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Renorin vuosi 2016 lyhyesti

Asiakkaidemme jakautuminen toimialoittain vuokratulon mukaan

 Vähittäiskauppa 18 %  

   Asiantuntija- ja  
palveluyritykset 17 %  

 Julkinen sektori 17 %

  Kuljetus ja 
varastointi 16 %  

 Terveys ja liikunta 10 %  

 Teollisuus 8 %

 Tukkukauppa 4 % 

 Koulutus 3 %  

 Muut 7 %  

KOKONAISTUOTTO,  
PL. PORIN PUUVILLA

8,9 %

KIINTEISTÖOMAISUUDEN  
MARKKINA-ARVO 

196,4 M€ 
OMAN PÄÄOMAN TUOTTO 

11,5 % 
KÄYTTÄMÄTÖN RAKENNUSOIKEUS 

330 000 m²*

VUOKRATTAVA PINTA-ALA  

337 000 m²*

HENKILÖSTÖ 

28

Liiketoiminnassa vahva vuosi.  
Renorin liikevoitto kasvoi 30 prosenttia 
ja oli 12,5 milj. euroa. Tilikauden tulos 
nousi 7,7 milj. euroon.

Kiinteistökehitys erittäin aktiivista:  
investoinnit nousivat noin 20 milj. euroon.

Vastuullinen toimintamme tuli entistä 
näkyvämmäksi: osallistuimme ensimmäistä 
kertaa GRESB-raportointiin. Suomessa 
sijoituimme kärkikaartiin. 

Porin Puuvillassa ennätysvuosi  
kävijämäärissä ja kokonaismyynnissä.

Askonalueen palvelut kehittyivät  
harppauksittain. 

*) sisältää Porin Puuvillan kaupunkikorttelin

KOKONAISTUOTTO

7,2 %
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Asiakkaidemme aktiivisuus näkyi vuokrausliiketoiminnassa.  
Renor Oy:n taloudellinen vuokrausaste oli noin 86 prosenttia 
vuoden lopussa. Vuokrausastetta nostivat erityisesti onnistu- 
miset Lahdessa, Porissa ja Forssassa. Merkittävin kiinteistön 
myynti toteutui vuoden 2016 lopussa, kun myimme Hämeen-
linnan keskustassa sijaitsevan oikeustalon ruotsalaiselle 
Hemsölle. 

Kiinteistökehityksessä investoimme ennätyksellisesti, kohtei- 
tamme uudistettiin noin 20 milj. euron arvosta. Huomatta- 
vimmat investoinnit kohdistuivat Lahden Askonalueelle. 
Saneerasimme tilat Lahden uutta oikeustaloa varten ja  
avasimme uuden ravintolan tapahtumatiloineen Askotalossa. 
Lisäksi investoimme DNA Oyj:n käyttöön tulleiden tilojen  
uudistamiseen. Forssan Finlaysonalueella investoimme  
hoivatiloihin Vanhassa Kutomossa, jonne Esperi Care Oy:n  
käyttöön valmistui kaksi uutta hoivayksikköä. 

Vuonna 2016 Renor Oy:n positiivista tuloskehi-
tystä vauhdittivat onnistumiset sekä vuokraus- 
liiketoiminnassa että kiinteistötransaktioissa. 
Toiminnallisesta aktiivisuudesta kertovat myös 
merkittävät investoinnit kiinteistökehityksessä.  

Todellinen menestyshuippu saavutettiin Porissa sijaitsevassa 
kauppakeskuksessamme, jossa kävijämäärät kasvoivat 11,2 pro-
senttia. Tämä on kauppakeskusten keskiarvoa selvästi parempi. 
Kauppakeskus Puuvillan myynti kasvoi vuoden 2016 aikana  
7,5 prosenttia ja Puuvilla on saavuttamassa johtavan markkina- 
aseman Satakunnan merkittävämpänä kauppapaikkana.

Asiakkaidensa arvostama
Asiakkaamme ovat erittäin sitoutuneita tarjoamiimme ratkai- 
suihin. Vuoden aikana saimme kiitosta kyvystämme kehittää 
kohteitamme sekä tuottamastamme kiinteistöjen ylläpitopalve-
lujen tasosta. Onnistuminen tässä perustuu Renorin ainutlaa- 
tuiseen kiinteistöjen ylläpidon toimintamalliin, jossa oma hen- 
kilöstömme vastaa ylläpidon ja palveluiden johtamisesta. Yllä- 
pidon tehtävät toteutetaan yhdessä luotettujen kumppanien 
kanssa paikkakuntakohtaisesti. Viihtyvyydestä ja tyytyväisyy-
destä kertoo muun muassa se, että uudistimme tai solmimme 
141 uutta vuokrasopimusta vuoden aikana. 

Kolme tähteä vastuullisuudesta
Osallistuimme vuonna 2016 ensimmäistä kertaa kansainväliseen 
kiinteistöalan GRESB-arviointiin (Global Real Estate Sustainability 
Benchmark). Saavutettu tulos, kolme tähteä, vastaa aiempaa 
GRESB Green Star -tunnustusta. Renor ylsi vertailuryhmässä 
suomalaisten, ei-listattujen osallistujien joukossa kärkikaartiin 
saavuttaen toisen sijan. 

Menestysvuosi yhdessä
asiakkaiden kanssa
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Laaja uusiutuvien energiaratkaisujen hyödyntäminen  
vähentää kohteidemme aiheuttamaa ympäristökuormitusta. 
Tällä saralla olemme nousseet alan osaavimpien toimijoiden  
joukkoon: geoenergian osuus Kauppakeskus Puuvillan 
vuotuisesta lämmitys- ja jäähdytysenergiatarpeesta oli 98 
prosenttia. Lahden Askonalueella kiinteistöissä tuotettiin 
jäähdytystä pohjavedellä 160 000 kWh edestä vuonna 
2016. Säästö sähkönkäytössä vastaa keskimäärin noin 13 
omakotitalon vuosittaista sähkönkulutusta.

Liiketoimintamme perustuu vahvaan asiakaskuntaamme ja  
monipuolisten tilojen ja palvelujen kysyntään. Lisäksi innostus 
historiallisten kiinteistöjen uudesta käyttöönotosta ja kehittämi-
sestä, olemassa olevan infran hyödyntäminen sekä uusiutuvien 
energialähteiden käyttöönottaminen yhdistävät meitä, asiakkai-
tamme ja päättäjiä eri tahoilla. 

Kiitän asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme sekä 
Renorin henkilökuntaa siitä, että olemme yhdessä rakentamassa 
tulevaisuutta kestävästi. Lämpimät kiitokset omistajille ja halli-
tukselle hyvin sujuneesta yhteistyöstä.

Lahdessa 27.2.2017 
Timo Valtonen
toimitusjohtaja

�Kiinteistökantamme on kuin läpileikkaus suomalaisesta 
talouselämästä. Kehitämme historiallisesti merkittäviä 
teollisuusympäristöjä vireiksi kaupunkikortteleiksi.

Kaupungit kasvoivat aikanaan kiinteistökohteidemme 
ympärille. Olemme innoissamme siitä, miten yhteistyössä 
kaupunkien ja eri yritysten kanssa olemme saaneet nämä 
alueet kukoistamaan uudelleen. 

Olemme yhdessä onnistuneet modernisoimaan tiloja, 
kiinteistöjä ja kokonaisia alueita. Olemme myös ottaneet 
käyttöön Suomen luonnon tarjoamat uusiutuvat energia-
muodot. Luomme yhdessä seuraavat 100 vuotta kestävää 
kaupunkikulttuuria. 

Lue vastuullisesta toiminnastamme >>>

Rakennettu elämään
– myös seuraavat 100 vuotta

TUTUSTU�

KEHITY�

ONNISTU



Kolme tähteä vastuullisuudesta 

Renor osallistui keväällä 2016 ensimmäistä kertaa kiinteistö- 
alan vastuullisuutta arvioivaan GRESB-vertailuun.* Sijoituimme 
Suomessa toimivien, ei-listattujen seitsemän osallistujan 
joukossa toiseksi, ja saavutimme kolmen tähden GRESB- 
luokituksen sekä Green Star -tunnustuksen. Olimme ensi- 
kertalaiseksi vahvoja lähes kaikilla vertailun osa-alueilla. 
Vuonna 2017 tavoitteenamme on saavuttaa neljä tähteä.

Vahvuuksiamme vuonna 2016 olivat: 
•  selkeät johtamiskäytännöt ja vastuut sekä vastuullisuus integroituna ydinliike- 

toimintaan
•  kiinteistö- ja portfoliotason energia-, vesi-, CO2- sekä jätetietojen kattavuus 

erinomainen 2014–2015

Kehitettävät osa-alueet:
• vastuullisuusviestinnän vahvistaminen 
•  oman henkilöstön työtyytyväisyyden systemaattinen seuranta ja dokumentointi 

sekä vastuullisuuskoulutus
• vuokralaisvuorovaikutus, tiedonjakaminen sekä vuokralaistyöohjeet
•  rakentamisen osalta ”vastuullisen rakentamisen kriteerien, viitekehyksen ja 

ohjeistuksen” luominen

*)   Arviointityötä tehtäessä kauppakeskus Puuvillan LEED-sertifikaatti ja Askotalon  
BREEAM eivät olleet vielä voimassa. Ne myönnettiin vuoden 2016 alussa.

Vuoden 2017 alusta olemme sitoutuneet:
•  toteuttamaan vastuullista liiketoimintaa ja osallistumaan edelleen  

GRESB-vertailuun
•  Kiinteistöalan energiatehokkuussopimukseen, jonka kiinteistöala on solminut 

työ- ja elinkeinoministeriön, ympäristöministeriön ja Energiaviraston kanssa 
vuosille 2017–2025. 

Vuosi Lämpö* 
[MWh]

Sähkö  
[MWh]

Kokonais- 
kulutus
[MWh]

Kokonaiskulutuksen  
muutos edelliseen 
vuoteen [%]

Ominais- 
kulutus  
[kWh/brm2]

Ominaiskulutuksen 
muutos edelliseen 
vuoteen [%]

Kiinteistökannan 
bruttoala [brm2]

2012 31 �794 13�506 45�300 123,4 413�001

2013 34�343 13�269 47�612 5,1� 128,0 3,7� 413�001

2014 37�107 19 �561 56�668 19,0� 131,1 2,4� 432�391

2015 43�024 27�456 70�481 24,4� 130,7 -0,3� 539�391

2016 44�999 28�668 73�667 4,5� 136,6 4,5� 539�391

*) sääkorjattu
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Askonalue on Lahden keskusta-alueen 
nopeasti kehittyvä osa, joka sijaitsee 
Lahden rautatieaseman ja matka- 
keskuksen välittömässä läheisyydessä. 
Alueen monipuoliset rakentamis- 
mahdollisuudet tekevät Askonalueesta 
yhden eteläisen Suomen kiinnostavim-
mista aluerakentamishankkeista. Se on 
Renorin kohteista pinta-alaltaan suurin.
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DNA:lla on ollut toimisto Askotalossa vuodesta 2009. Tutustuimme 
keväällä 2016 Askonalueen tarjontaan uudestaan. Upotalon teollis- 
historiallisessa raakatilassa oli mielestämme mielenkiintoiset puitteet 
uusille työskentelytiloillemme.
Aloitimme nopeasti neuvottelut noin 2 000 m2:n kokoisen tilan  
vuokraamisesta. Renor otti tavoitteemme vakavissaan. He pereh- 
tyivät konseptiimme ja brändiimme. Suunnittelussa kiinnitettiin 
erityistä huomiota myös työnteon sujuvuuteen ja sisäilmatekijöihin. 
Onnistuimme mielestämme luomaan viihtyisän ja terveellisen työ- 
paikan yhdessä.
Meillä on toimipaikka myös Porin Puuvillan Yrityspuistossa. Sain 
sieltä palautteen, joka kuvaa hyvin projektia Lahdessakin: Porissa  
rakennusprojekti meni erinomaisesti ja yhteystyö on jatkunut 
edelleen mutkattomasti ja saumattomasti. Tällainen yhteistyö ei ole 
itsestäänselvyys. Iso peukku.
Leena Helenius, asiantuntija FMA, Kiinteistöt, DNA Oyj

DNA muutti Upotaloon



Askonalue tuli vuoden aikana entistä tunne-
tummaksi muun muassa Askotaloon muut-
tavien Päijät-Hämeen käräjäoikeuden ja 
Salpausselän syyttäjänviraston tilojen valmis- 
tumisen ja alueen palvelutarjonnan kehitty- 
misen myötä. Tilakysyntä oli vireää ja uusia 
vuokrasopimuksia solmittiin tai niitä uudis- 
tettiin yhteensä noin 70. Askonalueella toimii 
tällä hetkellä yli 250 yritystä, jotka tarjoavat 
työpaikan yli 2 500 henkilölle. 

Askotalo koki suuren muutoksen vuonna 2016. 
Asiakkaidemme kärsivällisyyttäkin kysyneet  
suuret remontit saatiin päätökseen vuoden 
2016 lopussa. Nyt Askotalon ensimmäisessä 
kerroksessa sijaitsee vastaanottopalvelut 
sekä Ravintola Werstas tapahtumatiloineen. 
Uudistetun Askotalon avajaisia vietettiin  
tammikuussa 2017. 

Upotaloon uusia tiloja
Askonalueella sijaitsevaa Upotaloa uudistettiin 
vuoden 2016 aikana. Upotalossa suunniteltiin  
ja toteutettiin DNA Oyj:lle uudet, yli 2 000 m2 
toimitilat, joihin yrityksen toimintoja siirtyi  
vuoden 2017 alussa. Tiloihin tehdyillä rakenne- 

AINUTLAATUINEN ASKONALUE 
– vireällä alueella toimii jo 250 yritystä

ja taloteknisillä uudistuksilla aiempi raaka-
tila muutettiin moderniksi toimistotyöpaikaksi. 
Kaikki tekniset työt tehtiin tilankäyttäjien näkö-
kulmasta, ja erityistä huomiota kiinnitettiin 
energiatehokkuuteen sekä terveellisiin, hallit- 
tuihin sisäilmaolosuhteisiin. 

Askonalueen logistiikka-alueilla täyttä
Askonalueen logistiikkatilat joustavat asiak- 
kaan tarpeiden mukaan. Tämä on tärkeää  
muun muassa huonekalutoimialalle, jonka 
kesäsesonki paisuttaa tilatarvetta jo keväästä 
alkaen. Valtakunnallisesti toimivat logistiikka- 
alan asiakkaat hyötyivät tehokkaiden palvelu- 
tilojen lisäksi Askonalueen erinomaisesta  
sijainnista pääkaupunkiseudun läheisyydessä, 
keskeisten liikenneyhteyksien varrella. 

Erikoistilojen osaaja
Renorilla on kyky uudistaa jo käytössä olevia 
kiinteistöjä energiatehokkaiksi ja vähentää
näiden aiheuttamaa ympäristökuormitusta. 
Askonalueella tiloja jäähdytetään pohja- 
vedellä, mikä vähentää sähkönkulutusta  
verrattuna tavanomaiseen jäähdytykseen.

Askonalueella tehtiin vuoden 2016 
aikana isoja palvelu- ja tilauudistuk-
sia. Näistä merkittävimmät toteu-
tuivat Askotalossa ja Upotalossa. 
Logistiikkatilat olivat koko vuoden 
lähes täyteen vuokrattuja. Vuoden 
lopussa valmistui alueen asemakaa-
vauudistuksen ensimmäisen suun-
nittelualueen asemakaavaehdotus, 
joka siirtyi hyväksyntävaiheeseen. 
Vahvistuessaan uusi asemakaava 
mahdollistaa muun muassa laajat 
asuntorakentamisen mahdollisuu-
det alueelle. 
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Askonalueelle toteutettiin vuonna 2016  
alueen yritysten erikoistarpeita palvelevia  
tiloja. Yhtenä esimerkkinä näistä voidaan  
mainita päätearkistotilat Asumisen rahoitus-  
ja kehittämiskeskukselle (ARA) sekä Lahden 
kaupungille ja Oikeustalolle. Näiden tilojen 
tulee täyttää tietyt erikseen määritellyt raken-
teelliset ja olosuhteita koskevat vaatimukset. 

Vuosi 2017
Vuoden 2017 alkupuoliskolla Askotaloon 
valmistuu täysin uudet kokoustilat ja toimisto- 
hotelli. Tämä jälkeen Askotalossa on ensi- 
luokkaiset kokous- ja tapahtumapalvelut 
eri kokoisiin kokous- ja juhlatilaisuuksiin. 
Toteutettujen uudistusten myötä alue on 
entistä kiinnostavampi ja palvelevampi.

Liiketoiminnasta vastaa kiinteistöpäällikkö 
Timo Väisänen. 

Askonalue houkuttelee puoleensa
Halusimme sijoittua Lahdessa alueelle, joka kehittyy. Askonalueelle on paljon kasvu- 
odotuksia muun muassa asuintalojen rakentamiseksi. Iso merkitys on myös sillä, että 
Oikeustalo siirtyi Askotaloon ja lisää siten alueen tunnettuutta. Pankille on tärkeää 
sijaita kehittyvällä alueella, jossa on tulevaisuudessakin imua.

Renor on onnistunut saamaan tänne yrityksiä, joiden toiminta sopii Askotalon business 
park -imagoon. Se palvelee meitä ja eri alojen yrityksiä. Lisäksi lounasravintolan ja 
kokoustilojen uudistaminen ovat vakuuttaneet meidät ja asiakkaamme. Nyt pystymme 
samassa rakennuksessa järjestämään luontevasti omia asiakastilaisuuksiamme.

Johtaja Henri Lilja, Handelsbanken

VUOKRAUSASTE

89 %

ASIAKASYRITYKSIÄ

257

TONTTIPINTA-ALA

31 ha

KÄYTTÄMÄTÖN
RAKENNUSOIKEUS

250 000 m2

VUOKRATTAVAA TILAA

165 000 m2

AUTOPAIKKOJA

2 000

TYÖPAIKKOJA

2 500
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Askonalueen asemakaavamuutos eteni hyväk-
syntävaiheeseen aivan vuoden 2016 lopussa. 
Kaava käsittää noin 80 000 kem2:ä rakennus-
oikeutta asumiselle sekä liike- ja toimistoraken-
nuksille, joiden suunnittelutyö on jo aloitettu. 
Uusia, kaavoitettuja tontteja tarjotaan aktiivi-
sesti myös eri asuntorakentajille, eri kiinteistö- 
sijoittajille ja -kehittäjille.

Askonalue on keskeinen osa Lahden keskusta- 
alueen kehittämistä. Tätä tukee myös uuden 
matkakeskuksen avautuminen helmikuussa 
2016. Askonalueen vieressä sijaitseva keskus 
yhdistää lähi- ja kaukoliikenteen sekä eri  
liikennemuodot saumattomasti toisiinsa.

Lahdessa osallistutamme Askonalueen  
toimijoita sekä kaikkia kaupunkilaisia alueen 
kehittämiseen. Vuonna 2016 kutsuimme 
Suomen Muotoilusäätiön opiskelijat suun- 
nittelemaan alueella sijaitsevaa Uponsiltaa 
ja sen ympäristöä. Tuloksena syntyi kuusi 

Askonalue entistä lähempänä kaikkia lahtelaisia

erilaista ideaa. Lisäksi järjestimme alueen lähi-
seudun asukkaille keskustelutilaisuuden, jossa 
käsiteltiin aluetta koskevia suunnitelmia.

Askonalue on ekologinen kokonaisuus
Samassa yhteydessä Askonalueen kiinteistö-
jen energiatehokkuuden kehittämisen kanssa 
olemme keskittyneet uusiutuvien energia- 
muotojen hyödyntämiseen. Tulokset ovat 
myönteisiä niin ympäristölle kuin kiinteistöjen 
taloudenpidolle. Yksittäisenä, merkittävänä 
saavutuksena pidämme sitä, että Askotalo 
saavutti vuonna 2016 käyttövaiheen 
BREEAM-ympäristösertifioinnin.

Askonalueella jäähdytetään pohjavedellä 
8 500 m2 toimistotilaa. Jäähdytystä tuotettiin 
vuonna 2016 pohjavesijärjestelmällä 160 000 
kWh:n edestä. Vuonna 2016 rakennettujen 
uudistilojen myötä pohjavedellä jäähdytetään 
nyt noin 15 000 m2 toimisto-, ravintola- ja 
aulatiloja. 

Askonalueen kehitysinvestoinnit nousivat vuonna 2016 noin 14 miljoonaan euroon. Pääasiassa tilojen, 
talotekniikan sekä palvelujen kehittämiseen suunnatut toimet nostivat vuokrattavien tilojen neliömäärän 
165 000 m2:iin ja paransivat entisestään niin asiakasviihtyvyyttä kuin rakennusten teknisiä ominaisuuksia.

Ratkaisun konkreettisin hyöty on energian- 
säästö. Sähkönkulutus on pohjavesijäähdyt- 
teisissä tiloissa 30–50 prosenttia pienempi 
kuin tavanomaisella jäähdytyksellä toteute- 
tuissa tiloissa. Säästö vastaa keskimäärin noin 
13 omakotitalon vuosittaista sähkönkulutusta. 

Päättyneenä vuonna toteutuneessa Tekesin 
tukemassa hankkeessa selvitimme Askonalueen 
alla olevan pohjavesivarannon määrää. Mikäli 
pohjavettä on riittävästi, alueelle rakennettavan 
uuden kaupunginosan kiinteistöjen lämmitys 
ja jäähdytys voidaan hoitaa pohjavesivarantoa 
hyödyntämällä. 

Kiinteistökehityksestä vastaa kiinteistökehitys- 
johtaja Marko Liimatainen. Ylläpitopalvelujen 
kehittämisestä vastaa ylläpitopäällikkö Toni 
Pajulahti. 

Ki
in

te
is

tö
ke

hi
ty

s  
A

sk
o

na
lu

e 
 L

A
H

TI

Askotalolle myönnettiin BREEAM In-Use -sertifikaatti.
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Porin Puuvilla Oy:n omistavat Renor 
ja Ilmarinen tasaosuuksin. Puuvillan 
kortteli käsittää laajan ja vireästi  
kehittyvän korttelialueen keskellä  
Poria. Renor omistaa Porissa lisäksi 
toimistoasiakkaita palvelevan  
Askokylän.
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Citymarketissa tavoitteet toteutuvat
Kauppamme sijaitsee Porin keskustassa, kauniissa kauppakeskuk- 
sessa, jossa on paljon kävijöitä päivittäin. Kauppakeskus Puuvillan, 
yli 5 000 neliömetrin Citymarkettimme kävijämäärät ja myynti ovat 
kehittyneet hyvin. Kauppamme ja kauppapaikkamme on onnistunut 
tavoitteiden saavuttamisessa.
Ketjullemme vastuullinen toiminta, kaikissa muodoissaan, on 
tärkeää, näin myös ympäristön kannalta. Kauppakeskus Puuvilla 
hyödyntää esimerkillisesti uusiutuvia energialähteitä. Me teemme 
Citymarketissa samaa työtä. Tämä tarkoittaa muun muassa kylmä- 
tilojen energiankulutuksen hallintaa, kalustevalintoja, valaistusta  
– ja meillä myös kylmälaitteiden etävalvontaa. Sen avulla kylmä- 
laitteidemme energiankulutusta voidaan optimoida järkevästi.
Kauppias Juha Jylli, K-Citymarket 
 



Vuonna 2016 kauppakeskus Puuvillassa  
vieraili noin 5,3 miljoonaa kävijää. Kasvua 
käyntikerroissa oli noin 11,2 prosenttia edel-
lisvuoteen verrattuna, mikä on kauppakes-
kusten keskiarvoa reilusti korkeampi KTI:n 
toteuttaman kauppakeskusten seuranta- 
raportoinnin mukaan. Samaan aikaan kauppa- 
keskuksen kokonaismyynti kasvoi noin 7,5 
prosenttia.   

Renorin ja Ilmarisen tasaosuuksin omistama 
Kauppakeskus Puuvilla on Satakunnan suurin 
kauppakeskus, jossa on yli 60 liikettä. Kauppa- 
keskuksen tilakysyntä oli vuonna 2016 vilkasta 
ja palvelutarjonta monipuolistui entisestään: 
Puuvillaan avattiin muun muassa kirjasto, 
pankki, Alko, kiinteistövälityspalvelut sekä 
uusia sisustusalan liikkeitä. 

Suuri aurinkovoimalaitos kauppakeskuksen  
katolle
Geoenergian osuus Kauppakeskus Puuvillan 
vuotuisesta lämmitys- ja jäähdytysenergiatar-
peesta vuonna 2016 nousi jopa 98 prosenttiin.  
Vuonna 2016 päätettiin suuren aurinkovoima- 

PORIN PUUVILLASSA 
ENNÄTYSTEN VUOSI 
– yli 5 miljoonaa kävijää

laitoksen rakentamisesta. Oman toiminnan 
ympäristöystävällisyyden lisäksi kauppakes-
kuksessa on kiinnitetty huomiota asiakkaiden 
ympäristövalintojen tukemiseen. Asiakkaiden 
käytössä olevien sähköautojen latauspisteiden 
määrää lisättiin vuoden aikana.

Palveleva kortteli houkuttelee  
toimistoasiakkaita
Puuvillan kortteli on laaja kokonaisuus, josta  
on muodostunut Satakunnan merkittävin  
yritys-, koulutus- ja vapaa-ajankeskus. Kohteen 
monipuolisuus takaa taloudelliset edellytykset 
ja hyvät palvelut jatkuvalle kehitykselle. Vuonna 
2016 kohteen vetovoimaisuus näkyi myös 
Puuvillan yrityspuiston vuokrausasteen hyvänä 
kehityksenä. 

Vuosi 2017 
Kauppakeskus Puuvilla on alusta alkaen 
hyödyntänyt älykkäitä, digitaalisia ratkaisuja 
sekä asiakas- että yrityspalveluun. Liikkeiden 
käytössä on mm. kauppakeskuksen sähköiset 
mainospinnat kauppakeskuksen intranetin 
kautta. Lisäksi kauppakeskuksen liikkeille on 

Kaksivuotiaan kauppakeskus  
Puuvillan kävijämäärät ja koko- 
naismyynti olivat vahvassa 
kasvussa vuonna 2016. Geo- 
energiaa ja jatkossa myös  
aurinkoenergiaa mittavasti 
hyödyntävälle kauppakeskuk- 
selle myönnettiin keväällä  
platinatason LEED®-ympäristö- 
sertifikaatti. Kauppakeskus on  
vetonaula myös Puuvillan yritys-
puistolle, jonka vuokrausaste on 
kiitettävät 87 prosenttia. Pu
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tarjolla verkkokaupparatkaisu. Alkaneena 
vuonna digitaalisia ratkaisuja kehitetään 
entisestään ja niitä sovelletaan palvelemaan 
entistä laajemmin myös yrityspuiston 
asiakkaita.

Digitalisaation lisäksi kauppakeskus on  
investoinut korkeatasoiseen, laajalevikkiseen 
asiakaslehteen. Verkkomarkkinoinnin ohella 
tämän odotetaan lisäävän kauppakeskuksen 
tarjonnan houkuttelevuutta entistä laajem-
malla markkina-alueella. 

Suunnittelijat viihtyvät Puuvillassa
”Raakatilasta” rakennettiin toimisto meitä varten. Sen 800 m2:n tilat ja ratkaisut 
tukevat työtämme oivallisesti. 

Sijaintihan on aivan erinomainen, tätä arvostavat henkilöstömme ja asiakkaamme:  
tänne on helppo tulla, lounasaikaan tarjolla on useita vaihtoehtoja ja kotiin lähtiessä  
voi poiketa jo täällä kaupan kautta. Asiakkaita paikka palvelee myös mainiosti, sillä  
kokousten ajaksi tarjolla on ilmaisia pysäköintipaikkoja.

Ympäristöarvot ovat meille tärkeitä, omaa toimintaamme ohjaa ISO14001-standardi. 
Siksi arvostammekin kauppakeskuksen toimintaa uusiutuvien energialähteiden 
käytössä. Olemme myös itse Kauppakeskus Puuvillan palveluntuottaja, työpöydällä 
on tällä hetkellä muun muassa kauppakeskukseen liittyvä LVIS-suunnitelma.

Yksikönpäällikkö Jani Kautto, Etteplan Design Center Oy

Liiketoiminnastamme Porissa vastaa kiinteis-
töjohtaja Juha Veistonen. Kaupallisen johta-
misen kumppanina toimii Realprojekti Oy, ja 
kauppakeskuksen uudeksi johtajaksi nimitettiin 
vuonna 2016 Tea Siivola.

ASIAKASYRITYKSIÄ

67

VUOKRAUSASTE

93 %

VUOKRATTAVAA TILAA

42 000 m2

KAUPPAKESKUS PUUVILLA

VUOKRATTAVAA TILAA

28 000 m2

VUOKRAUSASTE

87 %
ASIAKASYRITYKSIÄ

60

PUUVILLAN YRITYSPUISTO

KÄYTTÄMÄTÖN RAKENNUSOIKEUS

69 000 m2

TYÖPAIKKOJA

1 150 kpl

VUOKRATTAVA PINTA-ALA

70 000 m2

PUUVILLAN KAUPUNKI- 
KORTTELI YHTEENSÄ

AUTOPAIKKOJA

2 000 kpl
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Vuonna 2016 päättyi arkkitehtuurikilpailu Porin 
Puuvillan kaupunkikorttelin kehittämisestä. 
Tavoitteena kilpailussa oli tutkia Puuvillan 
kaupunkikorttelin jäljellä olevan rakennus-
oikeuden hyödyntämistä asuntorakenta-
miseen ja samalla suunnitella laajennusosa 
kauppakeskukselle. 

Kilpailuun kutsuttiin viisi arkkitehtitoimistoa 
ja siinä noudatettiin Suomen Arkkitehtiliiton 
kilpailusääntöjä. Kilpailun voitti Arkkitehtitoi-
misto Huttunen-Lipasti-Pakkanen Helsingistä 
nimimerkillä ”Kudottu kaupunki”. Arkkitehti- 
toimisto Brunow & Maunulan ehdotukselle 
”Cotona” myönnettiin kunniamaininta.

Kaupunkikorttelin suunnittelua jatkettiin 
voittaneen kilpailutyön pohjalta. Asumisen 
mahdollistavan asemakaavan muutosprosessi 
on käynnistetty yhdessä Porin kaupungin 
kanssa. Uusi kaava mahdollistaisi 20 000 
kem2:n asuntoalueen rakentamisen ja kauppa-
keskuksen laajentamisen 6 000 m2:llä. 

noin 534 000 kWh aurinkosähköä. Määrä  
vastaa 266 kerrostaloasunnon vuosittaista 
sähkön kulutusta. Rakennustyöt alkavat  
maaliskuun alussa 2017 ja voimala on tuotan-
nossa loppukeväästä 2017.

Kiinteistökehityksestä vastaa kiinteistökehitys-
johtaja Marko Liimatainen.  

Investoimme aurinkovoimalaan 
Kauppakeskus Puuvillalle myönnettiin keväällä 
2016 korkein eli platinatason LEED-ympäristö- 
sertifikaatti. Kyseessä on Suomessa ensimmäi-
nen vanhaan teollisuuskiinteistöön saneerattu 
kauppakeskus, jolle sertifikaatti on myönnetty. 

Kauppakeskuksessa on alusta alkaen kiinni-
tetty erityistä huomiota energiatehokkuuteen, 
uusiutuvien energialähteiden hyödyntämiseen 
sekä ympäristökuormituksen minimoimiseen. 
Puuvillan jäähdytys ja lämmitys on toteutettu 
yhdellä Suomen suurimmalla maalämpöjärjes-
telmällä. Geoenergian osuus Kauppakeskus 
Puuvillan vuotuisesta lämmitys- ja jäähdytys- 
energiatarpeesta vuonna 2016 oli 98 prosenttia. 

Vuoden 2016 lopussa Porin Puuvillassa 
päätettiin investoida aurinkoenergiaan. 
Järjestelmästä tulee yksi Suomen suurimmista 
kiinteistökohtaisista aurinkovoimalaitoksista. 
Kauppakeskuksen katolle asennetaan 2 226 
aurinkopaneelia, jotka tuottavat vuosittain 

Porin Puuvillan kaavauudistus monipuolistaa 
kaupungin palveluja 
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Kauppakeskus Puuvillalle myönnettiin  
platinatason LEED-ympäristösertifikaatti.
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TIKKURILAN
Silkin uusi aika 
Vantaalla sijaitseva Tikkurilan Silkki on keskusta- 
kortteli, jossa toimii useita pien- ja palveluyrityksiä 
sekä Teatteri Vantaa. 

Tikkurilan Silkin kiinteistöalueen uudelleen- 
kehitys eteni ja aloitimme uudistushankkeeseen 
liittyvän tilamarkkinoinnin vuoden 2016 aikana. 
Vuoden lopussa allekirjoitimme vuokrasopimuksen 
Vantaan kaupungin kanssa noin 2 000 m2 suuruisten 
toimistotilojen vuokraamisesta Tikkurilan Silkin 
B-rakennuksesta. Tämä on merkittävä askel 
kaupunkikorttelin uudistamisessa. 

Tikkurilan Silkin korttelin pysäköintialuetta uudis- 
tettiin kesällä 2016. Vuoden aikana valmistauduttiin 
myös kiinteistön tekniseen suunnitteluun tekemällä 
rakennus- ja geoteknisiä tutkimuksia. 

Korttelin hankesuunnittelu eteni vuoden 2016 
aikana merkittävästi. Erinomaisten liikenne- 
yhteyksien äärellä sijaitsevaan ainutlaatuiseen 
kohteeseen on suunnitteilla toimisto-, liike- ja 
ravintolapalveluja sekä koteja Keravanjoen 
kauniiseen maisemaan.

TOIMISTOT

5 000 m2

MONITOIMITILAT

3 000 m2

PALVELUT

2 000 m2

ASUNNOT

2 750 m2

Tikkurilan Silkistä Vantaan kaunein kortteli
Vantaalla sijaitseva Tikkurilan Silkin kehittyvä kaupunkikortteli muodostuu toimistoista, 
asunnoista, kokous- ja ravintolapalveluista sekä monitoimi- ja palvelutiloista. 

Kortteli pursuaa historiaa ja tarinoita silkkitehtaan ajoilta 1900-luvun alkupuolelta asti. 
Tikkurilan Silkkiin toteutetaan nyt avaria, valoa tulvivia tiloja. Ensimmäisten, uusittujen 
toimistotilojen arvioidaan valmistuvan loppuvuonna 2018.

KAUPUNKIKORTTELI TARJOAA 
JATKOSSA MONIPUOLISIA 
RATKAISUJA JA PALVELUJA:
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Forssan Vanhaan Kutomoon  
kauniit tilat Esperi kodeille
Vuonna 2016 Esperi Care Oy laajensi  
toimintaansa Finlaysonalueella. Vanhan  
Kutomon tiloihin, perinteikkääseen ympäristöön 
avautuivat kesällä täysin uusi Esperi Hoitokoti  
Popliini ja Esperi Hoivakoti Puuvilla. Viihtyisässä 
Hoivakoti Puuvillassa on 30 asukaspaikkaa  
ympärivuorokautista hoivaa tarvitseville ikä- 
ihmisille ja muistisairaille. Hoitokoti Popliini  
tarjoaa ympärivuorokautista autettua asumista 
kehitysvammaisille. Hoitokoti Popliinissa on  
koti 15 asukkaalle.

PORVOO WSOYTALO 
Porvoon WSOYTALO on yksi alueen tärkeimmistä toimitiloja 
tarjoavista kiinteistöistä kaupungin keskustassa. Vuonna 2016 
WSOYTALOn vuokrausaste kehittyi hyvään suuntaan. Osa 
asiakkaistamme laajensi toimitilojaan kiinteistössä, ja onnis- 
tuimme solmimaan myös useita uusia vuokrasopimuksia.

WSOYTALOsta on toimitilojen lisäksi löytynyt monipuolisia 
ratkaisuja muun muassa Porvoon kaupungille, Helsingin ja 
Uudenmaan sairaanhoitopiirille sekä Porvoon musiikkiopistolle. 

Vuonna 2016 kiinteistössä toteutettiin perusparannustöitä, 
joista mainittakoon suojellun osan vesikaton uusiminen.

VUOKRATTAVAA TILAA

23 100 m2

KÄYTTÄMÄTÖN RAKENNUSOIKEUS

1 700 m2

VUOKRAUSASTE

91 %
ASIAKASYRITYKSIÄ

98

TAMPERE PMKTALO 
PMKTALOssa toimii useita asiantuntija- ja palveluyrityksiä  
sekä tuotanto- ja varastotilakäyttäjiä. PMKTALOn palvelujen 
ja korttelin saavutettavuutta paransivat huomattavasti  
Tampereen rantatunnelin käyttöönotto sekä Ratapihankadun 
uudistaminen. Korttelin palvelutason kehittämiseksi ostimme 
keväällä 2016 tontin pysäköintialuetta varten.  

Alueen uusi asemakaava vahvistettiin vuonna 2016. Uudessa 
asemakaavassa PMKTALOlle osoitettiin 4 700 kerrosneliö- 
metriä asuntorakennusoikeutta. Vuoden toisella puoliskolla 
myimme PMK-korttelista Mandatum Life Vuokratontit 2 Oy:lle 
tontinosan, johon valmistuu asuinkerrostalo vuonna 2018 
Pohjola Rakennus Oy:n rakentamana. 

VUOKRATTAVAA TILAA

16 400 m2

VUOKRAUSASTE

84 %

Esperin asukkaille uusi koti
”Viime vuonna saimme käyttöömme uudet ja kauniit Esperi kodit 
Vanhan Kutomon tiloissa Forssassa. Saamme usein positiivista palautetta 
perinteisten tehdastilojen uudelleen käyttöönotosta. Etenkin viiden metrin 
huonekorkeus sekä tilojen valoisuus ja avaruus ovat herättäneet suurta 
ihastusta. Olemme iloisia siitä, että kotimme sijaitsevat Finlaysonalueen 
historiallisessa ympäristössä. Alue on tärkeä myös Forssalle ja sen asukkaille, 
sillä kaupunki on syntynyt tehtaan ympärille.

Tilojemme nykyinen käyttötarkoitus poikkeaa täysin alkuperäisestä.  
Viihtyvyys ja kodikkuus olivat ehdottomia vaatimuksia peruskorjaukselle. 
Lisäksi tilat piti suunnitella esteettömiksi ja siten, että apuvälineiden 
käyttö on mahdollista. Muutos vaati paljon suunnittelua, mutta Renorin ja 
Esperin asiantunteva tiimi onnistui työssään hyvin.”

Yksikönpäällikkö Kirsi Tuomola, Esperi Hoivakoti Puuvilla ja Hoitokoti Popliini

FORSSA 
FINLAYSONIN TEHDAS  
Renorin Forssassa omistaman Finlaysonalueen muodostavat 
Vanhan Kutomon hyvinvointi-, hoivapalvelu- ja toimistokeskus, 
Finlaysonalueen tehtaat sekä logistiikkakeskus.

Finlaysonalueen tehdas- ja logistiikkakeskus palvelee useita 
tuotanto- ja logistiikka-alan yrityksiä. 

Vuonna 2016 investoinnit kohdistuivat logistiikkapalvelujen 
kehittämiseen. Toteutimme Finlayson Oy:lle uuden 8 000 m2:n 
korkeavaraston. Samassa yhteydessä uusimme Finlayson Oy:n 
kanssa solmitun, pitkäaikaisen vuokrasopimuksen. 

 

VUOKRATTAVAA TILAA

11 600 m2

VUOKRAUSASTE

86 %

VUOKRATTAVAA TILAA

30 300 m2

KÄYTTÄMÄTÖN RAKENNUSOIKEUS 

4 700 m2

VUOKRAUSASTE

49 %
ASIAKASYRITYKSIÄ
43

ASIAKASYRITYKSIÄ

39

ASIAKASYRITYKSIÄ

60 

FORSSA
VANHA KUTOMO 
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Osaamisen ytimessä innostus

Kohteidemme keskeiset sijainnit eri kaupungeissa sekä 
vastuullinen ja aktiivinen rooli kiinteistökehittäjänä- ja 
sijoittajana ovat niitä tekijöitä, jotka innostavat meitä 
uudistamaan paitsi kiinteistöjämme niin myös kokonaisia 
kaupunkialueita.

Henkilöstömme työskentelee asiakaspalvelun,  
vuokrauksen sekä kiinteistöpalvelun ja -kehittämisen 
asiantuntijatehtävissä. Työskentelemme itse tehokkaasti, 
minkä lisäksi osaava kumppaniverkosto on meille tärkeä.

Renorin ytimessä on palvelu 
asiakkaidemme arkisissa asioissa.  
Huolehdimme vuokraus- ja yllä- 
pitopalvelujen sujumisesta sekä  
kiinteistöjen kehittämisestä ja 
niihin liittyvästä uudisrakentamisesta. 

•  Renorin palveluksessa on 28 henkilöä,  
joista naisia 9 ja miehiä 19.

• Keskimääräinen työsuhteen kesto on noin 14 vuotta. 
• Henkilöstön keski-ikä on noin 48 vuotta. 

Kuvassa Renorin ja Porin Puuvillan henkilöstöä joulu- 
kuussa 2016. 
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Hallitus

KARI KOLU
hallituksen jäsen vuodesta 2004 ja 
varapuheenjohtaja vuodesta 2014 
KTM

NIILO PELLONMAA
hallituksen jäsen vuodesta 2004 
KTK

HEIKKI HYPPÖNEN
hallituksen jäsen vuodesta 2004 
ekonomi

ERKKA VALKILA
hallituksen jäsen ja puheenjohtaja 
vuodesta 2015 
insinööri

TIMO KOKKILA
hallituksen jäsen vuodesta 2008 
DI

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

TONI PAJULAHTI
ylläpitopäällikkö
johtoryhmän jäsen vuodesta 2013
insinööri (AMK), ITS-TEK

EMILIA RIIKONEN
lakimies
johtoryhmän sihteeri vuodesta 2017
OTM, VT

MARKO LIIMATAINEN
kiinteistökehitysjohtaja
johtoryhmän jäsen vuodesta 2015
DI, LKV

TIMO VALTONEN
toimitusjohtaja
johtoryhmän jäsen vuodesta 2011
DI

SAMI LAINE
talous- ja rahoitusjohtaja
johtoryhmän jäsen vuodesta 2016
KTM
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Taloudellinen katsaus 2016

KONSERNI- 
TULOSLASKELMA

1.1.–31.12.�
2016

1.1.–31.12.�
2015

1 000 euroa

Liikevaihto 24 158 24 415

Liiketoiminnan muut tuotot 6�124 3�374

Henkilöstökulut -1�861 -2�056

Poistot ja arvonalentumiset -4�354 -4�495

Liiketoiminnan muut kulut -11�543 -11�606

Liikevoitto 12 524 9 632

Rahoitustuotot ja -kulut -2�705 -2�431

Voitto ennen veroja 9 819 7 201

Välittömät verot -2�145 -1�565

Tilikauden voitto (tappio) 7 674 5 635

KONSERNI- 
TASE

31.12.�
2016

31.12.�
2015

1 000 euroa

Sijoituskiinteistöt 155�331 144�947

Saamiset 2�652 2�207

Rahat ja pankkisaamiset 4�953 3�424

Vastaavaa yhteensä 162 936 150 578

Oma pääoma 69�011 64�726

Pitkäaikainen vieras pääoma 85�890 80�042

Lyhytaikainen vieras pääoma 8�034 5�810

Vastattavaa yhteensä 162 936 150 578

Korolliset velat yhteensä 85�488 78�829

KONSERNIN  
RAHAVIRTALASKELMA

1.1.–31.12.�
2016

1.1.–31.12.�
2015

1 000 euroa

Liiketoiminnan rahavirta 
ennen rahoituseriä 11�014 10�000

Nettorahoituserät -2�810 -2�239

Verot -1�372 -1�547

Liiketoiminnan rahavirta 6 832 6 214

Investoinnit aineellisiin ja 
aineettomiin hyödykkeisiin -20�120 -3�133

Aineellisten ja aineettomien 
hyödykkeiden luovutustulot 11�951 10�240

Investoinnit muihin sijoituksiin -405 -1�220

Investointien rahavirta -8 574 5 888

Rahoituksen rahavirta 3 270 -9 893

Rahavarojen muutos 1 528 2 208

Rahavarat tilikauden lopussa 4 953 3 424
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VUOKRATTAVA 
PINTA-ALA m2

KÄYTTÄMÄTÖN
RAKENNUSOIKEUS m2

TALOUDELLINEN 
VUOKRAUSASTE %

ASIAKAS- 
YRITYKSIÄ

Askonalue, Lahti 165�000 250�000 89� 257

Kauppakeskus Puuvilla, Pori 42�000 69�000 93� 67�

Puuvillan Yrityspuisto, Pori 28�000 87� 60

Vanha kutomo, Forssa 11�600 86� 39

Finlaysonin tehdas, Forssa 30�300 4�700 49� 43

WSOYTALO, Porvoo 23�100 1�700 91� 98

PMKTALO, Tampere 16�400 84� 60

Tikkurilan Silkki, Vantaa 11�100 4�000 69� 72

Höyläämötie 3, Helsinki 2�900 49� 4

Askokylä, Pori 6�500 660 97 12

Tunnuslukuja 2016

KiinteistösalkkummeKiinteistöomaisuuden 
markkina-arvo

Vuoden aikana toteutuneet merkittävimmät kiinteistötransaktiot:
• Hämeenlinnan keskustassa sijaitsevan Karistonkulman myynti Hemsölle.
• Tampereen PMK-korttelista tontinosan myynti Mandatum Life Vuokratontit 2 Oy:lle.
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RENOR OY 
Pursimiehenkatu 26 C, 6. krs 
PL 199 
00151 HELSINKI
Vaihde 0207 220 800 
etunimi.sukunimi@renor.fi 
www.renor.fi

FORSSA Finlaysonalue
Puuvillakatu 4 A 1 
30100 FORSSA

LAHTI Askonalue
Askonkatu 9 E, 3. krs 
PL 45 
15101 LAHTI

PORVOO WSOYTALO
Mannerheiminkatu 20 
06100 PORVOO

TAMPERE PMKTALO
Erkkilänkatu 11 A, 7 krs. 
33100 TAMPERE

VANTAA Tikkurilan Silkki
Silkkitie 5  
01300 VANTAA

Porin Puuvilla Oy
PORI Porin Puuvilla 
yrityspuisto ja kauppakeskus
Siltapuistokatu 14 
28100 PORI 
etunimi.sukunimi@porinpuuvilla.fi 
www.porinpuuvilla.fi




