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Toimitusjohtajan katsaus

Uudistettuja historiallisia teollisuuskiinteistöjä
kestävän kehityksen mukaisesti

Renor toimii Suomen kiinteistömarkkinoilla ainutlaatuisella filosofialla:

Myös Suomen kiinteistömarkkinoiden tilanne on odottava ja

Intohimomme on vanhat teollisuusympäristöt uusissa käyttötarkoi-

haasteellinen: kaupankäynti oli vuonna 2011 hiljaisinta 2000-luvulla.

tuksissa. Uskomme, että toimintamme on erinomaista kestävän kehi-

Tällä hetkellä markkinat odottavat euroalueen kriisin laantumista.

tyksen edistämistä. Renoria on kehitetty nykyisellä liiketoimintamallilla

Renor ei kuitenkaan ole huolissaan tilanteesta, sillä toimitilamarkkinat

aina vuodesta 2004, ja edeltäjäni Kari Kolu on onnistunut vakiinnut-

ovat edelleen olleet aktiiviset. Me voimme edelleen tarjota kilpailuky-

tamaan Renorin aseman osana Suomen kiinteistömarkkinoita. Nyt

kyisiä toimitiloja ja räätälöidä niistä asiakkaiden tarpeisiin soveltuvia

tavoitteenamme on viedä kiinteistökehitystoiminnan avulla liiketoimin-

tilaratkaisuja.

taa edelleen eteenpäin.

Toimintakenttäämme muuttaa myös ympäristölainsäädännön
kiristyminen kiinteistöalalla. Renor pitää tätä ennen kaikkea mahdolli-

Aktiivisella kehitystyöllä hyviä tuloksia

suutena kehittää kiinteistöjään edelleen.

Vuoden 2011 aikana Renorin asiakasmäärä kasvoi ja vuokrausaste
pysyi ennallaan aikaisempaan vuoteen verrattuna. Vuoden 2011 toi-

Edessä valoisa tulevaisuus

mintaan liittyi suuri investointimäärä olemassa olevien tilojen käyttötar-

Vuosi 2012 näyttää Renorille myönteiseltä. Yksi keskeisin tavoit-

koitusmuutoksiin ja kiinteistökannan peruskorjaukseen.

teemme on päästä Puuvilla-hankkeen kanssa toteutusvaiheeseen.

Erityisesti Lahden Askonalueella vuokraustoiminta ja siihen liitty-

Lisäksi jatkamme kaikissa kohteissa aktiivista vuokraustoimintaa ja

vät hankkeet ovat edenneet erinomaisesti. Myös Porissa ja Forssassa

suunnittelemme niille uusia käyttömahdollisuuksia. Kartoitamme aktii-

olemme parantaneet vuokrausastetta ja saaneet uusia toimijoita

visesti potentiaalisia kiinteistökohteita. Seuraamme kotimarkkinoiden

kohteisiimme. Harmiksemme emme saaneet aiemmista odotuksista

lisäksi myös kehittyviä lähialueita mahdollisuuksina, vaikka kansainvä-

huolimatta Porissa Puuvillan kauppakeskushanketta käyntiin.

linen laajentuminen ei tällä hetkellä ole ajankohtaista.

Toimitusjohtajan vaihdoksen yhteydessä lähdimme uudistamaan

Uskon, että Renorin liiketoiminnalla on vielä parhaat vuotensa

omistajastrategiamme. Nyt työn alla on toimintastrategian päivittämi-

edessään: historiallisten kohteiden arvo on vasta aidosti alettu

nen tuleville vuosille. Vuonna 2012 yksi keskeisimpiä toimintojamme

ymmärtää, ja kehitämme ylpeästi kiinteistökantaamme.

onkin strategiasuunnittelu, jonka myötä kehitämme toimintaamme

Kiitän asiakkaitamme luottamuksesta Renoria kohtaan. Haluan

edelleen vastaamaan nykyisten ja tulevien asiakkaiden tarpeita.

myös kiittää Kari Kolua erittäin ansiokkaasta ja menestyksekkäästä

Osana tätä työtä olemme rekrytoimassa uusia avainhenkilöitä vahvis-

työstä Renorin luotsaamisessa nykypisteeseen ja toivotan hänelle

tamaan tiimiämme.

menestystä uusissa liiketoimissaan. Lisäksi osoitan lämpimät kiitokseni Renorin henkilökunnalle viime vuoden työpanoksesta sekä

Vuosi 2011 oli menestyksekäs muutosten vuosi Renorissa.
Perusliiketoiminnan osalta tavoitteet saavutettiin hyvin, ja
taloudellinen tulos oli odotettua parempi. Toimitusjohtaja
Timo Valtonen luotsaa Renoria nyt kohti uusia tuulia.
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Hyvä asema haasteellisessa markkinassa

omistajille hyvin sujuneesta yhteistyöstä. Tästä on hyvä jatkaa kohti

Toimintaympäristömme on muuttunut haastavammaksi yleisen talou-

uusia mahdollisuuksia.

dellisen epävarmuuden myötä. Euroalueen talouskriisi ja sen vaikutus
rahoitusmarkkinoihin on aiheuttanut epävarmuutta alalla. Renorin
liiketoimintaan yleinen taloustilanne ei ole suoraan vaikuttanut, mutta
tulevia kehityshankkeita silmällä pitäen seuraamme taloustilanteen

Timo Valtonen

kehittymistä tarkkaan.

Toimitusjohtaja
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Renorin liiketoiminta
Renor on suomalainen kiinteistökehitys- ja kiinteistösijoitusyhtiö, joka omistaa,
kehittää ja vuokraa toimitiloja. Valtaosa yhtiön kiinteistöomaisuudesta koostuu
historiallisista teollisuuskohteista, joista jalostetaan omaleimaisia liike-elämän,
palveluiden, taiteen ja kulttuurin keskuksia.

Renorin liiketoiminnan tavoitteena on uudistaa kiinteistökehitystoi-

Uusia tuulia ja vanhan parantamista

mintaa: hyödyntää olemassa olevien kiinteistöjen kehityspotentiaalia

Renorin suurin kiinteistökohde, Askonalue Lahdessa, sai vuonna

ja saada aikaan uusia, merkittäviä investointihankkeita. Historialliset

2011 paljon uusia käyttäjiä, ja alueeseen liittyviä investointihankkeita

rakennukset saavat osakseen alati kasvanutta kiinnostusta, ja niiden

saatiin valmiiksi. Korkein hallinto-oikeus vahvisti Moisionkadun alueen

keskeinen sijainti lisää kohteiden kiinnostavuutta.

kaavoituksen, mikä mahdollistaa Renorille alueen kehittämisen ja

Renorin omistamilla kiinteistökokonaisuuksilla on kaikilla oma

Lahden kaupungin radan varren aluekehityshankkeeseen, jonka

Teollisen toiminnan loputtua useat tehdasalueet seisoivat puolityhjinä

tavoitteena on paitsi kehittää matkustuspalveluita myös kaupungin-

vajaakäytössä, kunnes Renor aloitti kiinteistöjen saneerauksen ja

osaa laajemmin.

uusien toimijoiden etsimisen. Yhtiön tahtotilana onkin ollut muuttaa

Renorin kiinteistöomaisuus

tonttien myymisen tulevaisuudessa. Renor osallistuu aktiivisesti myös

identiteettinsä, joka perustuu kohteissa toimineeseen teollisuuteen.

Porissa Renor jatkaa Puuvillan kauppakeskushankkeen parissa

uinuvat teollisuuskohteet kaupunkiympäristöä elävöittäviksi ja talou-

aktiivisesti. Kohteeseen ollaan muodostamassa ainutlaatuista koko-

dellisesti kannattaviksi kiinteistöiksi.

naisuutta, joka luo Satakuntaan uudenlaisen, aktiivisen kaupunginosakeskuksen: julkisia ja koulutuspalveluita, liiketoimintaa ja toimisto-

Renor omistaa kiinteistöjä Forssassa, Hämeenlinnassa,
Lahdessa, Porissa, Porvoossa, pääkaupunkiseudulla
ja Tampereella. Tilat ovat toimistoja, liike-, teollisuus- ja
varastotiloja. Lisäksi Renor omistaa yksittäisiä liike- ja
tonttikohteita, jotka ovat myynnissä.

Asiakkaiden liiketoimintaa palvelevia konsepteja
Renor haluaa kehittää tilankäytöllisiä ratkaisuja ja luoda uusia,
asiakkaiden liiketoimintaa tukevia konsepteja. Yhtiö tähtää kumppaniverkoston avulla toteutettuun palvelu- ja konseptikehitykseen, jonka

edellisvuonna, ja vuoden 2012 alussa uudet, laajennetut tilat otetaan

avulla asiakkaiden tarpeisiin voidaan vastata paremmin – oli kyse

käyttöön. Tampereella puolestaan kaupungin ratapihanalueen kaavoi-

valmiiden tarpeiden täyttämisestä tai yhdessä ratkaisujen luomisesta.

tustyö on käynnissä, mikä mahdollistaa Renorille runsaasti lisäraken-

Vuokrattava pinta-ala yhteensä 354 000 m

Porissa on erinomainen esimerkki kumppaneiden kanssa kehitetystä

Vuokrausaste 58 %

konseptista, jota jalostetaan asiakkaiden tarpeiden mukaan. Niin

Kiinteistökannan markkina-arvo 31.12.2011: 154 milj. €

Forssan Finlaysonalueella Renor on aktiivisesti osallisena Hoivakoti Pumpulin toiminnan laajentamisessa. Hanke eteni voimakkaasti

Esimerkiksi suunnitteilla oleva Puuvillan kauppakeskushanke
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tiloja sekä kauppakeskuksen yhdistävän alueen.

nusoikeutta pääasiassa asuntokäyttöön.

ikään Finlaysonalueella Forssassa on kehitetty hoivakotipalveluympäristöä.

Kiinteistöjen tuotto markkina-arvolle: 7 %

Kestävää kiinteistökehitystä
Tärkeä osa Renorin liiketoimintaa on kehittää kohteita kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Vanhojen kiinteistöjen jalostaminen
uudiskäyttöön on olemassa olevien resurssien hyötykäyttöä parhaimmillaan.
Lisäksi yhtiö panostaa uusiin energiaratkaisuihin, jotka paitsi
säästävät ympäristöä myös tuovat taloudellista säästöä. Renor on
tutkinut ja soveltanut sekä pohjaveden hyödyntämistä kiinteistöjen
jäähdytyksessä että maalämmön käyttöä siihen sopivissa kohteissa.
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Renor haluaa olla
osaavin ja arvostetuin
vanhan kiinteistökannan
kehittäjä Suomen
kiinteistömarkkinoilla.
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Toimisto-, tuotanto- ja varastotilaa 127 000 m2
Asiakkaita 215 kpl
Vuokrausaste 57,7 %
Käyttämätön rakennusoikeus 250 000 m2

ASKONALUE Lahti

Uudistetut tilat Metsä Groupin toiveiden mukaisesti
Askonalueella Metsä Groupin uusissa tiloissa työskentelee yhteensä 50 henkeä puunhankinnasta, vanerin myynnistä,
kotimaan puutuotteiden myynnistä sekä rakentamisen projektiosastolta. Kun etsimme uusia tiloja, halusimme jatkaa
toimintaamme kulttuurihistoriallisesti merkittävissä tiloissa hyvällä sijainnilla – Askonalue oli luonnollinen valinta! Renor on
joustava yhteistyökumppani: saimme juuri meidän tarpeisiimme suunnitellut tilat, joihin valitsimme itse värimaailman ja
materiaalit. Lisäksi huolto toimii nopeasti ja sujuvasti.
Maria Grahl, Markkinointikoordinaattori, Metsä Group

Renor tarjoaa juuri asiakkaan tarpeisiin suunnitellut tilat

Kiinteistöjen kehittämisen ennätysvuosi

Askonalueelle rakennettiin kaukokylmäverkko, jossa alueen

Renor panostaa voimakkaasti Askonalueen kehittämiseen: alueesta

pohjavettä käytetään kiinteistöjen jäähdyttämisessä. Tämän mahdolli-

on kehittynyt yrityskeskittymä, jossa liike-elämä sekä hallinto-, kult-

suuden hyödyntämistä Renor on tutkinut parantaakseen kiinteistöjen

tuuri- ja hyvinvointipalvelut menestyvät.

energiatehokkuutta huomattavasti alueella. Askonalueella on edelleen

Vuonna 2011 Askonalueella rakennettiin 5 800 neliötä 

runsaasti erilaisten toimijoiden tarpeisiin räätälöitävissä olevaa tilaa.

uusia toimitiloja, ja näihin tiloihin on olemassa vuokrasopimukset.
Asko 2 -rakennuksessa on tehty laaja vesikaton uudistus, jossa

Aluekehitystä yhteistyössä Lahden kaupungin kanssa

kaikki kattorakenteet uusittiin nykymääräykset täyttäviksi. Lisäksi

Lahden kaupunki on aloittanut laajan kehityshankkeen, johon liittyy

Asko 2 -rakennuksen itäpuolelle rakennettiin uusi 460-paikkainen

suunnittelukilpailu asemanseudun ja matkakeskuksen alueiden kehit-

pysäköintialue, joka helpottaa liikennettä sekä asiointia alueella.

tämiseksi. Ideoitava alue ulottuu Renorin omistamalle alueelle, ja yhtiö

Asko 2 -rakennuksen kehitykseen liittyen edelleen selvitetään mah-

on aktiivisesti mukana kehityshankkeessa.

dollisuutta toteuttaa kehityshanke, jossa avattaisiin rakennuksen

Vuonna 2011 Korkein hallinto-oikeus vahvisti Askonalueen Moi-

keskelle ns. torialue: siihen yhdistyisivät talon ydintoiminnot, ravintolat,

sionkadun kaavoituksen asuntokäyttöön. Tämä mahdollistaa alueen

kokoustilat ja palveluyritykset. Torialue parantaisi oleellisesti rakennuk-

asuntorakentamisen ja tonttien myymisen.

sen käytettävyyttä ja vuokrausta.

PAIKALLISHISTORIAA

Askonalue on Renorin kohteista taloudellisesti merkittävin ja pinta-alaltaan suurin kohde. Alueen vahvuuksia
ovat erinomainen sijainti Lahden rautatieaseman vieressä, nopea oikoratayhteys pääkaupunkiseudulle
ja Pietariin, sekä suuren kiinteistömassan mahdollisuudet tarjota tarpeita vastaavia tiloja. Alue kiinnostaa
eri alojen toimijoita, ja asiakasmäärä on kasvanut tasaisesti. Liikenteellinen sijainti ja räätälöitävissä olevat
omaleimaiset tilat tekevät Askonalueesta ainutlaatuisen.
6

Aukusti Avonius aloitti huonekalujen sarjatuotannon Lahdessa 1918. Tuotanto laajeni vuosien aikana kodinkoneisiin. Näiden liiketoimien pohjalta
syntyivät Asko Oyj, joka myöhemmin muuttui Uponor Oyj:ksi. Askon ja
Upon teollinen toiminta päättyi pääosin 1990-luvulla. Askonalue käsittää
40 hehtaaria maata ja useampia tehdaskokonaisuuksia. Kun Renorista
tuli Askonalueen omistaja, teollisuusalueen raivaus- ja puhdistustyöt
aloitettiin ja alueen kiinteistökehitys alkoi.
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Toimisto-, tuotanto- ja varastotilaa 63 000 m2
Asiakkaita 80 kpl
Vuokrausaste 56,5 %
Käyttämätön rakennusoikeus 85 500 m2

PUUVILLA Pori

Tilakehityksen myötä asiakkaille palvelua yhdeltä luukulta
Prizztech Oy on satakuntalainen kehittämisorganisaatio, jonka keskeisimpänä tehtävänä on edistää maakunnan ja sen
elinkeinoelämän kilpailukykyä kehittämishankkeiden ja -ohjelmien avulla. Yhtiömme elää parhaillaan murroskautta: seudullinen
elinkeinoyhtiö Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy POSEK ja alkavien yritysten neuvontapalveluja tuottava Yrityspalvelu Enter
liitetään osaksi meitä. Kuten Prizztech, myös Enter on toiminut Puuvillan tiloissa aiemmin, jo vuodesta 1999. Kun etsimme
yhdistettyjä toimintoja varten uusia tiloja, saimme Renorin avustuksella uudet suuret tilat, jotka tarjoavat asianmukaiset puitteet:
saman katon alla toimiminen, keskeinen sijainti ja läheinen yhteys Porin yliopistokeskukseen edistävät toimintaamme.
Risto Liljeroos, Toimitusjohtaja, Prizztech Oy

Kehitämme tilojamme yhteistyössä asiakkaan kanssa

Puuvilla on Renorin merkittävin kehityshanke

Renor on panostanut kauppakeskukseen tulevan vaihtoehtoisen

Renor Oy kehittää yhteistyössä Ilmarisen ja Skanskan kanssa

energiaratkaisun kehittämiseen. Geoenergiaa hyödyntävä ener-

entisen puuvillatehtaan alueelle suurta kauppakeskusta. Puuvillaan

giaratkaisu on keskeinen osa kohteen ympäristötehokkuutta, ja se

on suunnitteilla liike- ja toimitilaa useita kymmeniä tuhansia neliöitä.

vähentää hiilijalanjälkeä ja energiakustannuksia.

Alkuperäisten suunnitelmien mukaan Puuvillan kauppakeskushanke
olisi aloitettu vuonna 2011, mutta valitettavasti tähän tavoitteeseen

Vuokraustilojen kehittämistä asiakkaiden tarpeeseen

ei päästy. Kuluvan vuoden tärkein tavoite Porissa onkin saada hanke

Puuvillassa 2011 oli tapahtumarikas vuosi: muutamia merkittäviä

todella vauhtiin.

toimijoita lähti pois, mutta tilat on saatu vuokrattua edelleen erittäin

Kauppakeskushankkeen myötä Puuvillan alueesta on tarkoitus
luoda kaupunginosakeskus, joka muodostaa ainutlaatuisen kokonai-

hyvin. Vuoden lopussa Puuvillassa ei ollut vapaata toimistotilaa.
Yksi merkittävistä Puuvillan asiakkaista on satakuntalainen

suuden: se kattaa julkisia palveluita, koulutuspalveluita, yritystoimintaa

kehittämisyhtiö Prizztech Oy, joka organisaatiojärjestelyjen myötä

ja toimistokäyttöä sekä uudenlaisen kauppakeskuksen, joka yhdistää

tarvitsi suuremmat tilat. Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy POSEK ja

ajan patinoimat tiiliseinät ja modernit ratkaisut ainutlaatuisella tavalla.

Yrityspalvelu Enter liitettiin osaksi Prizztechiä. Yhteistyöllä Puuvillasta
löytyi sopivat tilat laajentuneelle toiminnalle.

PAIKALLISHISTORIAA

Puuvilla sijaitsee Porissa, Isosannan kaupunginosassa Kokemäenjoen rannassa. Alue koostuu useasta eri
rakennuksesta, joista merkittävimpiä ovat näyttävä vanha kehräämörakennus sekä pääkonttori. Puuvillaan on
muodostunut Satakunnan suurin yritys-, koulutus- ja vapaa-ajankeskus. Alueella on vielä runsaasti käyttämätöntä rakennusoikeutta, josta merkittävä osa on varattu Renorin, Ilmarisen ja Skanskan kanssa yhteistyössä
kehitettävälle kauppakeskushankkeelle.
8

Gustav Efraim Ramberg perusti Porin Puuvillatehtaan vuonna 1898. Vanha kehräämö, esikutomo sekä 1930-luvulla valmistuneet pääkonttori ja asuinrakennukset
ovat kulttuurihistoriallisesti merkittävää rakennuskantaa. Vuonna 1973 Finlayson
osti Porin Puuvillan. Finlayson päätyi 1980-luvulla Asko-konsernin omistukseen, ja
myöhemmin kiinteistöstä tuli Renor Oy:n omaisuutta. Finlaysonin tehdastoiminta
loppui vuonna 1994. Alueen kehitykselle merkityksellistä oli Porin yliopistokeskuksen muutto tiloihin vuonna 1999.
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Toimisto-, tuotanto- ja varastotilaa 73 000 m2
Asiakkaita 95 kpl
Vuokrausaste 42,8 %
Käyttämätön rakennusoikeus 4 700 m2

FINLAYSONALUE Forssa

Yhteistyössä toimivat tilat Terveystalolle
Terveystalo Forssa tarjoaa monipuolisia ja korkeatasoisia terveyspalveluita: yleis- ja erikoislääkäreitä,
laboratorio- ja kuvantamistutkimuksia sekä muun muassa ravitsemusterapiaa ja psykologin palveluita. Olemme
toimineet Finlaysonalueella elokuusta 2004. Pääsimme alusta asti suunnittelemaan toimitilojamme yhteistyössä
Renorin kanssa, ja tiloja on laajennettu jo kolme kertaa toiveidemme mukaisesti. Huoltomiehemme ovat
vertaansa vailla, ja muutoinkin yhteistyö Renorin kanssa on ollut saumatonta.
Leena Laine, Toimipaikan päällikkö, Terveystalo Forssa

Huoltotyöntekijämme ovat vertaansa vailla

Jokivarren kaunis tehdasmiljöö

koska Renor pystyi tarjoamaan toimivat ja muuntojoustavat tilat, jotka

Finlaysonalue on yksi Renorin kauneimpia kohteita. Renor on kunnos-

soveltuivat hyvin asiakkaan huonekaluvarastointi- ja logistiikkatilatar-

tanut avarista tehdassaleista räätälöityjä, omaleimaisia tiloja vuodesta

peisiin.

2000. Hyvin hoidetut tiilirakennukset tarjoavat edustavia toimitiloja

miettimällä uusia käyttötarkoituksia ja konseptiratkaisuja nykyisten ja

2010 laajentunut kauppapaikkakeskittymä, jossa sijaitsevat Prisma,

potentiaalisten asiakkaiden tarpeisiin.

K-citymarket ja Tarjoustalo.

Forssan kaupunki on jatkanut Forssan Finlaysonalueen ase-

Ratkaisuja erilaisten asiakkaiden tilatarpeisiin

kiinteistöihin kohdistuvia kaavoitus- ja kehittämishankkeita. Niistä
keskeisin kohdistuu tekstiilitehtaan asemakaavan uudistamiseen.

tipalveluympäristön kehittämisessä ja toimitilojen laajentamisessa.

Tämän kaavan odotetaan saavan lainvoiman vuoden 2012 kuluessa.

Pumpulin tilat kaksinkertaistettiin vuoden 2011 aikana, ja uudet tilat

Tekstiilitehtaan asemakaavan uudistustyön tarkoituksena on päivittää

otettiin käyttöön vuoden 2012 alussa.

kaava vastaamaan nykyistä ja oletettua tulevaa käyttöä varten. Tässä

alan yritys. Asiakas valitsi Forssan Finlaysonalueen kohteekseen,

PAIKALLISHISTORIAA
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makaavan uudistamista. Renorilla on Forssassa useita vireillä olevia

Renor on toiminut aktiivisesti yhdessä Hoivakoti Pumpulin hoivako-

Finlaysonalueella aloitti vuoden 2012 alkupuolella uusi logistiikka-

Finlaysonalue Forssassa Loimijoen rannalla on yksi parhaiten säilyneitä tehdasmiljöitä Suomessa. Alueen
muodostavat Vanhan Kutomon hyvinvointi-, hoivapalvelu- ja toimistokeskus, Finlaysonalueen tehtaat
sekä logistiikkakeskus. Suuret tilat tarjoavat erinomaiset mahdollisuudet logistiikkayrityksille: suuriin
teollisuushalleihin voi ajaa sisään autolla, ja laajat rekkaliikenteelle sopivat lastausalueet ja pysäköintitilat
sijaitsevat erinomaisten liikenneyhteyksien varrella.

Finlaysonalueella on edelleen vapaata tilaa, jota Renor kehittää

erilaisille toimijoille. Alueen vetovoimaa lisäsi entisestään vuonna

uudessa asemakaavassa tarkennetaan myös aluetta koskevia rakennussuojelullisia tavoitteita.

Finlaysonalue on merkittävä museoviraston suojelukohde. Alueen historia ulottuu
aina vuoteen 1849, jolloin perustettiin Forssan Puuvillan Kehruu Yhtiö. Muutaman
vuoden kuluttua perustettiin Wiksbergin puuvillakutomo. Kulttuurihistoriallisesti
arvokas Vanha Kutomo puolestaan perustettiin Forssaan vuonna 1878 englantilaisen arkkitehti Edward Pottsin toimesta. Myöhemmin alue on ollut merkittävä
Forssan kaupungin kehittymisen kannalta. Finlaysonalue siirtyi Renorin omistukseen Asko-konsernin kautta, joka osti Finlaysonin 1980-luvulla.
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WSOYTALO

Toimisto-, tuotanto- ja varastotilaa 25 500 m2
Asiakkaita 97 kpl
Vuokrausaste 78,5 %
Käyttämätön rakennusoikeus 1 700 m2

WSOYTALO Porvoo

Lasten psykiatrinen poliklinikka sai laajennuksen avulla yhtenäiset ja ilmavat tilat
HUS:n Porvoon lastenpsykiatrinen poliklinikka on toiminut WSOYTALOssa noin 10 vuotta. Palvelemme Porvoon sairaanhoitoalueella
0–13-vuotiaita lapsia ja heidän perheitään erilaisissa psykiatrisissa tai neuropsykiatrisissa pulmissa. WSOYTALOn korkeat huoneet
tarjoavat meille tilaa hengittää. Olemme tyytyväisiä, kun tarvitsemamme laajennusosa saatiin liitettyä suoraan vanhoihin tiloihin:
voimme hyödyntää yhteisiä toiminta- ja sosiaalitiloja. Lisäksi Renor käytti laajennuksessa samoja suunnittelijoita, joten yleisilme pysyi
yhteneväisenä. Laajennusremontti sujui vauhdikkaasti ja hyvässä yhteistyössä.
Merja-Maaria Turunen, Ylilääkäri, Lastenpsykiatrian poliklinikka

Pitkäaikaiset kumppanit takaavat kohteidemme yhteneväisen
ilmeen muutostöistä huolimatta
Erilaisten toimijoiden keskittymä

tiloja on uudelleenvuokrattu aktiivisesti. Muun muassa terveysliikun-

WSOYTALOn kiinteistön keskeinen sijainti Porvoon ydinkeskustassa

takeskus Kunto-Werner ja Porvoon Hierojakoulu Oy aloittivat uusina

on osaltaan vaikuttanut siihen, että erityisesti kattava, julkisten palve-

merkittävinä vuokralaisina, ja HUS:n Lasten Psykiatrian poliklinikka on

lujen keskittymä on löytänyt juuri sopivat toimitilat kulttuurihistorialli-

laajentamassa toimintaansa.

sesti merkittävästä rakennuksesta. Kiinteistö antaa toimintamahdolli-

Laurea-ammattikorkeakoulun lähdettyä WSOYTALOn kellarista

suudet myös erilaisille palvelualan yrityksille, kuten esim. ravintoloille ja

vapautui suuri auditoriotila, jota on muokattu ja laajennettu uuden

elokuvateatterille.

teatterivuokralaisen tarpeiden mukaisesti. Tämä osoittaa, että Renor
pystyy melko pienellä vaivalla uusimaan tilojaan aivan uuteen käyt-

Vilkasta vuokraustoimintaa

töön. Teatterin ensiesitys pidettiin helmikuussa 2012.

Vuonna 2011 WSOYTALOn henkilöstön piti kiireisenä asiakkaiden vilkas vaihtuvuus. Muutama isompi asiakas siirtyi toisaalle, mutta tyhjiä

PAIKALLISHISTORIAA

WSOYTALO Porvoossa on toimiva liike- ja palvelukeskus kaupungin ytimessä. Kiinteistö tarjoaa moniilmeisyydessään ja keskeisen sijaintinsa ansiosta erinomaiset mahdollisuudet erilaisille toiminnoille:
kymmenet yritykset ja lukuisat julkisen sektorin toimijat tarjoavat monipuolista palvelua.
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Vuoden 2011 aikana aloitettiin katon korjaustyöt, joita jatketaan
keväällä 2012.

WSOYTALOn historia ulottuu aina vuoteen 1890, jolloin porvoolainen Louis Sparre aloitti Iiris-tehtaan toiminnan. Tehtaassa
valmistettiin uniikkikeramiikkaa ja huonekaluja. Werner Söderström Osakeyhtiö osti kiinteistön julkaisutoimintaansa varten
1920-luvulla, ja siitä kehitettiin aikansa modernein painotalo
Pohjoismaissa. Renor osti WSOYTALOn vuonna 2005.
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Toimisto-, tuotanto- liike-, liikunta- ja varastotilaa 17 500 m2
Asiakkaita 103 kpl
Vuokrausaste 98 %

PMKTALO Tampere

Joustavat vuokratilat Tammelan Talotekniikalle
Tammelan Talotekniikka Oy keskittyy liike-, toimisto- ja tuotantotilojen talotekniikkaurakoihin. PMKTALOn sijainti on
liiketoimintamme kannalta erinomainen. Renor on tarjonnut tilat kohtuullisin kustannuksin ja ollut erittäin joustava:
toimintamme kasvettua tilojamme on laajennettu kahteen kertaan tarpeidemme mukaisesti. Yhteistyömme on ollut
helppoa ja vaivatonta ja voin suositella Renoria vuokranantajana.
Heikki Meriluoto, Osastopäällikkö, Tammelan Talotekniikka Oy

Kohteidemme sijainti palvelee asiakkaiden tarpeita

Historiallinen kohde tarjoaa monipuolisia tiloja

Kaavoitustyö tuo lisärakennusoikeutta asuntokäyttöön

PMKTALO sijaitsee Tampereella Tammelan kaupunginosassa, noin

Tampereen kaupungilla on käynnissä ratapihan kaavoitustyö, joka

puolen kilometrin päässä rautatieasemalta. Kiinteistö soveltuu pää-

koskee Ratapihankatua. Renorin PMKTALO tultaneen suojelemaan

asiassa liike- ja toimistotiloille sekä niihin liittyville varastoille. Kiinteistö

kaavoituksen yhteydessä. Lisäksi Renorilla on mahdollisuus saada

tarjoaakin tiloja vaihteleviin tarpeisiin, aina 10 neliön työtiloista 2 000

noin 8 000 neliötä lisärakennusoikeutta, pääasiassa toimisto- ja

neliömetrin varastotiloihin. Edustettuina ovat muun muassa liikunta-

asuntokäyttöön.

keskus, eläinlääkäriasema, kirjapaino ja käsityökoulu.
PMKTALO liittyy Tampereen teolliseen historiaan ja erityisesti

Toteutuessaan uusi kaava mahdollistaisi uusien toimisto- ja
asuinrakennusten rakentamisen PMKTALOn yhteyteen.

tekstiiliteollisuuteen, joka oli 1940-luvulle asti suurin Tampereen
teollisuuden aloista. Renor on palauttanut talon katolle tarkan kopion
alkuperäisestä PMK-valomainoksesta, joka muistuttaa tamperelaisia
talon menneisyydestä.

PAIKALLISHISTORIAA

PMKTALO eli Puuvillatehtaiden Myyntikonttori oli 1970-luvulle asti puuvillatehtaiden myyntikonttori
ja keskusvarasto. Nykyään kiinteistö on merkittävä toimisto- ja liikekeskus: täyteen vuokratussa
kiinteistössä toimii noin 100 eri alojen yritystä. Rakennus on kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja
kaupunkikuvallisesti erittäin merkittävä kohde, jota rakennussuojelulaki suojaa.
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Suomalaiset puuvillatehtaat perustivat vuonna 1932 kilpailun puristuksessa
yhteisen myyntikonttorin, PMK:n. PMKTALOn ensimmäinen osa valmistui vuonna
1938 ja sitä laajennettiin vuonna 1956. Kiinteistön suunnitteli arkkitehti Jarl
Eklund. Viiden tekstiilitehtaan puuvillatuotteita markkinoitiin yli 40 vuotta omana
PMK-kokoelmana. Kun myyntikonttorin toiminta loppui 1980-luvulla, kiinteistö
muutettiin liike-, myymälä- ja toimistotaloksi. PMKTALO on siirtynyt Renorin
omistukseen Asko-konsernin kautta, joka osti Finlaysonin 1980-luvulla.
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Toimistotilaa 4 700 m2
Asiakkaita 1 kpl
Vuokrausaste 100 %

KARISTONKULMA Hämeenlinna

Oma-aloitteinen vuokraisäntä luo tyytyväisen asiakkaan
Karistonkulmassa toimiva oikeustalo sai alkunsa 80-luvun puolivälissä, kun silloiset Hämeenlinnan
raastuvanoikeus ja Hämeenlinnan voudinvirasto muuttivat kiinteistöön. Taloa laajennettiin 90-luvun
alussa, ja taloon muutti Hämeen lääninoikeus, nykyinen Hämeenlinnan hallinto-oikeus. Olemme
siis toimineet jo pitkään samassa kiinteistössä. Kun Renorista tuli vuokraisäntämme 2007, olimme
yllättyneitä, kun he halusivat heti tavata ja oma-aloitteisesti ajanmukaistaa kiinteistöä. Palvelu on
pelannut erinomaisesti alusta asti, ja olemme erittäin tyytyväisiä vuokralaisia.
Martti Oksanen, Hallintopäällikkö, Hämeenlinnan hallinto-oikeus

Pidämme kiinteistömme ajanmukaisina ja moderneina

Pitkäaikainen asiakas tuo vakautta

Oikeuden istuntosaleja on yhteensä neljä. Keskeisellä paikalla ja

Karistonkulman kiinteistö on kokonaisuudessaan vuokrattu Oikeus-

hyvien yhteyksien päässä sijaitseva kiinteistö on helposti saavutettava

ministeriölle, joka on ollut asiakkaana kiinteistössä aina vuodesta

myös julkisilla kulkuneuvoilla.

1980 saakka. Oikeusministeriö otti käyttöönsä myös vuonna 1992

Hämeenlinna on vanha hallinto- kulttuuri- ja varuskuntakaupunki,

toteutetun laajennuksen. Kiinteistön vanhemmassa osassa toimivat

jonka vaikutusalueella 150 kilometrin säteellä asuu kaksi miljoonaa

Hämeenlinnan käräjäoikeus ja kihlakunnan vouti ja uudemmassa

suomalaista. Hämeenlinna onkin yksi Renorin painopistealueista, ja

osassa Hämeenlinnan hallinto-oikeus.

pitkällä tähtäimellä on tarkoitus kasvattaa yhtiön kiinteistöomaisuutta

Eri oikeusasteissa käsitellään Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja

alueella.

Keski-Suomen asioita. Toimisto-osassa työskentelee noin 90 henkeä.

PAIKALLISHISTORIAA

Karistonkulma sijaitsee Hämeenlinnan keskustassa, Raatihuoneenkadun ja Arvi Karistonkadun
kulmassa. Vuonna 1928 Karisto Oy:n kirjapainoksi ja toimitaloksi valmistunut rakennus on vuokrattu
kokonaan Oikeusministeriölle: siellä toimivat Hämeenlinnan käräjäoikeus ja kihlakunnan vouti sekä
Hämeenlinnan hallinto-oikeus.
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Karistonkulman historia ulottuu 1920-luvulle, kun rakennuksen suunnittelu
aloitettiin Arvi A. Kariston toimesta maailmanlaajuisen talouskriisin kynnyksellä.
Vuonna 1928 rakennus otettiin käyttöön Karisto Oy:n kirjapainona ja toimitiloina.
Kirjapaino oli aikansa kolmanneksi suurin kustantamo. 1980-luvulla kirjapainotoiminta siirtyi muualle, ja kiinteistössä on toiminut toimistoja ja ravintoloita.
Vuonna 1992 kiinteistöön rakennettiin uudisosa. Suomen Kulttuurirahasto myi
Karistonkulma Oy:n koko osakekannan Renor Oy:lle vuonna 2007.
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Toimisto-, tuotanto- ja varastotilaa 11 149 m2
Asiakkaita 106 kpl
Vuokrausaste 67,4 %
Käyttämätön rakennusoikeus 4 000 m2

Pääkaupunkiseutu

Alfa Lavalin liiketoiminta hyötyy logistisesti erinomaisista tiloista
Vantaan Ansatie 3 -kiinteistössä toimiva Alfa Laval Vantaa Oy tekee ilmalämmönsiirtimiä kaikentyyppisten kaupallisten ja teollisten
jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmien tarpeisiin. Kasvu kehittyvissä maissa sekä ympäristönsuojelu mahdollistavat liiketoimintamme
kasvun myös tulevaisuudessa. Pitkä historiamme Renorin kanssa ulottuu aina Asko-konsernin ajoille, jolloin vanhan omistajamme
rakennuttama kiinteistö, jossa edelleen toimimme, siirtyi Askon omistukseen. Renor on ollut hyvä keskustelukumppani ja
uudistanut kiinteistöä tarpeidemme mukaisesti vuosien saatossa.
Jyrki Lindholm, Toimitusjohtaja, Alfa Laval

Höyläämötie 3

Ansatie 3

Toimisto-, tuotanto- ja varastotilaa 2 988 m
Asiakkaita 7 kpl
Vuokrausaste 77,4 %

Toimisto-, tuotanto- ja varastotilaa 11 848 m2
Asiakkaita 1 kpl
Vuokrausaste 100 %
Käyttämätön rakennusoikeus 4 300 m2

Historiallinen Tikkurilan Silkki etsii vielä lopullista
käyttötarkoitustaan

Tuotanto- ja toimistotiloja Höyläämötiellä

Tikkurilan Silkki Vantaalla sijaitsee keskeisellä paikalla Tikkurilan kes-

mäellä osoitteessa Höyläämötie 3. Kiinteistö tarjoaa tiloja tuotanto- ja

kustassa Keravanjoen varrella. Tiloja suosivat etenkin pienet yritykset,

toimistokäyttöön. Vuonna 1958 rakennettu kiinteistö on saneerattu

jotka arvostavat hyviä liikenneyhteyksiä ja omaleimaisia tiloja.

2000-luvun alussa. Kiinteistössä on tehty muutostöitä asiakkaiden

2

Nykyinen asemakaava mahdollistaa monia käyttövaihtoehtoja,

Renorin omistama kiinteistö sijaitsee hyvällä paikalla Helsingin Pitäjän-

tarpeiden mukaisesti.

mutta niin vanhat tehdaskiinteistöt kuin koko aluekin tulevat vaatimaan mittavia uudistustoimia. Pääosa Silkin kulttuurihistoriallisesti

Pitkäaikainen vuokralainen Ansatiellä

arvokkaista rakennuksista tullaan kunnostamaan niiden ominais-

Renorin omistama tuotanto- ja toimistokiinteistö Vantaalla Ansa-

piirteet säilyttäen, mutta joitakin huonokuntoisimpia rakennuksia on

tie 3:ssa sijaitsee lähellä Aviapolista ja lentokenttää. Kiinteistö on

mahdollista korvata uudisrakentamisella, joka sovitetaan olemassa

rakennettu vuonna 1980, ja se on vuokrattu pitkäaikaisesti teolliselle

oleviin rakennuksiin. Vuonna 2011 kohteessa aloitettiin Tikkurilantien

toimijalle, Alfa Laval Vantaa Oy:lle.

puoleisen vesikaton uusimistyöt 1 200 neliömetrin osuudelle. Kohteen

neuvottelee mahdollisista kiinteistön kehittämistarpeista asiakkaan

ten käyttötarkoitusten kartoittamista.

kanssa.

PAIKALLISHISTORIAA

Renorilla on pääkaupunkiseudulla kolme kiinteistökohdetta. Tikkurilan Silkki Vantaalla on erilaisten
toimijoiden keskittymä, jossa toimii noin 100 asiakasta. Lisäksi Renor omistaa kiinteistöt Höyläämötie
3:n Helsingin Pitäjänmäellä ja Ansatie 3:n Vantaan Ylästössä.
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Isolla tontilla on vielä käyttämätöntä rakennusoikeutta. Renor

lopullinen käyttötarkoitus on vielä avoin. Renor jatkaa kohteen erilais-

Vuonna 1933 perustettu Tikkurilan Silkki Oy, alkuperäiseltä nimeltään Suomen Silkkiteollisuus Oy, edusti Suomessa uutta tekstiiliteollisuuden alaa, joka perustui viskoosin käyttöön.
Silkin tehdaskiinteistöt on rakennettu vaiheittain vuosina 1934–1965. 1930-luvulla suunnittelija oli insinööri Herman Kues ja uudempien osien suunnittelija arkkitehti Matti Finell.
Tehdastoiminta päättyi vuonna 1988, jolloin Finlaysoniin sulautuneen Tikkurilan Finn
Marin -lippujen valmistus siirtyi toisaalle. Renorin omistukseen Tikkurilan Silkki on
päätynyt Finlaysonin liityttyä Asko-konserniin 1980-luvulla.
Höyläämötie 3 -kiinteistö on rakennettu vuonna 1958 ja Ansatie 3 vuonna 1980.
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Hallitus ja omistajat

Kuvassa vasemmalta: Jarmo Rytilahti, Heikki Hyppönen, Jyrki Ojanen, Niilo Pellonmaa, Timo Kokkila, Kari Kolu ja Hannu Katajamäki

Renor Oy:n hallitus

Renorin hallituksessa on seitsemän jäsentä:
Heikki Hyppönen, hallituksen puheenjohtaja
Niilo Pellonmaa, hallituksen varapuheenjohtaja
Hannu Katajamäki
Timo Kokkila
Kari Kolu
Jyrki Ojanen
Jarmo Rytilahti
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Omistajat

Renor Oy:n omistavat yhtiöidensä kautta
Heikki Hyppönen
Niilo Pellonmaa
Hannu Katajamäki
Kari Kolu
Jyrki Ojanen
Jarmo Rytilahti
Janne Larma
Ilpo Kokkila
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Johtoryhmä ja henkilöstö

Kiinteistöt
Forssa, Finlaysonalue
Juha Avellan, kiinteistöpäällikkö
Sinikka Ajanko, kiinteistösihteeri

Hämeenlinna, Karistonkulma
Arto Nieminen, kiinteistöpäällikkö
Kaarina Ylärakkola, kiinteistösihteeri

Lahti, Askonalue
Timo Väisänen, kiinteistöpäällikkö
Kaarina Ylärakkola, kiinteistösihteeri

Pori, Puuvilla
Kalevi Halminen, kiinteistöpäällikkö
Birgit Kynäslahti, kiinteistösihteeri

Porvoo, WSOYTALO

WSOYTALO
Kuvassa vasemmalta: Timo Valtonen, Irma Savolainen, Risto Hänninen, Mika Hartikka ja Hannu Katajamäki

Pekka Kunnas, kiinteistöpäällikkö
Sinikka Ajanko, kiinteistösihteeri

Pääkaupunkiseutu
Hanna Nurminen, kiinteistöpäällikkö
Kaarina Ylärakkola, kiinteistösihteeri

Johtoryhmä

Henkilöstö

Timo Valtonen, toimitusjohtaja

Renorin palveluksessa oli vuoden 2011 lopussa 36 (38) henkilöä, joista

Hannu Katajamäki, varatoimitusjohtaja

naisia oli 10 (11) ja miehiä 26 (27). Keskimäärin vuoden aikana Renorilla

Mika Hartikka, talousjohtaja

työskenteli 39 henkeä. Henkilöstön keski-ikä oli 52 (52) vuotta, ja työsuh-

Irma Savolainen, lakimies

teen keskimääräinen kesto oli yli 22 (22) vuotta. Uusia renorlaisia yhtiön

Risto Hänninen, kiinteistökehitysjohtaja

palvelukseen liittyi vuoden 2011 aikana 2 henkeä.

Tampere, PMKTALO
Arto Nieminen, kiinteistöpäällikkö
Kaarina Ylärakkola, kiinteistösihteeri

Renorin henkilöstö on sitoutunutta ja asiantuntevaa. Kohteissamme
työskentelee kiinteistöpäällikkö, 1–5 huoltomiestä sekä kiinteistösihteeri,
jotka vastaavat kiinteistöistä paikallisesti. Kiinteistöpäällikön laajaan toimenkuvaan kuuluu vuokrauksen lisäksi myös tilojen ylläpito ja kehittäminen.
Renorin konsernihallinnossa Helsingissä ja Lahdessa työskentelee
henkilöstöä kehitys-, markkinointi-, talous- ja henkilöstöhallinnon sekä
yritysjohdon tehtävissä.
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Renor Oy:n vuosikooste 2011

Historia

1 000 euroa
1.1.–31.12.2011

1.1.–31.12.2010

19 312
–9 562
9 750
–3 873
–1 760
718
–10
4 825
–1 752
3 073
–285
2 788

20 129
–10 027
10 102
–3 876
–1 753
915
–40
5 348
–1 381
3 967
–856
3 111

31.12.2011

31.12.2010

Sijoituskiinteistöt
Saamiset
Rahat ja pankkisaamiset
Vastaavaa yhteensä

146 425
1 439
84
147 948

97 439
962
3 553
101 954

Oma pääoma
Vähemmistöosuus
Pitkäaikainen vieras pääoma
Lyhytaikainen vieras pääoma
Vastattavaa yhteensä

59 797
368
6 266
81 517
147 948

27 920
368
66 152
7 514
101 954

72 359

67 666

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

Konsernitase

1820

Finlaysonin puuvillatehdas perustetaan
1878

1898

Porin Puuvillatehdas perustetaan
1918

1930

2005
Konsernin rahavirtalaskelma
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä
Nettorahoituserät
Verot
Liiketoiminnan rahavirta
Investoinnit kiinteistöihin
Luovutustulot kiinteistöistä ja sijoituksista
Investointien rahavirta
Rahoituksen rahavirta
Rahavirta
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1.1.–31.12.2011

1.1.–31.12.2010

7 488
–1 515
–37
5 936

9 296
–1 278
–1 391
6 627

–11 398
525
–10 873

–4 587
5 608
1 021

1 468

–5 165

–3 469

2 483

Renor ostaa Porvoosta WSOYTALOn

Renor ostaa Karistonkulma Oy:n Hämeenlinnasta
2008

2010

Yhdeksän suomalaista sijoittajaa ostaa Renor Oy:n Uponorilta

Kari Kolu nimitetään Renorin toimitusjohtajaksi
2005

2007

Uponor Oyj yhtiöittää kiinteistöliiketoimintansa Asko Kiinteistöt Oy:lle

Asko Kiinteistöt muuttaa nimekseen Renor Oy
2004

Korolliset velat yhteensä

Asko Oyj perustaa Asko Kiinteistöt Oy:n

Asko Oyj:n nimi muuttuu Uponor Oyj:ksi
2000

2001

Finlayson ostaa Porin Puuvillan

Yhtiön nimi Renor
juontaa juurensa
Uponorista ja
sanoista real estate

Asko ostaa pääosin Finlaysonin
1999

1999

Asko perustetaan

Forssan puuvillateollisuus fuusioituu Oy Finlayson Ab:hen
1973

1985

Forssan Finlayson perustetaan

Hoivakoti Pumpuli, jossa Renor on osakkaana, aloittaa toimintansa Finlaysonalueella

Renor Oy, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ja Skanska Talonrakennus Oy
allekirjoittavat esisopimukset Puuvillan kehittämisestä
2011

Timo Valtonen nimitetään Renorin toimitusjohtajaksi

Valokuvat

Yhteystiedot

Juha Tanhua

Renor Oy

Janne Viinanen

Koko yhtiön vaihde 0207 220 800

Petri Krook

Sähköposti: etunimi.sukunimi@renor.fi

Teemu Töyrylä, Metsä Group

www.renor.fi

Harri Vaskimo
Jori Gustafsson

Helsinki

Alfa Laval Vantaa Oy

Pursimiehenkatu 26 C, 6. krs

Renor Oy

PL 199
00151 HELSINKI
Toimisto 0207 220 883
Askonalue, Lahti
Askonkatu 13 A, 3. krs
PL 45
15101 LAHTI
Toimisto 0207 220 800
Finlaysonalue, Forssa
Puuvillakatu 4 A 1
PL 78
30101 FORSSA
Toimisto 0207 220 842
PMKTALO, Tampere
Erkkilänkatu 11 A, 7. krs
PL 444
33101 TAMPERE
Toimisto 020 7220 861
Puuvilla, Pori
Pohjoisranta 11
28100 PORI
Toimisto 0207 220 852
WSOYTALO, Porvoo
Mannerheiminkatu 20
06100 PORVOO
Toimisto 0207 220 871

