos saamme 
ihmiset palaamaan niihin vanhoihin 
hyviin harrastuksiin, kertoo Tiihonen.

Myös jatkuvasti kasvava e-sport 
on löytänyt Rentalle. Renta Vastaisku 
-joukkueen tähtäimessä on osallis-
tua yrityksille tarkoitettuun Kanalii-
gaan, jossa kilpailevat eri yritysten 
CounterStrike -joukkueet.

-Onhan se hienoa, että meidän 
toimialaa pidetään konservatiivisena 
ja vanhanaikaisena, mutta silti meil-
lä on oma e-sport joukkue. Se ehkä 
kuvastaa hyvin, että toimiala on mur-
roksessa ja uudet sukupolvet löytävät 
myös tälle toimialalle, Tiihonen sum-
maa. ■

TYÖYHTEISÖ
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Santtu Loimusalo
Controller

“Työpaikkana Renta on todella hyvä!”
Tällä hetkellä Rentan controllerina työskentelevä Santtu 
Loimusalo päätyi Rentalle tuttavan suosituksen kautta.

– Olin opiskelija ja etsin taloushallinnon työtehtä-
viä. Rentan IT-toimittajan palvelupäällikkö vinkkasi minul-
le alkuvuodesta 2017, että Rentalla saattaisi olla tarvetta 
taloushallinnon ihmiselle. Lähetin työhakemukseni ja noin 
kuukausi sen jälkeen sain töitä Rentalta taloushallinnon 
assistenttina, kertoo Loimusalo. 

Taidot toivat nopeasti ylennyksen
Aluksi työtehtäviin kuuluivat avustavat taloushallinnon työ-
tehtävät sekä muut kasvavan organisaation työt. Koulusta 
ja kesätöistä saatu kokemus auttoi työssä pärjäämisessä.

Kesäkuussa 2017 Santun taidot oltiin huomattu ja 
hänet ylennettiin controlleriksi. Uudessa tehtävässään 

URATARINA

Santtu Loimusalo

IKÄ: 26v
KOULUTUS: Tuotantotalouden 
Diplomi-insinööri (TTY 2018)
ALOITTI RENTTAAJANA: maaliskuu 2017
NYKYISESSÄ TYÖTEHTÄVÄSSÄ: 
kesäkuu 2017 >

Miksi suosittelisit Rentaa työ-
paikkana?

– Työpaikkana Renta on todella hyvä! 
Täällä on mukavia työkavereita ja 
vaikka töitä on paljon, niin heidän 
kanssaan työn tekeminen on helppoa. 
Täällä saa myös tehdä monipuolisesti 
töitä ja jokainen päivä on erilainen.

Santtu sai enemmän vastuuta ja pääsi ylläpitämään ja ke-
hittämään Rentan järjestelmiä. Nykyisiin työtehtäviin kuu-
luvat raportointi ja sen kehittäminen, budjetointiprosessin 
vetämistä sekä teknisten järjestelmien ylläpitäminen ja 
kehittäminen. Myös avustavat taloushallinnon työtehtävät 
kuuluvat Santun arkeen.

Samalla kun Santtu aloitti työt Rentalla, hän opiske-
li tuotantotaloutta Tampereella. Santun mukaan Rentalla 
suhtauduttiin kannustavasti opintoihin työn ohessa.

– Olen hyödyntänyt montaa työtehtävää kouluni pro-
jekteissa ja se on helpottanut, kun olen pystynyt hoitamaan 
kahta tehtävää samalla aikaa. Valmistuin kesäkuussa 2018 
koulusta ja kaikki meni todella hyvin, vaikka olinkin yhtä 
aikaa töissä, Loimusalo kertoo. ■
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PÖLYNHALLINTA

”Hallitsemattomasti 
levinnyt pöly on kal-
liimpaa, joskus jopa 
mahdotonta siivota jäl-
kikäteen.”
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Rakennustyömaalla pölisee. Tietyt työvaiheet, kuten 
laastin sekoittaminen, piikkaus ja purkutyöt päästä-
vät sisäilmaan runsaat määrät hienoa pölyä. Erityi-

sesti näissä työvaiheissa ja alueilla pölyn leviäminen pitäisi 
hallitusti estää, koska laiminlyönti aiheuttaa suurta haittaa 
työntekijöille, rakennuksen käyttäjille sekä tilojen laitteis-
tolle. Hallitsemattomasti levinnyt pöly on kalliimpaa, jos-
kus jopa mahdotonta siivota jälkikäteen.

Pölynhallinta ei ole vaikeaa. Tehokas kalusto ja työ-
tavat ovat kaikkien saatavilla. Kyse on tietämyksestä, työ-
kulttuurista ja asenteista.

Rämänen kertoo varoittavan esimerkin. ”Eräällä 
P1-työmaalla oli jokaisessa kerroksessa 50 kilowatin kier-
tovesilämmitin. Siellä tehtiin maalaus- ja tasoitustöitä. 
Laastin sekoituspiste oltiin keksitty tehdä aivan lämmitti-
men viereen. Mitään alipaineistusta tai ilmanpuhdistajaa 
ei näkynyt. Kiertovesilämmitin imee sisäänsä valtavasti il-
maa, ja tietysti suodattimesta huolimatta puhaltaa suuren 
osan hienosta pölystä kennon läpi lämmitysletkujen kaut-
ta ympäri työmaata lämpimän ilman mukana. Huomautin 
tästä asiasta työnjohtoa ja tarjosin pölynhallintaan ratkai-
sua – mutta se viesti kaikui kuuroille korville. Ihmettelin 
kovasti.”

”Pölynhallinta on valitettavasti vielä monella työ-
maalla aivan lapsen kengissä. Esimerkiksi joissain pai-
koissa rakennellaan vielä kiinteitä sekoituspisteitä. Uskon, 
että liikuteltavasta kohdepoistosta tulee normaali juttu, 
jota näkee pian joka työmaalla”, arvioi Rämänen.

Rämänen näkee konevuokraamojen roolin pölynhal-
linnan kehittämisessä hyvin merkittävänä. ”Isoistakin ra-

kennusliikkeistä moni turvautuu konevuokraamoihin, eikä 
heillä ole juurikaan omaa kalustoa. Heiltä tulee viestejä ja 
pyyntöjä meille tulla esittelemään alan viimeisimpiä laittei-
ta ja teknologiaa. Se on meistä paljon kiinni, että pölynhal-
linnan osaaminen ja siihen soveltuva kalusto leviävät tuon-
ne työmaille. Jos me emme ole aktiivisia, eivät kaikki osaa 
välttämättä niitä laitteita meiltä kysyä”, Rämänen tuumaa.

”Esimerkiksi kuka tahansa meiltä hakeekin piik-
kauskoneen, meidän pitää aina osata kysyä että mitä olet 
tekemässä, sisällä vai ulkona ja tarvitsetko siihen työhön 
alipaineistajaa tai suojaseiniä?”, Rämänen sanoo.

Kuten sähköistyksen ja lämmityksen kohdalla, yhä 
useammin asiakkaat haluavat Rentalta sekä hyvän suun-
nitelman että toteutuksen.

”Meiltä kysytään aika paljon näinä päivinä palvelua – 
oli se sitten lämmitykseen, sähköistykseen tai pölynhallin-
taan liittyen. Meidän ammattitaito sekä myös vaatimukset 
meitä kohtaan ovat kasvaneet. Tätä edistävät myös Puh-
tausluokka P1:n ja Terve Talo -kriteerien mukaan toteu-
tettavat kohteet. Rakennusliikkeet pyytävät meiltä näke-
mystä, että tässä on kohde, miten te tämän pölynhallinnan 
hoitaisitte? Usein me käymme myös asentamassa laitteet 
ja  isommissa kokonaisuuksissa huolehdimme lisäksi tar-
kastuksista sekä suodattimien vaihdoista.”

”Ei se nykypäivänä enää niin mene, että asiakas tu-
lee vuokraamaan meiltä pakettiautollisen lämppäreitä ja 
letkuja, ja me vain kannamme kaluston kyytiin ja toivotam-
me hyvää päivänjatkoa”, Rämänen pohtii konevuokraamon 
roolia. ■

Pidättäkää pöly!
TEKSTI: SIMO VILHUNEN / SIMOVILHUNEN.COM

Pölynhallinnassa on Suomessa vielä paljon parantamisen varaa ja liikaa välinpitämättömyyttä. ”Kaiken-
laista näkee. Pyöritään ilman suojaimia pölypilven keskellä. Illalla kivipöly narskuu hampaiden välissä”, 
ihmettelee Jyväskylän Rentan aluemyyntipäällikkö Mikko Rämänen. Hän uskoo, että konevuokraamolla 
on iso rooli pölynhallinnan kehittämisessä.



22 renttaaja

”Tutut pyysivät, että 
suunnittelisin heille 
paremman alipaineistajan”
- Tavarantoimittajan tarina
TEKSTI: SIMO VILHUNEN / SIMOVILHUNEN.COM | KUVAT: SAMI VÄLIKANGAS

TAVARANTOIMITTAJA
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”Eräänkin kokeneen jälleenmyyjän alipaineistajia koskevat 
parannusehdotukset olivat kaikuneet suurten valmistajien 
kuuroille korville. Tehdaskäynnillä oli annettu ymmärtää, 
että turha meitä on tulla neuvomaan. Ajattelin, että eihän 
tämä näin voi mennä. Puutteet olisivat olleet helposti kor-
jattavissa hieman eri tavalla suunnittelemalla”, Vilhunen 
kertoo.

Hepamatic on suunniteltu alipaineistajan tärkeim-
män komponentin – suodattimen – ympärille.

Vilhunen aloitti urakan kääntymällä johtavan suoda-
tinvalmistajan, Camfilin puoleen. Camfilin suunnitteluoh-
jelman ja suodatinanalyysin avulla löydettiin suodattimelle 
vaatimuksiin sopivat materiaalit, koko, paino ja muoto suh-
teessa haluttuun puhaltimeen. Näiden rinnalle piti kehittää 
sopiva puhallinkaapu, jonka muotoa ja puhaltimen sijaintia 
Vilhunen haki painemittarin kanssa millimetri kerrallaan. 
Oikein viritetty kaapu parantaa puhaltimen tehoa – Hepa-
maticin tapauksessa yli 30%.

Käyttökokemuksen ja muotoilun suhteen jälleen-
myyjän kommenteista oli suuri apu. ”Myyjä tietää mitä 
käyttäjät kaipaavat ja mitkä osat tuppaavat hajoamaan ko-

vassa työmaakäytössä. Yhdessä todettiin esimerkiksi, että 
erillistä virtakytkintä ei tarvita. Laite pitäisi joka tapaukses-
sa jättää aina päälle”, Vilhunen selittää.

Monien prototyyppien tuloksena syntyi tehokas, 
mutta todella kompakti alipaineistaja, joka kelpasi myös 
vaativille käyttäjille.

Pieni osoittautui päteväksi ja käteväksi
”Vuonna 2020 valmistuvan Keski-Suomen Sairaala Novan 
työmaalta kysyttiin löytyisikö meiltä oikein pientä ja näp-
pärää alipaineistajaa? Aloin selvittämään asiaa, ja meidän 
pölynhallinnan asiantuntija Jouni Varonen sitten kertoi 
saaneensa Oulun seudulla asiakkailta hyvää palautetta 
uudesta suomalaisesta alipaineistajasta. Niinpä soitin Vil-
huselle ja pyysin hänet esittelemään laitetta”, Jyväskylän 
Rentan Mikko Rämänen kertoo.

Rämänen päätyi aluksi hankkimaan kymmenkunta 
Hepamaticia Novan työmaalle. Laite osoittautui välittömäs-
ti sopivaksi tehtävään. Heti seuraavalla viikolla työmaalle 
haluttiin kymmenen lisää, ja lopulta Vilhusen kehittämiä 
laitteita humisi samalla työmaalla parhaimmillaan jopa 70.

Suomessa kehitetty ja valmistettu Hepamatic-ilmanpuhdistin pitää SRV Rakennus Oy:n Keski-Suomen 
Sairaala Novan pölyt hallinnassa. Laitteen parhaita puolia ovat varsinkin tehoon ja luotettavuuteen näh-
den erittäin kompakti koko, kevyt rakenne ja portaaton tehonsäätö. Juhani Vilhunen kertoo alkaneensa 
kehittämään parempaa alipaineistajaa rakennusliikkeiden ja alan jälleenmyyjien pyynnöstä.

Jatkuvasti kovassa 
käytössä ja likaisissa 
olosuhteissa pyörivän 
vuokralaitteen täytyy 
olla myös varmatoimi-
nen, kestävä ja helppo 
huoltaa.
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”Tämä tarina on yksi esimerkki 
Rentan filosofiasta. Vaikka olemme jo 
kohtuullisen iso toimija, on meillä silti 
lupa tehdä paikallisesti vikkeliä pää-
töksiä ja hakea asiakkaalle sellaisia 
ratkaisuja, joita he kaipaavat”, Rämä-
nen pohtii.

Rämäsen mukaan laitteiden 
käyttäjä, Jyväskylän uuden sairaalan 
urakoitsija SRV Rakennus Oy, on eri-
tyisesti kiittänyt kompaktia muotoa, 
joka vie lattialla vain vähän tilaa. Teho 
riittää pienestä koosta huolimatta 
erittäin hyvin, ja sitä voi säätää por-
taattomasti tilanteen mukaan. Alle 10 
kg painavan alipaineistajan voi myös 
helposti kiinnittää ylös seinälle laastin 
sekoittamista varten, jolloin se ei ole 
tiellä ja pysyy paremmassa kunnossa.

”Kysyin laatuvastaava Juha 
Tihvoselta, että sano nyt edes jotain 
negatiivista? Hän muisti silloin, että 
jonkin laitteen suodattimen huomio-
valo oli palanut, vaikka siihen oli juuri 
vaihdettu uusi suodatin. Asiaa tutkit-
tuamme suodattimessa oli painauma, 
joka varmaan aiheutti riittävän suuren 
imuvastuksen. Toisella suodattimella 
ongelma poistui”, Rämänen kertoo.

Pölyntorjunnasta sisäilman epäpuh-
tauksiin
Jatkuvasti kovassa käytössä ja likaisis-
sa olosuhteissa pyörivän vuokralait-
teen täytyy olla myös varmatoiminen, 
kestävä ja helppo huoltaa. Jyväskylän 

Rentan huollossa on huomattu Hepa-
maticin täyttävän nämä kriteerit.

”Sellaisiakin alipaineistajia löy-
tyy, joissa komponentit ovat ihan har-
rastajatasoa. Hyvä komponentti on 
pöly- ja vesitiivis, vaikkapa IP67 luoki-
teltu. Hintahaitari saman näköisessä 
osassa on laaja”, Vilhunen toteaa.

”Itse pidän portaatonta tehon-
säätöä erittäin hyvänä ominaisuutena, 
varsinkin saneerauskohteisiin. Tehon 
voi säätää pieneenkin tilaan sopivaksi 
jotta suojaseinät eivät petä. Työpäivän 
jälkeen voi laskea tehoa jolloin koneen 
käyntiääni ei häiritse asumista, mut-
ta pölyn leviäminen pidetään edelleen 
kurissa”, Rämänen pohtii. Vilhunen 
mainitsee, että on pohtinut myös it-
sesäätyvää laitetta, joka esimerkiksi 
kiihdyttäisi puhallinta kun suojaseinän 
ovi avataan.

Rakennus- ja saneeraus-
työmaiden lisäksi Hepamaticia voi 
käyttää myös kaasujen ja hajujen 
puhdistamiseen sisäilmasta. Aktii-
vihiilisuodattimella varustettuja He-
pamaticeja on jatkuvassa käytössä 
esimerkiksi kirjapainoissa. Kemi-
kaalihöyryjen, liuottimien ja liimojen 
kanssa työskentelevät, kuten lat-
tiapäällysteiden asentajat, voisivat Vil-
husen mukaan hyötyä Hepamaticista. 
”Eivätpä ne varmaan edes tiedä, että 
tällaista on tarjolla. Pitäisi ehkä alkaa 
lobbaamaan.” ■

Fakta
Hepamatic
pähkinänkuoressa

•  Käytetään rakennustyömailla ilmanpuh-
distukseen ja alipaineistukseen sekä 
asbesti-, home- ja vahinkosaneeraukseen

•  Aktiivihiilisuodattimella varustettuna 
sopii myös hajujen ja kaasumaisten 
epäpuhtauksien poistamiseen toimisto- ja 
tuotantotilojen huoneilmasta (esimerkiksi 
kemikaalihöyryt)

•  Ilmamäärä 520 m³/h G4/H13 suodattimel-
la (480 m³/h H14 dry seal suodattimella)

•  Portaaton tehonsäätö mahdollistaa lähes 
äänettömän toiminnan (esim. yön aikana)

•  Varustettu testatulla Camfil H13-suodatti-
mella Turvallisuuskalustoa

•  Syvyys 206 mm, korkeus 503 mm, leveys 
305 mm

•  Paino 9 kg

•  Ottoteho 169W

•  Kuorirakenne pulverimaalattua 2mm 
vahvaa merialumiinia

•  EC-moottori, joka täyttää ERP-2015 pu-
hallindirektiivin

Hepamatic on suunni-
teltu alipaineistajan 
tärkeimmän kompo-
nentin – suodattimen – 
ympärille.
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Ella Junnila
Ennätysten rikkoja

HENKILÖ

Kuka olet ja mitä teet?
Olen Ella Junnila ja olen korkeushyppääjä.

Milloin aloitit korkeushypyn?
Ensimmäisen kerran olen päässyt korkeushyppypatjalle 
kahdeksan vuotiaana, eli jos se lasketaan niin silloin. Var-
sinaisen tavoitteellisen harjoittelun aloitin kuitenkin 13-14 
-vuotiaana.

Mikä sinut sai innostumaan lajista?
Lapsena katsoin TV:stä kun aikuiset hyppäsivät joissakin 
arvokisoissa korkeutta. Minusta se oli siistin näköistä ja 
halusin itse myös kokeilla sitä.

Miten on hyppy viime aikoina kulkenut?
Kesäkauden ensimmäisissä kisoissa hyppäsin 190 cm, jo-
ten kausi lähti hyvin liikenteeseen. Myös hallikaudella hyp-
päsin 190 cm, mutta sitten minulle tuli jalkavamma.

Mikä on ennätyksesi?
Ennätykseni on 192 cm. (HUOM! Ella paransi ennätystään 
Tampereella 3.7.19 hypätessään uuden naisten Suomen 
ennätyksen 195 cm.)

Mikä olisi tavallisen tallaajan tulos korkeushypyssä?
Tähän on aika vaikea sanoa mitään, kun olen lähinnä pyö-
rinyt vain muiden korkeushyppääjien kanssa. Parempi 

Ella Junnila

SYNTYMÄAIKA: 6.12.1998
LAJI: Korkeushyppy
SEURA: Tampereen Pyrintö
PITKÄN TÄHTÄIMEN TAVOITE: Pitkä ja 
kovatasoinen ura

KUVA: AOP



renttaaja 27

Ella Junnila on tällä hetkellä Suomen 
ykkönen korkeushypyssä. Tapasimme 
Ellan toukokuussa ennen Lahden Moto-
net GP -yleisurheilukisoja ja pääsimme 
haastattelemaan häntä. Ella on Rentan 
sponsoroima urheilija.

puoliskoni, joka ei hyppää korkeutta, 
hyppäsi viime kesänä 160 cm lyhyellä 
vauhdilla. Ehkä jotain sitä luokkaa?

Minkälaisia tavoitteita tai unelmia 
sinulla on korkeushypyn suhteen?
No tietenkin kaikki haluavat olympia-
laisiin ja sinne korkeimmalle korok-
keelle maammelaulua kuulemaan. Se 
on itsestään selvä haave. Ehkä poh-
jimmaisena tavoitteena kuitenkin on 
pitkä ja kovatasoinen ura.

Onko sinulla vielä suunnitelmia mitä 
aiot tehdä urheilu-uran jälkeen?
Valmistuin lukiosta viime vuoden puo-
lella ja hain nyt keväällä yliopistoon 

opiskelemaan. Eli yliopisto-opinnot 
olisi tarkoitus aloittaa. Jos ei tänä syk-
synä vielä, niin ensi syksynä sitten toi-
vottavasti viimeistään.

Tämä leikki loppuu kuitenkin 
yleensä tuossa kolmenkympin hu-
jakoilla, joten silloin ei voi ihan vielä 
eläköityä. Eli, saa ja täytyy tehdä jotain 
muuta kun vain urheilla.

Missä iässä korkeushyppääjä on par-
haimmillaan?
Se on tietenkin kaikille vähän eri. Ur-
heilijatkin kehittyvät eri vaiheissa ja 
eri ikäisinä. Yleensä urheilijan huippu 
on siinä kahden- ja kolmenkymmenen 
ikävuoden välillä. Joillakin se huippu 

tulee vähän aikaisemmin ja toisilla 
sitten vähän myöhemmin.

Onko lajitaustaa muista urheilula-
jeista?
Olen pelannut jalkapalloa, lentopalloa, 
ratsastanut ja yleisurheilussa koetta-
nut kaikkia lajeja - moukaria lukuun 
ottamatta.

Mikä on lempijäätelösi?
Nyt on kiperä kysymys, sillä voisin 
elää jäätelöllä. Suklaajäätelö suklaa-
hipuilla on todella hyvä. Se on var-
maan lemppari! ■
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KERAVA
TUUSULA

VAASA

KOKKOLA

ESPOO

VANTAA

HELSINKI

LAHTIHÄMEENLINNA

KOTKATURKU

PORI TAMPERE

KOUVOLA

SEINÄJOKI

KAJAANI

OULU

TORNIO

KUUSAMO

JYVÄSKYLÄ

YLIVIESKA

LAPPEENRANTA

MIKKELI

KUOPIO
JOENSUU

ROVANIEMI

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

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

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

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

JYVÄSKYLÄ
Kirrinmäki 10,
40270 Jyväskylä
040 161 1910
jyvaskyla@renta.fi

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

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

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

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

KOUVOLA
Teollisuuskaari 24, 
45740 Kuusankoski
040 161 1925
kouvola@renta.fi

KUOPIO
Suvannontie 9, 
70780 Kuopio
040 161 1917
kuopio@renta.fi

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

LAHTI
Kasaajankatu 26, 
15150 Lahti
040 161 1916
lahti@renta.fi

LAPPEENRANTA
Myllymäenkatu 33, 
53550 Lappeenranta
040 161 1920
lappeenranta@renta.fi

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

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

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

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

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

TAMPERE -
SARANKULMA
Nuutisarankatu 24, 
33900 Tampere
040 161 1913
sarankulma@renta.fi

TAMPERE -
LIELAHTI
Sellukatu 2,
33400 Tampere
040 161 1913
lielahti@renta.fi

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

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

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

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

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

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

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

RENTA  
TYÖMAAPALVELUT
Tammiston 
Kauppatie 22, 
01510 Vantaa
040 661 6623
tyomaapalvelut@renta.fi


