Vuosikatsaus 2008

Toimitusjohtajan katsaus

Renor lyhyesti
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toimitilakiinteistöjä. Yhtiö on erikoistunut entisten tehdasyhteisöjen
kehittämiseen ja uudistamiseen.
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Vuosi 2008 sujui suunnitelmien mukaisesti. Renor saavutti taloudelliset
tavoitteensa. Vuokraustoiminta kehittyi suotuisasti, mutta hidastui
taloudellisesta tilanteesta johtuen vuoden lopulla.

Teollisuusmiljöiden perintöä vaalitaan
Renorin kohteet ovat pääasiallisesti vanhoja teollisuusmiljöitä, ja
meille on tärkeää korostaa arvostetun alueen luonnetta, henkeä
ja historiaa. Haluamme suojella tehdaskiinteistöjä ottamalla ne
käyttöön. Niiden siistiminen ja ajanmukaistaminen vaativat paljon
työtä ja rahaa, ja tämä työ on vasta alkanut. Tehtaissa tehty työ
on jättänyt paikkakunnalle perinnön, jota vaalimme. Punatiilirakennukset kertovat suomalaisesta käsityötaidosta ja rakentajien
ammattitaidosta. Vinot kulmat ja seinien rosoisuudet lisäävät kiinteistön arvoa ja omailmeisyyttä, ja niitä haluamme korostaa eikä
suinkaan peittää. Ne kuuluvat kiinteistön persoonallisuuteen.
Renor tekee työtä teollisuusmiljöiden mielikuva-arvon
kohottamiseksi. Tämä lisää kohteiden tunnettuutta ja on tuonut
uusia asiakkaita.

Keskeiset panostukset
Porin kauppakeskuksen suunnittelu etenee parhaillaan rakennusluvun saamiseksi.
Askonalue Lahdessa on Renorin suurin kohde ja sen menestys on meille tärkeää. Vuokraustoiminta Lahdessa kehittyi hyvin.

Hoiva-ala kasvaa voimakkaasti
Renor tutkii taloudellisia edellytyksiä hoiva-alan liiketoiminnan
kehittämiseen. Alan perusedellytys on toimintaan sopiva kiinteistö, ja hoiva-alassa viehättää kiinteistön ja liiketoiminnan välinen taloudellinen yhteys. Renor haluaa opetella alaa ja kerätä
kokemuksia toiminnasta. Mielestäni se onnistuu parhaiten hoivaalan yrityksen osakkaana ja osallistumalla operatiiviseen toimintaan. Forssassa Hoivakoti Pumpuli aloitti toimintansa syksyllä, ja
Vantaalla tutkitaan mahdollisuutta perustaa Tikkurilan Silkin kiinteistöön hoiva-alan yritys.

Talouden näkymät
Talouden näkymät heikentyvät vuonna 2009 ja kiinteistöalan jälkisyklisyydestä johtuen toimialan taantuma jatkuu vuosina 2010
ja 2011. Osana valmistautumista taloudelliseen epävarmuuteen
Renor joutuu pienentämään panostuksiaan alueiden imagon
parantamiseen, johon julkisivujen uusiminen ja piha-alueiden ehos-

taminen kuuluu. Renor sijoitti kaikkiaan noin 12 miljoonaa euroa
vuokralaisparannuksiin, yleisilmeen parantamiseen ja korjauksiin.
Vuonna 2009 näin mittava panostus ei liene mahdollista. Henkilökunnaltamme tämä tulee vaatimaan entistä luovempia ratkaisuja
uusien asiakkaiden hankkimisessa ja investointien toteuttamisessa.
Kiitän asiakkaitamme luottamuksesta yritystämme kohtaan.
Kiitän myös henkilökuntaamme, jonka ammattitaito ja sitoutuminen ovat mahdollistaneet hyvän menestyksemme. Vaikka yleinen
taloudellinen tilanne näyttää haastavalta, uskon että Renor pystyy
jatkossakin saavuttamaan asetetut tavoitteet.
Kari Kolu
Toimitusjohtaja
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Renorin liiketoiminta
Renor Oy on suomalainen, yksityinen kiinteistösijoitusyhtiö, joka
omistaa, kehittää ja vuokraa toimitiloja. Renor omistaa entisiä, pääosin
teollisuuskiinteistöjä eri puolilla Etelä-Suomea ja on erikoistunut vanhojen
punatiiliyhdyskuntien kehittämiseen toimiviksi ja eläviksi yrityskeskuksiksi.
Kiinteistöomaisuuden markkina-arvo 31. 12. 2008 oli 152 (133)
milj. euroa.Vuokrattava pinta-ala on 370 000 m2 ja käyttämätöntä
rakennusoikeutta on yhteensä 400 000 m2. Renor omistaa seuraavat merkittävät teollisuus- ja toimitilakiinteistöt: Askonalue
(Lahti), Porin Puuvilla (Pori), Finlaysonalue (Forssa), WSOYTALO
(Porvoo), PMKTALO (Tampere), Tikkurilan Silkki (Vantaa), Karistonkulma (Hämeenlinna) sekä toimistotaloja ja teollisuuskiinteistöjä pääkaupunkiseudulla. Renor ei hankkinut uusia kiinteistöjä
vuoden 2008 aikana.
Renorin kohteista entiset tehdaskiinteistöt ovat suuria
kokonaisuuksia, jotka tarjoavat kokonsa ja sijaintinsa puolesta
erinomaiset lähtökohdat monimuotoiselle toiminnalle. Kiinteistöt
sijaitsevat kaupunkien keskusta-alueilla ja liikenteellisesti hyvillä
paikoilla.
Renorin tavoitteena on kehittää lepotilassa olevat tehdasyhteisöt eläviksi ja taloudellisesti kannattaviksi keskuksiksi. Niissä
on tarjolla toimistotiloja, hyvinvointipalveluihin soveltuvia liikuntakeskuksia, hoivakoteja ja lääkäriasemia sekä koulutustiloja
yliopistosta kurssitoimintaan. Tilakoot vaihtelevat muutaman
neliön toimistohuoneesta usean kymmenen tuhannen neliön
logistiikkahalliin. Pitkän tähtäimen pyrkimyksenä on kehittää kunkin kohteen kiinteistöjen asiakasrakennetta siten, että tiettyihin
rakennuksiin rakennetaan toimistotiloja ja toisiin logistiikka- ja
varastotiloja. Näin asiakkaat hyötyvät toistensa toiminnasta ja
saavat siten synergiaetuja.
Renorilla on vahva erityisosaaminen vanhojen punatiilirakennusten kustannustehokkaassa ja vaativassa uudistamisessa.
Ympäröivien alueiden siistiminen ja ympäristöä rumentavien
seikkojen vähittäinen poistaminen vaativat huomattavia taloudellisia panostuksia. Entisten teollisuusmiljöiden maaperän puhdistaminen on aikaa ja rahaa vievä toimenpide. Hienot ikkunat
ja vahvat seinät ovat suomalaista käsityö- ja rakennusperinnettä
parhaimmillaan, ja näitä uudistustyössä pyritään kunnioittamaan.
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Kiinteistökehitys
Kehitystoiminnan painopiste muuttui finanssikriisin myötä. Kiinteistöjen hankintaa vähennettiin merkittävästi ja keskityttiin vahvemmin omien kohteiden kehittämiseen.
Katsauskauden merkittävin projekti oli Puuvillan kauppakeskushanke Porissa. Kaupungin laatima osayleiskaava sai vuoden
alussa lainvoiman, ja se mahdollistaa vähittäiskaupan suuryksikön
toteuttamisen Puuvillan kortteliin. Renor teetti vuoden aikana
vaihtoehtoisia luonnossuunnitelmia ja selvitti kauppakeskushankkeen taloudellisia reunaehtoja. Positiivinen palaute ja toteutuksen
tekniset ja taloudelliset edellytykset tukevat hankkeen toteuttamista. Arkkitehtien suunnitelmissa korostetaan Puuvillan vanhojen rakennusten merkitystä ja uudisrakennukset sopeutetaan
osaksi arvokasta ympäristöä. Kauppakeskus on luonteva jatkumo
Puuvillan pitkässä ja poikkeuksellisessa historiassa. Hanke on laajuudeltaan ja sisällöltään merkittävä koko seutukunnalle. Kauppakeskuksen kehittäminen jatkuu rakennuslupasuunnitelmien laatimisella ja asiakashankinnalla.
Tunnustetut kaupunkisuunnittelijat Arkkitehtitoimisto Davids
son ja Arkkitehtitoimisto Harris-Kjisik tekivät Renorin toimeksiannosta Lahden Askonalueelle yhteistyössä kaupungin kanssa
laajemman alueen kattavan masterplanin. Masterplania kiitettiin
mm. siitä, että Askonalue oli liitetty toiminnallisesti ja henkisesti
osaksi Lahden keskustaa. Suunnitelmassa keskusta laajenee luontevasti rautatieaseman suuntaan. Oikoradan nopeus ja menestys
lähentää Lahtea Helsingin suuntaan ja tukee Lahden tarjoamaa
elämisenlaatua ja vaihtoehtoa pääkaupunkiseudulle. 200 metrin
etäisyys rautatieasemasta on Askonalueen vahvuus, kun ympäristötehokkuus ja työpaikkojen hiilijalanjälki korostuvat. Renorilla on
käynnissä työpaikkojen toteuttamisen lisäksi mm. radan läheisen
asumisen mahdollistava kaavahanke.

Renorin kiinteistöomaisuus

Hyvinvointitoimiala

Renorin omistamat teollisuusmiljööt Forssassa, Hämeenlinnassa, Lahdessa,
Porissa, Porvoossa, Tampereella ja Vantaalla ovat monipuolisia ja vireitä keskuksia,
joissa on runsaasti kehittämismahdollisuuksia. Lisäksi Renor omistaa yksittäisiä
liike-, asunto- ja tonttikohteita, jotka ovat myytävissä.

Forssassa Hoivakoti Pumpuli aloitti toimintansa Vanhan Kutomon ylimmässä joenpuolisessa siivessä. Renor on sitoutunut
hyvinvointitoimialan edelleen kehittämiseen mm. toimimalla
aktiivisena osakkaana Hoivakoti Pumpulissa. Vuoden 2009 alussa
yhtiön palveluksessa aloittanut hoivajohtaja kehittää ja koordinoi
ko. liiketoimintaa Renorissa. Työpaikkavaltainen hyvinvointiala
kehittyi positiivisesti Forssassa, mutta vuosi oli raskas teolliselle
toiminnalle. Renorin huomattava asiakas Finlayson Forssa Oy
joutui lopettamaan toimintansa. Työpaikkojen palauttaminen
Forssaan vaatii julkisilta ja yksityisiltä toimijoilta sujuvaa yhteistoimintaa.
Joentakaisen alueen asemakaava sai lainvoiman ja Osuuskauppa Hämeenmaa jatkoi Prisman rakentamisen valmistelua.
Katsauskaudella Renor myi maa-alueita Hämeenmaalle. Finlayson
alueen kaavoituksessa on tarkoitus laajentaa Vanhan Kutomon ja
tehdasalueen käyttötarkoituksia. Makasiininrantaan on suunnitteilla laadukasta, pientalovaltaista asumista sekä yhden kerrostalon
rakentaminen.
Porvoon WSOYTALOssa haasteena on vastata tilakysyntään.Talo
on lähes täynnä lukuun ottamatta yksittäisiä tilakokonaisuuksia.
Vaihtoehtoisia suunnitelmia tutkittiin ja teetettiin tulevien vuokrausten tukemiseksi. Samassa yhteydessä selvitettiin mahdollisuuksia edelleen parantaa asiakkaiden tilojen toimivuutta. Lähivuosina
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Väestön ikääntyminen luo paineita palvelujärjestelmän kehittämiseen. Yli 85-vuotiaiden määrä kaksinkertaistuu nykyisestä 30
vuodessa. Ikäihmisten määrän lisääntyminen sekä heidän asenteittensa ja kulutustottumustensa muuttuminen vaikuttavat sekä
kuntapuolen että yksityisten palvelutarjoajien toimintaan. Vuonna
2007 kuntien osuus sosiaalipalvelujen yli 7 miljardin euron kokonaistuotoksesta oli 70,7 prosenttia, järjestöjen 17,3 prosenttia ja
yritysten 12,0 prosenttia.
Hyvinvointitoimialan kasvu on ollut viime vuosina nopeaa.
Erilaiset asumispalvelut ovat liikevaihdoltaan ja henkilöstömäärältään suurimpia sosiaalipalveluyrityksiä. Ala on työvoimavaltainen
ja markkinat ovat vielä melko paikallisia. Alan suurimmat yritykset
toimivat kuitenkin koko maan alueella.
Asumispalveluissa kiinteistönomistaja ja palveluntuottaja
ovat olleet useimmiten eri tahoja. Renorin tavoitteena on
yhdistää kiinteistön omistus ja palveluntuotanto. Renor omistaa
ympäri Suomea useita suuria, kulttuurihistoriallisesti arvokkaita
teollisuuskiinteistöjä, joihin on mahdollisuus kehittää uudenlaisia
asumis- ja palveluratkaisuja ikäihmisille. Kiinteistöt sijaitsevat keskusta-alueilla, lähellä palveluja ja hyvien liikenneyhteyksien päässä.

Renor omistaa kiinteistöjä Forssassa, Hämeenlinnassa,
Lahdessa, Porissa, Porvoossa, pääkaupunkiseudulla
ja Tampereella. Lisäksi Renor omistaa yksittäisiä liike-,
asunto- ja tonttikohteita, jotka ovat myytävissä.
Renorin kiinteistöomaisuuden vuokrattava pintaala on yhteensä noin 370 000 m2 ja vuokrausaste 74 %.
Tilat ovat toimistoja, liike-, teollisuus- ja varastotiloja.
Kiinteistökannan markkina-arvo vuoden 2008 lopussa
oli noin 152 miljoonaa euroa. Kiinteistöt antavat noin
7 prosentin tuoton markkina-arvolle.
Renor solmii määräaikaisia ja toistaiseksi voimassa
olevia vuokrasopimuksia. Sopimusvuokrat on sidottu
elinkustannusindeksiin, ja vuokria tarkistetaan indeksin
muutoksen perusteella kerran vuodessa.

tultaneen kehittämään kohteen sisäistä logistiikkaa muunmuassa
uuden pääsisäänkäynnin myötä. Kaupungin kanssa jatkui hyvä ja
molempia osapuolia hyödyttävä yhteistyö kustannustehokkaiden
tilojen toteuttamisessa. Nuorisotoimelle suunnitteilla olevat tilat
tulevat aivan poikkeukselliseen ympäristöön ja tuovat dynamiikkaa arvorakennukseen.
Tikkurilan Silkin kaavoitus on valmistumassa. Laaja skaala käyttötarkoituksia tukee Silkin kehittämistä kysyntää vastaavasti.
Loft-asuntojen toteutus vallitsevassa markkinatilanteessa ei ole
realistista, mutta suunnitelmia ei ole hylätty. Kohdetta vuokrataan
väliaikaiskäyttöön, samalla kun tutkitaan eri vaihtoehtoja. Yksi
konkreettinen vaihtoehto on hyvinvointitoimintojen tuominen
alueelle. Tuleva kaava mahdollistaa Keravanjoen rantaan senioriasumiseen sopivan asuinrakennuksen samalla kun ns. B-rakennukseen voidaan toteuttaa palveluasumista ja tehostettua palveluasumista. Näin palvelut pystytään toteuttamaan tehokkaasti.
Hämeenlinnan Karistonkulmassa jatkettiin vuokrasopimusta
Oikeusministeriön kanssa. Kohteeseen rakennetaan jäähdytys
kevään kuluessa. Tampereen PMKTALOssa ei ole vireillä merkittäviä hankkeita. Kohde on käytännössä täyteen vuokrattu. Helsingin Kurvissa, Hämeentie 29:ssä, tehtiin liiketilan rakentamisen
lisäksi pihaparannuksia.

Yhteenveto kiinteistöistä
		
Sijainti
Kiinteistöt
Askonalue
Lahti
Finlaysonalue
Forssa
Porin Puuvilla
Pori
WSOYTALO	
Porvoo
PMKTALO	Tampere
Ansatie
Vantaa
Perstorp
Heinola
Tikkurilan Silkki
Vantaa
Porin Askokylä
Pori
Karistonkulma
Hämeenlinna
Höyläämötie 3
Helsinki
Hämeentie 29
Helsinki
Yhteensä		

Vuokrattava

Vuokrausaste

Vuokra-	Käyttämätön

ala, m2

pinta-alasta, %

sopimusten lkm

rakennusoikeus, m2

126 573
84 815
62 820
25 500
17 675
11 848
11 418
11 149
6 551
4 715
2 988
2 212
368 264

72
69
63
85
100
100
99
58
86
100
100
99
74

183
80
124
111
110
1
4
73
14
1
14
17
732

250 000
4 700
85 500

4 300
16 400
4 000
660

365 000
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Askonalue Lahti
Renor uskoo Askonalueen menestykseen.
Toimisto-, tuotanto- ja varastotilaa 90 000 m
Vuokrausaste 72 %
Käyttämätön rakennusoikeus 250 000 m2
Asiakkaita 174 kpl
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Lahdessa sijaitsevan Askonalueen vuokraustoiminta kehittyi vuoden 2008 aikana suotuisasti. Askonalue on Renorin suurin kohde,
missä vuokrattua toimitilaa on yhteensä noin 90 000 m2. Asiakkaita on 174. Kiinteistökokonaisuus koostuu Askon ja Upon entisistä tuotantolaitoksista, joissa teollinen toiminta lakkasi pääosin
90-luvulla.
Alueen uusi tuleminen on käynnistynyt ja kohteesta kehitetään vireää yrityskeskittymää. Renor panostaa voimakkaasti alueeseen, ja kohteen sijainti kaupungin keskustassa sekä rautatien
ja muiden liikenneväylien läheisyys luovat edellytykset liike- ja
toimintakeskuksen menestykselle. Rautatieaseman sijainti Askonalueella liittää kohteen saumattomasti pääkaupunkiseutuun, sillä
Helsingin rautatieasemalta pääsee Askonalueelle noin 45 minuutissa. Alueen siistiminen ja viihtyvyys on Renorille tärkeää. Paljon
työtä vaaditaan että teollisuusmiljöö, joka tehtaiden lopetettua
toimintansa tyhjeni, saavuttaa entisen arvonsa suuren yleisön silmissä. Alue liittyy useimpien lahtelaisten elämään, sillä aikoinaan
Asko-Upon tehtaat työllistivät tuhansia ihmisiä. Kesantokausi on
päättynyt ja tavoitteena on saada aikaan elävä ja nykyaikainen
yrityskeskus, jossa sekä liike-elämä että hallinto-, kulttuuri- ja
hyvinvointipalvelut toimivat. Kiinnostus aluetta kohtaan kasvaa
jatkuvasti ja uusien toimijoiden määrä on noussut vuosittain
merkittävästi.

Uusia asiakkaita uusiin tiloihin
Asiakkaille on rakennettu täysin uudistettua, jäähdytettyä toimitilaa lähes kokonaisen toimistotalon verran eli noin 4 000 neliötä.

Askonalueelle ovat vuoden aikana siirtäneet toimintansa mm
tilitoimisto, ohjelmistotalo, insinööritoimistoja ja Hämeen työsuojelupiiri. Tilikeskukselle suunniteltiin yli 1 400 m2:n parvelliset tilat
Kirkoksi kutsuttuun, yli 6 metriä korkeaan halliin.
Suuri rengasvarasto sai toimivat ja korkeat, noin 14 000 m2:n
tilat. Rengasvaraston läheisyydestä hyötyy myös syksyllä avattu
moottoripyöräkorjaamo ja -varasto, jolla on yli 1 100 m2:n tilat
Valimossa.

Mittavat investoinnit perinteitä kunnioittaen
Renor investoi Askonalueen vuokralaisparannuksiin, korjaustöihin ja alueen kohentamiseen ja siistimiseen yhteensä 7 miljoonaa
euroa.
Noin 400 auton pysäköintialue, jonka paikoista 300 on
lämmitettyä, on viimeistelty ja kovassa käytössä. Oikorata lisää
Askonalueen vetovoimaa ja tulevaisuudessa rautatieasemalta
pääsee kuivin jaloin alueelle, kun katettu jalankulkukäytävä valmistuu. Lahden Muotoiluinstituutin opiskelijat tekivät opinnäytteensä Askonalueen liittämisestä rautatiehen sekä ulkoalueiden,
radanpuolen julkisivun ja pääsisäänkäynnin uudistamisesta.
Ulkoalueita kohennetaan jatkuvasti ja muunmuassa vanha
voimalaitos on purettu. Koko alueen viihtyvyys ja edustavuus
paranevat jatkuvasti sitä mukaa, kun kunnostustyöt etenevät.
Ulkoalueiden kunnostaminen voi hidastua, mikäli taloudellinen
tilanne pysyy epävakaana.
Uudistyöt on toteutettu Askonalueen historiaa kunnioittaen
ja kaikessa on otettu huomioon alueen kohteen teollinen men-

”Askonalueen sijainti on erinomainen. Historia näkyy rakennuksissa ja ihmisten mielissä. Olemme saaneet paljon
uusia asiakkaita ja toimintaympäristömme on kohentunut. Paljon on vielä tehtävää mutta suunta on oikea”,
sanoo Timo Väisänen, Askonalueen kiinteistöpäällikkö.
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Askonalue Lahti
Renorin visiona on liittää Lahden keskusta-alueella, rautatieaseman
yhteydessä sijaitseva Askonalue osaksi pääkaupunkiseutua.

neisyys. Suunnittelijoiden ohjenuorana on vanhan säilyttäminen
ja historian näkyminen. Asko 2 -rakennuksen B-rapun uudistettu
sisäänkäynti kertoo vanhoin valokuvin huonekalu- ja kodinkonetehtaiden toiminnasta. Antiikkitiiliset seinät ja lattian trukkikäytävien teräslevyt muistuttavat tulijaa kiinteistöjen historiasta. Porraskäytävät ja hissit on uudistettu vanhaa korjaten.
Valimon mittava julkisivusaneeraus on yksi suurimpia Lahdessa vuonna 2008 tehtyjä. Ulkoseiniä päällystettiin ja lämmöneristystä lisättiin noin 5 000 m2:n alalle sekä sokkelia pinnoitettiin
ja uutta räystäsrakennetta rakennettiin usean sadan metrin matkalla. Lastauslaiturialue uusittiin. Oma pistoraide alueelle otettiin
uudestaan käyttöön.

Energiaa säästäviä menetelmiä tutkitaan
Kestävän kehityksen ratkaisut ovat Renorille tärkeitä. Parhaillaan
tutkitaan uusiutuvien luonnonvarojen käyttöä kiinteistöjen jäähdytyksessä ja lämmityksessä. Renoria kiinnostaa myös mahdollisuus
hyödyntää paikallisesti tuotettua energiaa. Renor tutkii jatkuvasti
uusia menetelmiä, joilla voidaan säästää energiaa ja ympäristöä.
Valimon 4. kerrokseen on rakennettu 550 m2 uutta toimistotilaa,
jossa tilojen jäähdytykseen käytetään rakennuksen kellaritilaan

pulppuavaa, kylmää pohjavettä. Jäähdytyksessä tarvittavien pumppujen tarvitsema sähkö saadaan Valimon katolle asennetuista
aurinkopaneeleista. Tässä pilottikohteessa on laitetoimittajana ja
yhteistyökumppanina Uponor Oyj. Mahdollisuutta käyttää samaa
tekniikkaa muihin alueen rakennuksiin tutkitaan. Ympäristöystävällisessä pilottiratkaisussa tutkitaan myös mahdollisuutta lämmittää
tilat pohjavedellä, joka johdetaan lämpöpumpun kautta. Kun ratkaisuun liitetään vielä aurinkoenergian hyödyntäminen, voidaan
puhua jo käänteentekevästä ympäristöä ja energiaa säästävästä
ratkaisusta.
Mielenkiintoista, kokeiluasteella olevaa in situ -kemiallista
hapetusmenetelmää on kokeiltu Valimon maaperän puhdistukseen. Maaperässä rakennuksien alla oleva kevytpolttoöljy
pyritään poistamaan maaperästä kemiallisesti. Tällöin maaperän
kunnostus on mahdollista tehdä ilman työlästä kaivuu- ja maamassojen vaihtotyötä.
Askonalueen maaperää on tutkittu ja havaitut pilaantumat
on kunnostettu massavaihdoilla. Voimalaitoksen purkutyössä
esille tullut öljyinen ja pilaantunut betoni ja tiili on toimitettu
jatkokäsittelyyn. Askonalue sijaitsee I-luokan pohjavesialueella ja
maaperän puhtaus on erittäin tärkeää.

NCC Roadsin uudet toimistotilat Valimo-rakennuksessa jäähdytetään
pohjavedellä. Tekniikan laajentamista lämmitykseen tutkitaan.
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Porin Puuvilla
Toimisto-, tuotanto- ja varastotilaa 63 000 m2
Vuokrausaste 63 %
Käyttämätön rakennusoikeus 85 500 m2
Asiakkaita 85 kpl

Porin Puuvilla on 2000-luvulla kehittynyt elinvoimaiseksi yrityskeskukseksi.
Puuvillan vetovoimaa lisää alueelle suunniteltu kaupan, kulttuurin ja
vapaa-ajan keskus.
Porin Puuvilla muodostaa hienon kokonaisuuden Kokemäenjoen
rannalla Porin sillan kupeessa. Björneborgs Bomullsmanufaktur
Aktiebolag – Porin Puuvillateollisuus Osakeyhtiö aloitti toimintansa vuonna 1900, kun osa teollisuushistoriallisesti merkittäviä
tehdasrakennuksia valmistui. Tekstiiliteollisuus työllisti parhaina
aikoina yli 3 000 porilaista, ja teollinen toiminta jatkui 1990-luvulle
saakka. Renor alkoi tehtaiden suljettua ovensa uudistaa Porin Puuvillan vanhoja kiinteistöjä, ja tehdasalueesta kehittyi vireä yritys- ja
koulutuskeskus. Hyvä liikenteellinen sijainti ja nykyaikaistetut toimitilat sekä monet toimijat tekevät Porin Puuvillasta houkuttelevan
ja omaleimaisen toimintaympäristön. Tällä hetkellä Porin Puuvillassa on 63 000 m2 vuokrattavaa pinta-alaa ja noin 85 asiakasta.
Kaupungin pohjoisosan merkitys tulee korostumaan, kun
Puuvillan alueelle suunnitteilla oleva suuri kaupan, kulttuurin ja
viihteen keskus valmistuu. Hanke on saanut Porissa positiivisen
vastaanoton. Kaupallisen keskuksen arvioidaan valmistuttuaan
työllistävän 800 –1 000 ihmistä, ja noin 80 yritystä saa sieltä toimitilat. Suunnitteilla olevassa vapaa-ajan ja kauppakeskuksessa on
tilaa jopa 50 000 m2.

Aktiivinen ja nuorekas ilmapiiri
Porin Puuvillassa toimii yliopistokeskus, jossa opiskelee noin
3 800 opiskelijaa. Tutkinto-opiskelijoita on 1 600 ja avoimen yliopiston opiskelijoita ja täydennyskoulutettavia on 2 200. Yliopistoja on viisi: Taideteollinen korkeakoulu, Tampereen teknillinen
yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun kauppakorkeakoulu ja Turun
yliopisto. Tilaa keskuksessa on 11 000 m2. Porin kaupungin koulutus- ja sosiaalitoimi, tekninen palvelukeskus ja Satakunnan museo

ja Porin Teatterisäätiö ovat löytäneet varastotilat Porin Puuvillasta.
Satakunnan Työterveyspalvelut muutti uusiin, 1 200 m2:n tiloihin
helmikuussa 2009. Liikelaitoksessa on mukana kuusi kuntaa: Pori,
Ulvila, Luvia, Noormarkku, Pomarkku ja Merikarvia. Eniron tilat
lähes kaksinkertaistuivat, kun yritys vuokrasi noin 600 m2 lisää
avokonttoritilaa.
Maakunnan päämedia Satakunnan Kansa ja kaupunkilehti
Porin Sanomat saavat uudet tilat Porin Puuvillasta. Yli 120 lehtitalon työntekijää muuttaa 2 300 m2:n avotiloihin kesällä 2009.
Muutos on merkittävä, sillä Satakunnan Kansa on toiminut yli
100 vuotta Valtakadulla Kokemäenjoen toisella puolella. Lehtiä
julkaiseva Satakunnan Kirjateollisuus Oy on Alma Media Oyj:n
tulosyksikkö. Päälehden siirtyminen Puuvillan historialliseen kiinteistöön tuo koko kohteelle näkyvyyttä ja lisää kiinnostusta alueeseen.
Porin kaupungin ja yliopistokeskuksen lisäksi eri alojen edustajat ovat löytäneet toimitilat Porin Puuvillasta. Alueella toimii
maakuntakeskus, insinööritoimistoja, erilaisia ammattilaisia kuten
pelti- ja puuseppä, huonekaluteollisuutta, kauneus- ja terveyspalveluita, kiinteistöhuolto, kirjanpitoyrityksiä, konsulttiyrityksiä,
it-alan yrityksiä, tanssikoulu. Toimitilojen koot vaihtelevat muutamasta neliöstä usean tuhannen neliön tiloihin. Kulttuuripalvelut
kuten Porin Jazzin toimisto ja ravintolat ja kahvilat tuovat lisää
viihtyvyyttä. Onpa alueella oma kahvipaahtimokin.
Alueen ehostaminen on jatkuvaa ja vaatii taloudellisia
panostuksia, jotka eivät heti tuota näkyvää tulosta. Rakennustaiteellisesti arvokkaimmat rakennukset ovat Vanha Kehräämö ja
Pääkonttori.

”On ilahduttavaa todeta että pitkäjänteinen työ Porin ja Porin Puuvillan mielikuva-arvon kohentamiseksi on
tuottanut tulosta. Vuoden aikana suuri määrä uusia asiakkaita on valinnut Puuvillan toimintaympäristökseen, näistä
suurimmat ovat Satakunnan Kansa ja Satakunnan Työterveyspalvelut liikelaitos”, sanoo Kalevi Halminen,
Porin Puuvillan kiinteistöpäällikkö.
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Finlaysonalue Forssa
Toimisto-, tuotanto- ja varastotilaa 85 000 m2
Vuokrausaste 69 %
Käyttämätön rakennusoikeus 4 700 m2
Asiakkaita 84 kpl

Finlaysonalueen Vanha Kutomo soveltuu hyvin erilaisille
hyvinvointitoimialan toiminnoille.

Finlaysonalue sijaitsee Forssassa keskeisellä paikalla luonnonkauniin Loimijoen varrella. Kohde koostuu useasta Finlaysonin tekstiiliteollisuuteen kuuluneesta punatiilirakennuksesta, joista rakennustaiteellisesti merkittävimpänä pidetään arkkitehti Georg Theodor
Policron von Chiewitzin suunnittelemaa Vanhaa Kutomoa (1857).
Noin 18 hehtaarin suuruisella tonttialueella on vuokrattavaa
pinta-alaa yhteensä 85 000 neliömetriä. Asiakkaita on 84.
Finlaysonalueella vuokrattavien tilojen koko vaihtelee yli
33 000 neliön suuruisista tehdashalleista pieniin toimistotiloihin.
Asiakkaina ovat muun muassa tilitoimisto, Finlaysonin tehtaanmyymälä, lounasravintola, mainostoimisto, sähköurakointiliike
ja koruateljee. Vanhaan Kutomoon on vähitellen syntynyt terveys- ja hyvinvointipalvelujen keskus. Alaa edustavat hoivakoti,
lääkärikeskus, hammashoitola, työterveysasema, fysioterapia ja
liikuntakeskus. Lounasravintola palvelee alueen henkilöstöä ja
hoivakotia.

Finlaysonalueelle kauppapaikkakeskittymä
Finlaysonalueen vetovoimaa lisää vuonna 2010 valmistuva kauppakeskus Prisma, joka rakennetaan toimintansa lopettaneen
Forssan Sahan paikalle. Prisma muodostaa jo olemassa olevien
Citymarketin ja vuoden 2008 alussa avatun Tarjoustalon kanssa
monipuolista tarjontaa ja palvelumahdollisuuksia olevan kauppapaikkakeskittymän. Hankkeen kustannusarvio on yli 30 milj. euroa,
ja valmistuttuaan tavaratalo ja siihen tulevat 15–20 liikettä tarjoavat noin 150 työpaikkaa. Prisman myyntipinta-ala on noin 12 000
neliömetriä. Hanke merkitsee piristysruisketta Finlaysonalueelle,

jonka hyvin hoidetut tiilirakennukset tarjoavat edustavia toimitiloja erilaisille yrityksille. Alueella olisi lisäksi tilaa logistiikkakeskukselle, jonka toiminta edellyttää hyviä liikenneyhteyksiä, laajoja
piha-alueita ja korkeita halleja.

Hoivakoti Pumpulissa toiminta täydessä käynnissä
Merkittävä tapahtuma vuoden 2008 aikana oli Hoivakoti Pumpulin avaaminen lokakuun alussa Vanhassa Kutomossa. Hoivakodissa
on 16 tehostetun asumisen paikkaa ja kahdeksan päiväasiakaspaikkaa. Päivätoiminta antaa tukea etenkin omaishoitajille. Pysyvien asiakkaiden lisäksi esimerkiksi leikkauspotilaat voivat asua
hoivakodissa toipilasajan. Hoivakodin toiminta on lähtenyt heti
käyntiin ja vuoden loppuun mennessä yli puolet tehostetun asumisen paikoista oli täytetty. Henkilöstöä Pumpulissa on 13, joista
3 sairaanhoitajaa, 1 fysioterapeutti, 7 perushoitajaa ja 2 siistijää.
Ruokapalvelut ostetaan alueen henkilöstöravintolasta. Tilaa hoivakodissa on 720 neliömetriä.
Parhaillaan tutkitaan mahdollisuutta perustaa samaan yhteyteen senioriasuntoja, sillä Vanhaan Kutomoon voi rakentaa myös
itsenäiseen asumiseen tarkoitettuja kaksioita. Asukkaat hyötyisivät Pumpulin välittömästä läheisyydestä ja voisivat ostaa tarpeen
tullen palveluja hoivakodista.
Kutomon avarat tehdassalit soveltuvat erinomaisesti asuntojen rakentamiseen, sillä kiinteistön yli 5 metrin huonekorkeus
ja suuret ikkunat tekevät tiloista valoisat. Yli 100 vuotta vanhat
tiiliseinät ja kauniit yksityiskohdat kertovat suomalaisesta rakennustaidosta.

”Finlaysonalueen pitkät perinteet, juhlavat puitteet ja ainutlaatuinen ympäristö tekevät
työpaikastani mielenkiintoisen ja haastavan”, kertoo Finlaysonalueen kiinteistöpäällikkö
Hannu Reko, jolle Finlaysonalue on ollut kuin toinen koti lähes 40 vuoden ajan. Erilaisten raakatilojen
markkinointikuntoon saattaminen edellyttääkin yksityiskohtaista rakennuskannan tuntemista,
joka Hannu Rekolla on.
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wsoyTALO Porvoo
Toimisto-, liike- ja varastotilaa 25 500 m2
Vuokrausaste 85 %
Käyttämätön rakennusoikeus 1 700 m2
Asiakkaita 111 kpl

Porvoon ydinkeskustassa sijaitseva, koko korttelin käsittävä
WSOYTALO on muodostunut vireäksi yrityskeskukseksi.

WSOYTALO on porvoolaisille tärkeä historian ja kulttuurin keskus, sillä kiinteistössä toimi aikoinaan Louis Sparren perustama
kuuluisa, keramiikkaa ja huonekaluja valmistanut Iris-tehdas. Iristä
pidetään suomalaisen muotoilun uranuurtajana. Perinteitä jatkoi
Werner Söderström Oy, kun yhtiön kirjapainotoiminta siirtyi
samaan rakennukseen 1900-luvun alussa. Vuosien aikana koko
korttelin suuruiseksi laajentunut WSOYTALO tarjoaa tänään
toimitilat yli 110 asiakkaalle, jotka edustavat kulttuuria, hyvinvointipalveluja, nuorisotoimintaa, oppilaitoksia, kirjapainoa ja erilaisia
yrityksiä. Vuokrattavaa pinta-alaa on yhteensä noin 25 500 m2.

ja metallityöpajat, joissa 17–24 -vuotiaat nuoret voivat perehtyä
alan perusteisiin ja työstötapoihin. Klubitalossa mielenterveyskuntoutujille tarjotaan apua ja toimintaa. Porvoon seudun työvoiman palvelukeskuksessa etsitään ratkaisuja pitkäaikaistyöttömyyteen. Puolustusvoimien palvelupiste hoitaa Itä-Uudenmaan
asevelvollisten asioita WSOYTALOssa. Perheneuvolalle uudistettiin 220 m2:n viihtyisät tilat. Elokuvateatterit ja ravintolat sekä
erilaiset kauneudenhoito-, hoiva- ja liikuntapalvelut ovat näkyvä
osa kiinteistön toimintaa. WSOYTALOssa on runsaasti pientoimistoja, joiden vaihtuvuus on melko suurta.

Asiakkaiden laaja kirjo

Investoinnit

WSOYTALO on sijaintinsa ja tilojensa takia suosittu yrittäjien ja
toimijoiden keskuudessa, ja kiinteistöllä on historiansa ansiosta
vankka asema Porvoossa. WSOY juhli 130-vuotista taivaltaan
vuonna 2008, ja tärkeää osaa historiassa näyttelee rakennus,
josta kaikki sai alkunsa. Kiinteistössä sijaitsee tänään WSOY:n
kirja-arkisto, jossa on yli 300 000 arkistokappaletta. Tilaa arkistossa on yli 1 200 neliötä. WSOYTALOssa toimii myös WSOY:n
asiakaspalvelu ja myyntireskontra. Kustantamon oma kirjakauppa
sijaitsee katutasossa.
Julkinen sektori on sijoittanut useita toimintojaan WSOY
TALOon. Vuoden 2008 aikana uusia asiakkaita tuli runsaasti. Porvoon Seudun Musiikkiopisto sai uusitut, yli 2 000 m2 käsittävät
tilat. Talossa toimivat nuorten työllistymistä tukevat Do it -puu-

Renor investoi vuoden 2008 aikana tilojen korjauksiin ja uudistuksiin noin 820 000 euroa. Vuosi oli erilaisten rakentamishankkeiden takia erittäin vilkas. Ilmastointia ja jäähdytystä uudistettiin ja
sillä saavutetaan energiasäästöjä. Ikkunoita vaihdettiin. Kiinteistöautomatiikkaa uudistettiin. Kaivokadun jalkakäytävä asfaltoitiin ja
samalla uusittiin sadevesijärjestelmä keräilykaivoineen.
Porvoossa pysäköintitilanne on vaikea, ja WSOYTALO on osallistunut eri ratkaisumallien kartoittamiseen. Yhtenä vaihtoehtona
on pysäköintitalo, joka sijoittuisi osittain Renorin omistamalle, kiinteistön viereiselle Papinkadun tontille. WSOYTALOn sisäpihalle
ja myös maan alle on mahdollisuus rakentaa pysäköintipaikkoja.
Yksi ratkaisu olisi osallistuminen kallioon louhittavan pysäköinti- ja
väestönsuojan rakentamiseen kiinteistön lähialueelle.

”WSOYTALO tarjoaa kaikessa moni-ilmeisyydessään ja eri rakennusvaiheineen erinomaiset
mahdollisuudet kiinteistön jatkokehittämiseen. Alkuperäisen teollisen toiminnan vaatimat suuret
runkosyvyydet vaikeuttavat kuitenkin toteutushankkeita”, sanoo Pekka Kunnas,
WSOYTALOn kiinteistöpäällikkö.
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PMKtalo Tampere
Toimisto-, liike- ja varastotilaa 17 500 m2
Vuokrausaste 100 %
Asiakkaita 115 kpl

PMKTALO kertoo tekstiiliteollisuuden kulta-ajasta ja on osa
tamperelaista yhteistä muistia.

TampereellaTammelan kaupunginosassa sijaitsevassa PMKTALOssa
on noin 17 500 m2 vuokrattavaa pinta-alaa ja asiakkaita on 115.
Kiinteistö on täysin vuokrattu. Asiakkaat edustavat eri toimialoja.
Talossa toimii Tampereen suurin eläinlääkäriasema, kuntosali, toimistoja, käsityökoulu, kirjapaino, erilaisia myymälöitä, käsityöläisverstaita ja varastoja. Toimijoiden laaja kirjo mahdollistaa synergiaetujen hyödyntämisen. Yrittäjä löytää omasta talosta tarvitsemansa
palvelut, olipa kysymys kirjanpito-, huolto tai it-palveluista. Laajat
pysäköintitilat ja liikenteellisesti hyvä saavutettavuus tekevät kohteesta suositun. Keskeinen sijainti noin 250 metrin päässä rautatieasemasta vähentää liikenteen aiheuttamia päästöjä.
Huhtikuussa 2008 PMKTALOn katolle palautettiin parinkymmenen vuoden poissaolon jälkeen tarkka kopio alkuperäisestä PMK-valomainoksesta. Renor haluaa muistuttaa talon
pitkästä historiasta ja Tampereelle niin tärkeästä puuvillateollisuudesta. Renor pitää Tamperetta tärkeänä alueena ja etsii jatkuvasti
toimintaansa sopivia investointikohteita alueelta.

PMKTALO liittyy Tampereen teolliseen historiaan
Rakennus valmistui vuonna 1938 puuvillatehtaitten myyntikonttoriksi ja keskusvarastoksi. PMK eli Suomen Puuvillatehtaitten
myyntikonttori toimi vuosina 1938–80. Se perustettiin markkinoimaan keskitetysti viiden suomalaisen puuvillatehtaan tuotteita.
Tehtaat sopivat yhteisistä laatu- ja hinnoitteluperiaatteista ja pääsystä PMK-kokoelmiin. PMK myi valmiit kankaat tehtaitten lukuun
omana kokoelmanaan. PMK markkinoi puuvillatuotteita yli 40
vuoden ajan ja muodostui suosituksi suomalaiseksi brandiksi.
Jarl Eklund suunnitteli punatiilisen 8-kerroksisen keskusvaraston. Rautatiekiskot veivät rakennuksen sisälle ja tuotteet voitiin
lastata suoraan junavaunuihin. Materiaalien käsittely tapahtui suureksi osaksi käsityönä, ja tämän vuoksi huonekorkeudet rakennettiin normaalia matalammiksi. Tämä rajoittaa jonkin verran
tilojen uusiokäyttöä. Myyntikonttorin toiminta loppui 80-luvulla,
mutta PMKTALO löysi nopeasti uudet asukkaansa. PMKTALO
on tänään nykyaikainen liike-, myymälä- ja toimistotalo, mutta
alkuperäinen ilmapiiri on säilytetty. Se on rakennustaiteellisesti ja
kaupunkikuvallisesti osa tamperelaista kulttuurimaisemaa.

”Keskeinen sijainti, riittävät pysäköintitilat ja hyvät liikenneyhteydet tekevät PMKTALOsta suositun
kohteen. Kiinteistö on täysin vuokrattu ja asiakasyritykset edustavat eri aloja. Olosuhteet paranevat
entisestään, kun Ratapihankatu rakennetaan”, sanoo Arto Nieminen, PMKTALOn kiinteistöpäällikkö.
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Karistonkulma, Hämeenlinna
Toimisto-, liike- ja varastotilaa 4 700 m2
Vuokrausaste 100 %
Asiakkaita 1 kpl

Renor hankki vuonna 2007 Karistonkulman toimistokiinteistön
Hämeenlinnan keskustasta Vanajaveden rannalta.

Oikeusministeriö on kokonaan vuokrannut Kustannusliike Kariston
vuonna 1928 rakennuttaman kiinteistön sekä siihen 1990-luvulla
rakennetun uudisosan. Vuokrattavia neliöitä on noin 4 700 m2.
Rakennuksen vanhemmassa osassa toimivat Hämeenlinnan käräjäoikeus ja kihlakunnan vouti ja uudemmassa osassa Hämeenlinnan hallinto-oikeus. Toimisto-osassa on työtilat noin 70 hengelle
ja oikeuden istuntosaleja on neljä. Rakennukseen asennetaan
keväällä 2009 kaikkiin tiloihin jäähdytys. Investoinnin suuruus on
noin 600 000 euroa.

Hämeenlinnan alue kiinnostava investointikohde
Renor pitää Hämeenlinnan aluetta mielenkiintoisena investointikohteena muunmuassa maantieteellisen sijaintinsa ansiosta.
Hämeenlinnalla on lisäksi keskeinen asema valtionhallinnossa.
Karistonkulmassa toimivissa tuomioistuimissa käsitellään KantaHämeen, pirkanmaalaisten ja keskisuomalaisten asioita. Kohteen
työntekijöiden mahdollisuus käyttää julkisia liikenneyhteyksiä
työmatkoillaan on omiaan vähentämään yksityisen liikenteen
aiheuttamia liikennepäästöjä. Hämeenlinna on yksi Renorin
painopistealueista ja tavoitteena on lisätä kiinteistöomaisuutta

paikkakunnalla. Erinomaisella paikalla sijaitseva Karistonkulma on
Renorin ensimmäinen kiinteistösijoitus Hämeenlinnassa.

Karistonkulma liittyy läheisesti suomalaiseen kulttuurihistoriaan
Karistonkulma valmistui toukokuussa 1928 samaan aikaan, kun
lama alkoi Suomessa. Kustannuskriisin keskellä kirjallista tuotantoa
oli supistettava, mutta Arvi A Karisto Osakeyhtiö (nykyään Karisto
Oy) säilytti asemansa kolmanneksi suurimpana suomalaisena kustannusyhtiönä. Kariston kirjallinen osasto löysi 1920-luvulla Edgar
Rice Burroughsin Tarzan-kirjat, joilla oli valtava suosio. 10 kirjaa
myytiin kaikkiaan 320 000 kappaletta. Karisto perusti 1930-luvulla
Suomen kansan kirjakerhon ja hankki uutta kaunokirjallisuutta kerhoa varten. Kirjakerhon kautta lukijoille esiteltiin eurooppalaista
käännöskirjallisuutta. Erittäin suosittuja olivat myös niin sanottuihin sotakirjoihin lukeutuvat Armas J Pullan kirjoittamat Ryhmy ja
Romppainen -romaanit. Vaikka Kariston kustannustoiminta onkin
siirtynyt pois Karistonkulmasta, liittyy rakennus läheisesti suomalaiseen kulttuurihistoriaan.

”Karistonkulman keskeinen sijainti helpottaa asiointia oikeustalossa ja vähentää liikenteen aiheuttamia
päästöjä. Keväällä 2009 valmistuu koko rakennuksen jäähdytys, mikä entisestään parantaa kiinteistön
työskentelyolosuhteita”, sanoo Arto Nieminen, Karistonkulman kiinteistöpäällikkö.
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Tikkurilan silkki
Toimisto-, liike- ja varastotilaa 11 000 m2
Vuokrausaste 58 %
Käyttämätön rakennusoikeus 4 000 m2
Asiakkaita 67 kpl

Tikkurilan Silkin tehdasalue rakennettiin kolmessa vaiheessa
vuosina 1934–1965.

Renorin omistama Tikkurilan Silkki sijaitsee Tikkurilan ydinkeskustassa Tikkurilantien, Kielotien ja Keravanjoen rajaamalla alueella.
Kohde on pääosin pienteollisuuskiinteistö, jossa on 67 asiakasta.
Vuokrattava pinta-ala on noin 11 000 m2.
Tällä hetkellä asiakkaina ovat päiväkoti, teatteri, kirpputori,
huoltoyhtiö, parturi, kamppailukeskus, tanssikoulu, fysioterapeutti,
erilaisia työtiloja, pieniä toimistotiloja ja varastoja. Tiloista on jatkuvaa kysyntää. Kohde on ainutlaatuinen pääkaupunkiseudulla,
missä punatiiliset teollisuusmiljööt ovat yleensä saaneet väistyä
asutuksen tieltä. Tikkurilassa yrityksillä on tilaisuus suunnitella
itselleen omaleimainen toimitila joen rannalle kulttuuriympäristöön, jolla on mielenkiintoinen historia ja keskeinen sijainti. Suojeltavat rakennukset vaativat täydellisen saneerauksen, sillä muun
muassa osa perustuksista on painunut. Tarkoitus on kuitenkin
jatkaa nykyisellä konseptilla, kunnes päätös kohteen lopullisesta
käyttötarkoituksesta tehdään. Lopullisen käyttötarkoituksen vahvistuttua asiakasrakennetta voidaan lähteä kehittämään. Keravanjoen tuntumaan mahdollisesti kaavoitettavan asumistuotannon
lisäksi osa uudisrakentamisesta voidaan suunnata esimerkiksi
nuorten tai vanhusten palvelutaloon. Osaa tiloista voidaan tarjota erilaista toimintaa tukeville palveluille.
Vantaa haluaa suojella valtaosan Tikkurilan Silkin vanhoista
teollisuuskiinteistöistä, sillä tontilla on useita kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia. Renor on teettänyt selvityksen
rakennusten perustuksista, rakenteiden kantavuudesta ja kunnosta. Teollisuuden prosesseista johtuvat rakenteiden ja maamassojen mahdolliset haitta-ainepitoisuudet on samoin selvitetty.

Tikkurilan Silkissä on erinomaisen sijaintinsa ansiosta kehityspotentiaalia, mutta rakennusten tekninen kunto tekee kohteesta
taloudellisesti haastavan. Peruskorjausten tarve kiinteistöissä on
suuri. Osa rakennuksista on purettava ja niiden tilalle voidaan
rakentaa uutta tilaa noin 5 000 m2. Alueen puistomaisen ulkoalueen ehostaminen edellyttää yhtenäistä suunnitelmaa. Renor
on visioissaan harkinnut eri käyttötarkoituksia. Kohteeseen olisi
mahdollista rakentaa loft-asuntoja, toimistotiloja, hotelli tai hoivakoti. Keskeinen sijainti ja hyvät yhteydet sekä autolla että junalla
lisäävät alueen vetovoimaa.
Tikkurilan Silkin tehdasalue rakennettiin kolmessa vaiheessa
vuosina 1934–65. Tikkurilan Silkin perusteollisuus loppui vuonna
1977 ja vapautuneita tiloja alettiin vuokrata eri alojen yrittäjille.
Vuonna 1933 perustettu Tikkurilan Silkki Oy, alkuperäiseltä nimeltään Suomen Silkkiteollisuus Oy, edusti maassamme uutta tekstiiliteollisuuden alaa, joka perustui selluloosapohjaisen keinokuitulangan käyttöön. Keinokuidusta valmistetun ”tekosilkin” eli säterin ja
siitä kehitettyjen tuotteiden kysyntä oli 1930-luvulla voimakkaasti
kasvavaa. Vain tekokuituja – nimestään huolimatta – tuotannossaan käyttänyt tehdas valmisti muoti- ja vuorikankaita sekä verhokankaita ja myöhemmin lippukankaita ja valmisvaatteita. Vuonna
1934 tehdas aloitti vaiheittaisen siirtymisen Helsingin Sörnäisistä
Tikkurilaan, jossa oli hyvät liikenneyhteydet, värjäyksessä tarvittavaa vettä sekä kasvavan talousalueen nuorta työvoimaa.
Tikkurilan Silkin uusi asemakaava hyväksyttiin 2.3.2009 Vantaan kaupunginvaltuustossa.

”Tikkurilan Silkin keskeinen sijainti ja alkuperäinen tehdasmiljöö tekevät kohteesta suositun ja
harvinaisen. Suojeltavien rakennusten heikko peruskunto tosin vaatii huomattavia taloudellisia
panostuksia. Tikkurilan Silkissä on runsaasti kehityspotentiaalia, ja historiallisella alueella on monia
mahdollisuuksia”, sanoo Hanna Nurminen, Tikkurilan Silkin kiinteistöpäällikkö.
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Henkilöstö ja johto

Renorin hallituksessa on seitsemän jäsentä. Jäsenet ovat Heikki Hyppönen, hallituksen puheenjohtaja, Niilo Pellonmaa, hallituksen
varapuheenjohtaja sekä Hannu Katajamäki, Timo Kokkila, Kari Kolu, Jyrki Ojanen ja Jarmo Rytilahti.
Heikki Hyppönen, Niilo Pellonmaa, Hannu Katajamäki, Ilpo Kokkila, Kari Kolu, Jyrki Ojanen ja Jarmo Rytilahti omistavat
yhtiöidensä kautta 89,5 prosenttia Renorin osakkeista. Janne Larma omistaa loput 10,5 prosenttia yhtiönsä kautta.
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Renor painottaa paikallista osaamista ja kasvollista omistamista. Oma
henkilökunta on tässä avaintekijä. Kuudessa toimistossa kiinteistöpäällikkö,
yhdestä kolmeen huoltomiestä ja kiinteistösihteeri vastaavat kiinteistöistä
paikallisesti. Kiinteistöpäällikön laajaan toimenkuvaan kuuluu vuokrauksen
lisäksi myös tilojen ylläpito ja kehittäminen. Renorin konserninhallinnossa
Helsingissä, Lahdessa ja Tampereella työskentelee henkilöstöä kehitys-,
markkinointi-, talous- ja henkilöstöhallinnon sekä yritysjohdon tehtävissä.

Konsernihallinto

Renor Oy:n hallitus

Kari Kolu

Forssa
Hannu Reko, kiinteistöpäällikkö
Sinikka Ajanko, kiinteistösihteeri
Hämeenlinna
Arto Nieminen, kiinteistöpäällikkö
Kaarina Ylärakkola, kiinteistösihteeri
Lahti
Timo Väisänen, kiinteistöpäällikkö
Kaarina Ylärakkola, kiinteistösihteeri
Pori
Kalevi Halminen, kiinteistöpäällikkö
Birgit Kynäslahti, kiinteistösihteeri
Porvoo
Pekka Kunnas, kiinteistöpäällikkö
Sinikka Ajanko, kiinteistösihteeri
Tampere
Arto Nieminen, kiinteistöpäällikkö
Kaarina Ylärakkola, kiinteistösihteeri
Vantaa
Hanna Nurminen, kiinteistöpäällikkö
Kaarina Ylärakkola, kiinteistösihteeri

Renorin palveluksessa oli vuoden 2008 lopussa 38 (2007: 36) henkilöä
ja henkilöstön keskimäärä vuonna 2008 oli 41 (38) henkilöä. Naisia työntekijöistä oli 10 (9) ja miehiä 28 (27). Henkilöstön keski-ikä oli 50 (50)
vuotta ja työsuhteen keskimääräinen kesto oli 19,8 (19,5) vuotta. Uusia
renorlaisia tuli vuoden 2008 aikana 2 kappaletta.

Hallitus ja omistajat

Heikki Hyppönen,
hallituksen puheenjohtaja

Kiinteistöt

Niilo Pellonmaa,
hallituksen varapuheenjohtaja

Jyrki Ojanen

Hannu Katajamäki

Timo Kokkila

Jarmo Rytilahti

Kari Kolu,
toimitusjohtaja

Hannu Katajamäki,
varatoimitusjohtaja

Mika Hartikka,
talouspäällikkö

Heini Lehtoranta,
hoivajohtaja

Orvo Laine,
varatoimitusjohtaja,
hallintojohtaja

Pekka Dunder,
markkinointijohtaja

Jarkko Leinonen,
kiinteistökehitysjohtaja
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Renor Oy:n vuosikooste 2008
1 000 euroa		
Konsernituloslaskelma

1.1.–31.12.2008

1.1.–31. 12. 2007

19 847
–9 773
10 074
–3 095
–1 806
1 467
0
6 640
–2 615
4 025
–1 049
2 976

18 568
–8 596
9 972
–3 800
–1 798
5 428
–233
9 569
–2 235
7 334
–2 081
5 253

31.12.2008

31. 12. 2007

Sijoituskiinteistöt
Saamiset
Rahat ja pankkisaamiset
Vastaavaa yhteensä

95 289
1 544
337
97 170

85 979
1 125
1 100
88 204

Oma pääoma
Vähemmistöosuus
Pitkäaikainen vieras pääoma
Lyhytaikainen vieras pääoma
Vastattavaa yhteensä

23 546
368
63 044
10 212
97 170

24 040
368
56 753
7 043
88 204

Korolliset velat yhteensä

67 749

57 988

1.1.–31.12.2008

1.1.–31. 12. 2007

8 211
–2 853
–819
4 539

7 946
–2 339
–7 108
–1 501

Kiinteistöjen tuotot
Kiinteistöjen kulut
Nettovuokratuotto
Poistot
Hallinnon kulut
Myyntivoitot kiinteistöistä
Myyntitappiot kiinteistöistä
Liikevoitto
Rahoituskulut
Voitto ennen veroja
Tuloverot
Tilikauden tulos

Konsernitase

Konsernin rahavirtalaskelma
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä
Nettorahoituserät
Verot
Liiketoiminnan rahavirta
Investoinnit kiinteistöihin
Luovutustulot kiinteistöistä ja sijoituksista
Investointien rahavirta
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–13 909
2 315
–11 594

–12 053
7 538
–4 515

Rahoituksen rahavirta

6 292

–2 932

Rahavirta

–763

–8 948

Historia
Renor Oy:n kiinteistöt ovat olleet kulmakiviä Suomen teollistumisen historiassa.
Renorin toiminta-ajatus on toteutunut kaikissa kohteissa ja kaupunkikuvallisesti
tärkeille alueille saadaan taas toimintaa ja ihmisiä. Kohteiden muutosprosessi on
suurelta osin vasta alussa ja tulee vaatimaan sekä aikaa että rahaa.
Kulttuurihistoriallisesti arvokas Vanha Kutomo rakennettiin Forssaan
englantilaisen arkkitehdin Edward Pottsin suunnitelman mukaan vuonna 1878.
Vuonna 1951 valmistui automaattikutomo, jonka suunnitteli Bertel Strömmer.
Gustav Efraim Ramberg perusti Porin Puuvillatehtaan vuonna 1898. Porissa
kulttuurihistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti merkittävää rakennuskantaa ovat
vanha kehräämö ja esikutomo sekä 1930-luvulla valmistuneet pääkonttori ja
asuinrakennukset.
Aukusti Avonius aloitti huonekalujen sarjatuotannon Lahdessa 1918 ja tuotanto
laajeni vuosien aikana kodinkoneisiin. Askonalue käsittää 40 hehtaaria maata ja
useampia tehdaskokonaisuuksia.
WSOYTALOssa toimi aikoinaan pohjoismaiden modernein kirjapaino.
Karistonkulma Hämeenlinnassa on hieno esimerkki 1920-luvun arkkitehtuurista.
Tikkurilan Silkin ainutlaatuinen tehdasmiljöö keskellä vilkasta Tikkurilaa
rakennettiin vuosina 1934 –65 kolmessa vaiheessa.
Vuonna 1932 rakennetussa PMKTALOssa Tampereella varastoitiin kuuden
tekstiilitehtaan tuotanto. PMK oli suosittu puuvillakuosien brandi, jonka alla eri
tehtaiden tuotteet markkinoitiin. Alansa ainoa monopoli loppui vuonna 1975.

1930
Forssan puuvillateollisuus fuusioituu Oy Finlayson Ab:hen
1973
Porin Puuvilla sulautuu Finlaysoniin
1985	Asko ostaa pääosin Finlaysonin
1999	Oy Uponor Ab sulautuu Asko Oyj:hin. Nimi muuttuu Uponor Oyj:ksi.
2000	Uponor perustaa Asko Kiinteistöt Oy:n
Porin Yliopistokeskus aloittaa Porin Puuvillan alueella
2001	Asko Kiinteistöt muuttaa nimekseen Renor Oy
2004
Yhdeksän suomalaista sijoittajaa ostaa Renorin Uponorilta
2005
Renor ostaa Porvoosta WSOYTALOn
2007
Renor ostaa Karistonkulma Oy:n Hämeenlinnasta
2008	Osayleiskaava, joka mahdollistaa Porin Puuvillaan jopa 50 000 m2:n
suuruisen kauppakeskuksen, valmistuu.
Hoivakoti Pumpuli, jossa Renor on osakkaana, aloittaa toimintansa
Finlaysonalueella.

Kuvat: Juha Tanhua
Henkilökuvat: Karoliina Bärlund (s.1, 23) ja
Olli Häkämies (s. 22–23)
Historialliset kuvat: Lahden historiallinen museo/
Askon arkisto (s. 6), Karisto Oy (s. 16)
Ulkoasu ja taitto: Kreab Gavin Anderson
Paino: Nykypaino Oy, Vantaa 2009

Renor Oy
Koko yhtiön vaihde 0207 220 800
Sähköposti: etunimi.sukunimi@renor.fi
www.renor.fi
Helsinki
Pursimiehenkatu 26 C, 6. krs
PL 199
00151 HELSINKI
Puh. 0207 220 880
Faksi 0207 220 888

PMKTALO, Tampere
Erkkilänkatu 11 A, 7. krs
PL 444
33101 TAMPERE
Puh. 0207 220 861
Faksi 0207 220 868

Askonalue, Lahti
Askonkatu 13 A, 3. krs
PL 45
15101 LAHTI
Puh. 0207 220 800
Faksi 0207 220 828

Porin Puuvilla, Pori
Pohjoisranta 11
28100 PORI
Puh. 0207 220 851
Faksi 0207 220 858

Finlaysonalue, Forssa
Puuvillakatu 4 A 1
PL 78
30101 FORSSA
Puh. 0207 220 846
Faksi 0207 220 848
Karistonkulma, Hämeenlinna
Arvi Karistonkatu 5
13100 HÄMEENLINNA
Puh. 0207 220 861
Faksi 0207 220 868

Tikkurilan Silkki,Vantaa
Tikkurilantie 44
01300 VANTAA
Puh. 0207 220 889
Faksi 0207 220 877
WSOYTALO, Porvoo
Mannerheiminkatu 20
06100 PORVOO
Puh. 0207 220 871
Faksi 0207 220 878

