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ta tulleeseen haasteeseen. Meillä on 
riittävän suuret nosturit ja hallit ai-
empaa suuremman kaluston huol-
toon ja korjaukseen. Raskassarja-
ketjun jäsenenä meillä on juuri oike-
at olosuhteet toimia Kanta-Hämeen, 
Päijät-Hämeen ja Uudenmaan läänin 
alueella laadukkaana monimerkki-
korjaamona ja toimittaa varaosia kai-
kenlaisiin raskaankaluston ajoneu-
voihin sekä työkoneisiin. Origina-
tor Oy:n oma logistiikkakeskus toi-
mii Lahdessa ja sieltä tarvittavat osat 
kulkevat tänne Hämeenlinnaan no-
peasti ja vaivattomasti. Hyvinkään 
toimipisteemme on myös tässä lä-
hellä, jolloin mikäli tarvittavaa osaa 
ei löydy Hämeenlinnan toimipistees-
tämme, saamme sen nopeasti muista 
toimipisteistämme tai logistiikkakes-
kuksestamme tänne ja näin asiakas-
työn valmistuminen tehdään alusta 
lähtien ammattitaitoisesti, nopeas-
ti ja työn laadusta tinkimättä. Origi-
nator Oy konsernin motto: ”Etumat-
kalla yhdessä asiakkaidemme kanssa” 
pitää kutinsa edelleen yli 45-vuoden 
jälkeenkin, sanoo Originator Oy:n toi-
mitusjohtaja Oskari Hentilä. 

– Avajaisissa sijaintiamme E12 ja kt 
10:n solmukohdassa hehkutettiin ras-
kaankaluston ammattilaisten taholta 
useammastakin suunnasta, sillä tän-
ne on helppo tulla ja isommallakin au-
tolla pääsee estoitta kääntämään suu-

Edes piiskaava sade ja navakka 
tuuli eivät saaneet raskaanka-
luston palveluita tarjoavan Hä-

meenlinnan Rekka-Rasti-konseptin 
avajaistunnelmaa vaisuksi, kun per-
jantaina 15.10.2021 Hämeenlinnan 
Moreenin teollisuusalueella vietet-
tiin uuden Rekka-Rastin avajaisia. 

Avajaistapahtuma sai nimittäin 
runsain määrin raskaankaluston am-
mattilaisia liikkeelle ja tutustumaan 
sekä uuteen alueelle saapuneeseen 
konseptiin että palveluntarjoajiin. 
Paikalle saapuneet asiakkaat ja ta-
pahtumassa mukana olleet tavaran-
toimittajat olivat hyvin tyytyväisiä 
päivän antiin. Asiakkaat kiittelivät 
moneen kertaan tapahtuman on-
nistuneita järjestelyjä sekä sitä, että 
nyt on kuultu heidän kaino toiveen-
sa saada monipuolisia palveluita kat-
tavasti yhdestä paikasta.

Rekka-Rasti Hämeenlinna tarjo-
aa kolmen eri raskaankaluston pal-
velun tarjoajan ammattilaispalvelut 
yhdestä paikasta, Terminaalitie 11:sta. 
Uusi vastavalmistunut kiinteistö on 
varta vasten toteutettu niin, että ti-
lat mahdollistavat sekä korkeat että 
pitkät raskaankaluston ajoneuvojen 
varaosien myynnin, autojen korjaa-
misen, huoltamisen, pesettämisen 
sekä renkaiden vaihdon.

– Vastaamme tällä avauksella ras-
kaan kaluston koon kasvamisen kaut-

Rekka-Rastin avajaiset sai raskaankaluston väen liikkeelle Hämeenlinnassa.

rella asfaltoidulla pihallamme. Asiak-
kaat olivat myös mielissään siitä, että 
uskalsimme panostaa uuteen palve-
lukonseptiin ja lähteä tähän projek-
tiin, jolla kasvatamme asiakkaille tu-
levaa suoraa hyötyä 3:n eri toimijan 
kokonaisvaltaisella palvelupaketil-
la yhden pysähdyksen toimipaikalla.

– Hämeenlinnan talousalue on 
meille hyvin tärkeä paikka tarjo-
ta palveluitamme, joita meiltä on jo 
pidemmän aikaa kyselty. Hyvä nä-
kyvyytemme ja helppo saavutetta-
vuutemme Moreenin teollisuusalu-
eella, tuovat meidät asiakkaidemme 
lähelle. Avajaistapahtumapäivän ai-
kana asiakkaita kävi todella paljon ja 
kauppaa tehtiin ihan tosissaan sekä 
solmittiin uusia asiakaskontakteja, 
joiden kanssa aloitamme työt heti 
avajaishumun jälkeen, Oskari Henti-
lä kertoo. Samoilla linjoilla ovat sekä 
Teemu Karhula että Teija Vekka-Pir-
honen, jotka vahvistavat saman asian 
olleen esillä myös heidän omissa yh-
tiöissään avajaisten aikana. Tämä on 
ollut erittäin hyvä päivä tehdä kaup-
paa ja solmia uusia kontakteja, Oska-
ri, Teija ja Teemu tiivistävät.

– Pesupalveluita tarjoavan TeKar 
Oy:n korkeapaine- ja harjapesulin-
jastossa asiakkaat voivat pesettää 
kaikki nykyaikaiset tiellä liikkuvat 
ajoneuvonsa drive in -periaatteel-
la. Itsepalveluna toimiva pesulinjas-

tomme palvelee asiakkaitamme 24/7. 
Ajoneuvon omistaja tai kuljettaja voi 
pesettää raskaan kalustonsa juuri sil-
loin kuin itselle parhaiten sopii ja tä-
mä tuo kaivattua joustavuutta tarjoa-
maamme palvelukonseptiin. Raskaan 
kaluston ohella pesulinjastomme lä-
pi kulkee vaivattomasti niin työko-
neita, matkailuajoneuvoja, ajoneu-
voyhdistelmiä kuin veneitäkin, sa-
noo toimitusjohtaja Teemu Karhu-
la TeKar Oy:stä.

– Raskaan kaluston rengasasioille 
on logistiikkaan keskittyneellä Mo-
reenin teollisuusalueella ollut juuri 
meidän kokoisemme tilaus. Siirräm-
me raskaan liikenteen rengaspalve-
lua Moreeniin, kaikki muu toiminta 
pysyy Kaurialassa. Tulimme tiemme 
päähän aiempien tilojen suhteen ja 
ajoneuvoyhdistelmien kokojen kas-
vaessa on luonnollista, että tuotam-
me palveluita paikassa, johon on hy-
vä tulla näillä ajoneuvoilla. Osa ras-
kaan liikenteen asiakkaistamme on 
odottanut palvelupisteemme avautu-
mista Moreenin alueelle ja osa halu-
aa asioida edelleen Kaurialassa. Ai-
ka näyttää, miten toiminta asettuu, 
kun palveluamme saa molemmis-
ta paikoista. Olen sitä mieltä, että 
asiakkaat ovat tästä uudesta kon-
septistamme pelkästään tyytyväisiä, 
Teija Vekka-Pirhonen Rengas-Vekka 
Oy:stä kertoo. n
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Kaikkihan sen tietää, että baana 
maistuu parhaalta huollettuna, 
pestynä ja kun alla on uudet kumit!

Hämeenlinnan Rekka-Rastin 
yrittäjät vas. Rengas-Vekka Oy 
Teija Vekka-Pirhonen, 
TeKar Oy Teemu Karhula, 
Originator Oy Kai Saarikoski ja 
Originator Oy Oskari Hentilä.
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www.rengasvekka.fi
www.tekar.fi


