
1RENOR OY 2019

RAKENNETTU
ELÄMÄÄN

2019



2

Tikkurilan Silkki Vantaalla, Askonalue Lahdessa, Puuvillan 
Kaupunkikortteli Porissa, WSOYtalo Porvoossa, Forssan 
Finlaysonalue – näihin nimiin on leivottu sisään historial- 
lisia elinkeinoelämän kerroksia. Olkoonkin ”vain” raken-
nuksia, niin ne ovat myös omien kaupunkikeskustojen 
merkittäviä kasvualustoja. 

Asiakkaamme ovat löytäneet nämä ainutlaatuiset kohteet 
ja tehneet niistä kanssamme sykähdyttäviä, elämyksellisiä, 
moderneja palvelu- ja osaamiskeskuksia. Tästä kumpuaa 
meidän ylpeytemme ja työnilomme ja lopulta taloudelli-
nen tuloksemme yrityksenä.

Olet tervetullut tutustumaan meihin ja kiinteistökohtei-
siimme tämän julkaisun välityksellä. Verkkosivuiltamme 
löydät myös  aina ajankohtaiset kuulumiset paikkakunnit-
tain. Kaikkein hauskinta olisi kuitenkin kohdata kasvotus-
ten. Vaikkapa pullakahvien tai lounashetken merkeissä. 
Alla näet eri kohteissamme palvelevat henkilömme. He 
kertovat mielellään tarinamme – soita ja tule käymään!

Ystävällisin terveisin, 

Marko Liimatainen 
toimitusjohtaja

Nähdään Renorissa 
– tervetuloa!

Juha Avellan, Forssa    Juha Veistonen, Pori    Marko Liimatainen
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”���Sympa�tarjoaa�asiakkailleen�digitaalisia��
ratkaisuja�henkilöstöjohtamisen�prosessiin.��
Askotalossa�yrityksellä�on�yli�700�neliö-�
metrin�viihtyisät�tilat.” 
–  Keijo Karjalainen, ASKONALUE, LAHTI s. 6

Porin�Puuvilla�on�kasvanut�kauppa-�
keskuksesta�tapahtumien�areenaksi. 
– PORIN PUUVILLA, s. 10
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RENORIN KEHITYSKOHTEET 2019

Ainutlaatuinen Askonalue

Tikkurilan Silkki avasi ovensa tammikuussa 2019

Puuvilla – elämää sykkivä kaupunkikortteli 

Toimisto- ja liiketiloja
Askotalo 26 000 m2 
Upotalo 25 000 m2 
Asko1, 1 500 m2

Logistiikkapalvelut
Asko 3, 59 500 m2

Liesitehdas 18 000 m2

Upotalo 12 000 m2

Upo 2,  20 000 m2

Toimistotilaa 5 000 m2

Monitoimi- ja kultturitilaa 5 000 m2

Asunnot 3 000 m2

Liiketilaa 41 500 m2

Toimistotilaa 27 000 m2
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JULKISET
PALVELUTILAT WSOYtalo keskellä kaupunkia

Monipuolinen Finlaysonalue

Kehittyvässä Pitäjänmäessä toimisto-  
ja tuotantotilaa 3 000 m2 

Toimisto- ja liiketiloja, terveydenhuollon ja koulutuksen 
tiloja sekä erilaisia palvelutiloja 22 000 m2

Vanha Kutomo
Toimisto- ja liiketilaa  
sekä palvelutilaa 11 500 m2

Finlaysonin tehtaat
Logistiikkatilaa 31 000 m2
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RETROISSA RAAMEISSA
MODERNIA RYHTIÄ 

asiakasyrityksiä  
300
työpaikkoja 
2 500
vuokrausaste 
95 %

TIESITKÖ TÄMÄN? Askonalueella olet perillä 

»  Lahden keskustasta noin 10 minuutin kävelymatka

» Lahden matkakeskus Askonalueen vieressä

» Helsingistä noin tunnin ajo- tai junamatka

Junalla, autolla, pyörällä, kävellen – Askonalueella yhdistyvät 
monipuoliset yksityis- ja joukkoliikenteen palvelut.

RETROISSA RAAMEISSA
MODERNIA RYHTIÄ 

Tule Askonalueelle

• toimistotiloja, joihin voit yhdistää kattavat yrityspalvelut

•  liike- ja palvelutiloja, joiden asiakasvirtaa kasvattavat alueella työskentelevät  
ja vierailevat henkilöt

•  logistiikkatiloja, joissa sijaitsevat yritykset arvostavat Askonalueen liikenne- 
yhteyksiä koko Suomeen

6
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RETROISSA RAAMEISSA
MODERNIA RYHTIÄ 

Harppauksia   Kokous- ja tapahtumatiloissa järjestettiin useita 
isoja yritysjuhlia, seminaareja ja koulutustilaisuuksia.  
Tilat soveltuvat hyvin myös messujen järjestämiseen.

  Ensimmäinen asuinkiinteistö on rakenteilla ja 
ennakkomarkkinoinnissa

 Askonkadun uudistustyö valmistuu kesällä 2019

RETROISSA RAAMEISSA
MODERNIA RYHTIÄ 

Askonalueelle on jo usean vuoden aikana 
sijoittunut nimekkäitä keskisuuria ja suuria 
yrityksiä. Asiakastyytyväisyys on pysynyt  
kehittyvällä alueella korkeana. Uudet tulijat 
ovat tuoneet Askonalueelle buustia ja lisää 
bisnestä – tämä kertoo tilojen ja palvelujen 
houkuttavuudesta. 

Askonalueen uudeksi kiinteistöpäälliköksi  
nimitettiin Simo Niemelä helmikuussa 2019.

Kun avaat yrityksesi ovet Askonalueella, palvelemme 
sinua yrityspalveluilla, jotka tekevät arjestasi entistä 
sujuvamman. Pidämme huolta myös asiakkaidemme 
henkilöstöstä vaalimalla ravintola Werstaan aamiais- 
ja lounastarjontaa. Askotalossa on tarjolla myös tee-
moitettua taukojumppaa joka viikko.

Buustia kasvuun 

Yrityksen näköinen
palvelutarjotin

ASKONALUE, Lahti 

Sympa Oy on digitaalisten palvelujen tarjoaja, joka on toiminut Askotalossa vuodesta 2012. Toimitusjohtaja Keijo Karjalainen 
(kuvassa takana oikealla): ”Sympa on vahvassa kasvussa. Meillä on tällä hetkellä yli 300 000 HR-ratkaisumme käyttäjää 600 
yrityksessä, yli 50 maassa. Lahti on yrityksemme kotipaikka ja Askonalue hyvä kasvualusta Sympalle.”

7Kuvat Sympan toimistolta, henkilöt vasemmalla: Irene Koskinen (sohvalla) Tauolla Keijo Karjalaisen kanssa pelaamassa  
mm. Aleksandr Voronkov ja Kari Surakka.

•  front-cooking-pöydistä aamiais- ja lounastarjoilu 
sujuvasti yli 400 henkilölle joka päivä 

•  kokoustilat palvelevat alueen yritysten lisäksi myös 
lukuisia muita yrityksiä ja yhdistyksiä, jotka arvos-
tavat kokouspaikan hyvää sijaintia ja muunneltavia 
tiloja sekä kokonaisvaltaista palvelua

•  yritysjuhlat ja yksityiset juhlat Torilla 

•  toimistohotelli Suorakulma
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Keväällä 2019 aloitettiin alueen ensimmäisen asuinkerrostalon rakennustyöt Askon- 
kadun varrella. Kohteen rakennuttaa Touko Capital Oy ja rakentaa Rakennustoimisto  
Valve Oy. Askonalueen ensimmäisiin koteihin muutetaan keväällä 2020. 

Kotipaikka Askonalue

” Olemme rakentamassa moderneja koteja,  
joiden yksityiskohdissa näkyy Askon vanhaa 
perinnettä. Odotamme, että tähän muuttaa  
työssäkäyviä sinkkutalouksia ja pieniä perheitä 
tai jo seniori-ikään ehtineitä henkilöitä. Nyt 
suunnitellut kodit ovat varsin houkuttelevia 
useille eri ryhmille”, sanoo toimitusjohtaja Ilkka 
Jaakkola Rakennustoimisto Valve Oy:stä.
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Vuonna 2017 vahvistettu asemakaava sisältää 
asuntorakentamista noin 40 000 kerrosneliö- 
metriä ja lähes saman verran rakennusoikeutta 
toimistotiloille. Kaava-alue rajoittuu Askonkadun 
liittymään lännessä ja Uponsiltaan idässä.

Asumisen ratkaisujen myötä alueelle on tarkoitus sijoittaa 2 000 neliö-
metrin päivittäistavarakauppa, joka palvelisi myös lähialuetta. Lisäksi 
suunnitteilla on noin 1 000 neliömetrin verran muita lähipalveluja.

Kysyntä kasvaa  
– kauppa vastaa

Kaikki odottavat hetkeä, kun uusi katu- 
verkosto ja erityisesti kevyenliikenteen 
väylät valmistuvat kesällä 2019. Työpai-
kalle saapuminen ei voisi olla mukavam-
paa ja turvallisempaa. Valmistuva ver-
kosto ja pysäköintialueet tarjoavat myös 
autoilijoille sujuvat liikenneolosuhteet 
alueella.

Vuonna 2018 alkaneet mittavat maan- 
rakennushankkeet Askonalueen ympä-
ristössä parantavat alueen viihtyvyyttä 
merkittävästi. Yksi tärkeimmistä muu-
toksista on valtatie 12 siirtyminen ohi-
kulkutielle, jolloin raskas liikenne siirtyy 
pois kaupunkialueelta. Tämä lisää sekä 
viihtyisyyttä että maankäytön mahdolli-
suuksia radanvarren alueella.

Pyöräillen,
skeitaten,
kävellen

Askonalueella hyödynnetään 
laajasti uusiutuvia energialäh-
teitä jäähdytys- ja lämmitys- 
energiantuotannossa: sähkön-
kulutus on laskenut ratkaisujen 

avulla merkittävästi. Pohjavesiesiintymiä tutkitaan myös muualla 
energialähteenä, mutta Askonalueen kokoluokan hankkeita ei 
ole toteutettu Suomessa aikaisemmin. 

Ensimmäinen pohjavesikaivo porattiin Askonalueelle vuonna 
2016. Kesällä 2018 Askonalueelle valmistui rinnakkainen pohja-
vesikaivo, ja geoenergian käyttö tehostuu edelleen. Kyseessä on 
Suomen ensimmäinen merkittävän kokoinen pohjavettä hyödyn-
tävä geoenergiajärjestelmä. Tällä hetkellä kaivosta pumpataan 
satoja kuutioita vettä vuorokaudessa. 

Positiivinen 
kädenjälki 

vuokrattavaa tilaa  
162 000 m2 
autopaikkoja  
2 000 kpl
Askonalueen  
tonttipinta-ala 31 ha

TIESITKÖ TÄMÄN?

 •  Tänä päivänä Askonalue on yksi talousalueensa nopeimmin kasvavista yritys- 
keskittymistä.

 •  Työpaikkojen lomaan valmistuu vuonna 2020 myös ensimmäiset kodit.  
Siksi myös kauppa- ja muut lähipalvelut päiväkoteineen ovat suunnittelupöydällä. 

 •  Kyseessä on uusi kaupunginosa, joka on sulavasti yhteydessä Lahden keskustaan  
sekä matkakeskuksen, junaliikenteen ja valtaväylien kautta koko Suomeen. 

Lue lisää renor.fi-verkon ajankohtaisista, 15.6.2018

Valmiina uuteen aikaan

ASKONALUE, Lahti 
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TAPAHTUMIEN
KESKUS

Porin Puuvilla sykkii elämää

•  kaupunkikortteli, jossa historiallinen kulttuurimiljöö yhdistyy  
ainutlaatuisella tavalla moderniin kauppakeskukseen

•  Satakunnan suurin kauppakeskus ja Business Park – aivan Porin  
ydinkeskustan tuntumassa

•  maakunnan vetovoimaisin kaupan, palvelujen, koulutuksen, tapahtumien 
ja tulevaisuudessa myös asumisen keskittymä

Kaikkien yhteinen olohuone
Puuvillan Kauppakeskuksessa aurinkopaneelein kate-
tun katon alla kukoistaa uudenlainen kaupunkilais- 
elämä. Yli seitsemänkymmentä toimijaa tarjoavat  
asiakkaille muotia, herkkuhetkiä ja monenlaisia palve-
luita. Kauppakeskuksen lukuisat tapahtumat pitävät  
Puuvillan eloisana olohuoneena viihtyä ja tavata 
tuttuja ympäri vuoden. Kaupunkikorttelista löytyy 
myös muun muassa Rakastajat-teatteri ja Kulttuuri- 
tehdas Kehräämö, kirjasto, Yliopistokeskus, maist- 
raatti ja monia julkisen terveydenhoitoalan toimijoita.

Vuonna 2014 avatun kauppakeskuksen kävijämää-
rät ovat nousseet vuosittain. Vuonna 2018 kävijä-
määrä ylitti viiden miljoonan rajan ja kauppakes-
kuksen myynti kasvoi 5,7 prosenttia edelliseen 
vuoteen verrattuna. Kauppakeskuksen liiketilat ja 
Business Parkin toimitilat ovat lähes täynnä. Puu-
villan Kaupunkikorttelin vuokrausaste on kokonai-
suudessaan yli 96 %.

TAPAHTUMIEN
KESKUS
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TAPAHTUMIEN
KESKUS

Puuvillan Kaupunkikortteli tarjoaa upean toimintaympäristön niin eri alojen yrityksille kuin koulutusorga-
nisaatioille ja julkisen sektorin palveluyksiköille. Koko Puuvillan kaupunkikorttelissa on yhteensä noin 130 
toimijaa ja siellä työskentelee yli 1 900 henkilöä. Business Park yhdistää työnteon, terveyden, kulttuurin ja oppi- 
misen virrat ainutlaatuisella tavalla. Rakennamme Puuvillan Kaupunkikortteliin turvallista ja yhteisöllistä ilma-
piiriä. Yhteistyö ja vuorovaikutus vuokralaisten kanssa on yksi tärkeimmistä keinoista tämän saavuttamiseksi. 
Puuvillan ylläpidosta ja siisteydestä huolehtivat omat siivous- ja huoltotiimit. Puuvillassa työskenteleville  
tarjotaan myös erityisiä henkilökuntaetuja, jotka ovat saatavilla vain Puuvilla-kortilla ja applikaation digitaali-
silla henkilökuntakupongeilla. 

Toimitilaa kaupungin parhaalla paikalla

Harppauksia   yli 5 miljoonaa kävijää kauppakeskuksessa

  kauppakeskuksen myynti noin 86 M€

   Puuvillan nettosuositteluindeksi (NPS) oli 74 

  Puuvilla valittiin Suomen parhaaksi kauppa- 
keskukseksi vuonna 2017

Asiakasta kuunnellaan 
herkällä korvalla
Puuvillaa kehitetään jatkuvasti entistä toimivam-
maksi ja viihtyisämmäksi asiakkaiden toiveiden 
mukaan. Sekä korttelin vuokralaisten että kauppa- 
keskuksen kuluttaja-asiakkaiden käyttäjäpalaute 
on arvokasta tietoa toimintojen kehittämiseksi. 
Pyrkimys on toteuttaa kaikki ne toiveet, jotka  
vain suinkin ovat mahdollisia viedä käytäntöön.

Vuonna 2018 Puuvilla uudisti opastemaailmansa 
digitaaliseksi, muutti asiakaspalvelupiste Infolan 
sijainnin keskeisemmälle paikalle, hankki maksut- 
tomia sähköisiä säilytyskaappeja ja toisen paketti- 
automaatin. Lisäksi kesällä otettiin käyttöön  
Puuvilla-sovellus, jonka voi ladata Android- ja  
iPhone-puhelimiin. Latauksia on jo yli 4 000.  
Puuvillalaisilla on käytössä Puuvillan intranet, jonka 
avulla viestitään ketterästi koko korttelin väelle.

PORIN PUUVILLA, Pori

TAPAHTUMIEN
KESKUS
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 •   Puuvillan Kauppakeskukseen on suunnitteilla noin 6 000 neliömetrin laajennusosa.

 •  Kaupunkikortteli tarjoaa tulevaisuudessa myös mahdollisuuksia asuntorakentamiselle.

 •  Kauppakeskuksen sisätiloissa ja kaupunkikorttelin pihoilla voi järjestää tapahtumia 
ympäri vuoden.

Uutta näkyvissä
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Kauppakeskus Puuvilla on rakennettu ympäristöä kunnioit- 
taen. Puuvillan hiilidioksidipäästöt ovat lähes 0 kg/htm2. 
Kauppakeskuskiinteistö saa 98 prosenttia tarvitsemastaan 
lämpö- ja jäähdytysenergiasta maaperästä ja hukkalämpö- 
virroista. Lisäksi uusi aurinkosähköjärjestelmä tuottaa 
vuosittain kiinteistön käyttöön sähköä noin 504 000 kWh, 
mikä on 266 kerrostaloasunnon tarpeen verran. Osoituksena 
energiatehokkuudesta ja ympäristöystävällisyydestä Kauppa- 
keskus Puuvillalle on myönnetty arvostettu platinatason 
LEED®-ympäristösertifikaatti. 

Suomen ympäristöystävällisin kauppakeskus:

•  päästötön sähkön, lämmityksen ja jäähdytyksen osalta

•   lämmitykseen ja jäähdytykseen käytettävä energia 
98-prosenttisesti geonergiaa

•    kaikki tarvittava ostosähkö päästötöntä koko kaupunki- 
korttelissa

Puuvillan Kaupunkikorttelin tiloja saneerataan tarpeen mukaan. 
Klassinen teollisuusarkkitehtuuri ja tiiliseinien rouheus yhdisty-
vät moderneihin tilaratkaisuihin ainutlaatuisella tavalla. Vuonna 
2018 K-Citymarket Puuvillaa laajennettiin 510 neliömetriä,  
tila otettiin käyttöön vuoden 2019 alkupuolella. Kahvilakon- 
septi Espresso House avasi kauppakeskuksessa loppuvuonna 
ja sille rakennettiin tila 140 asiakkaalle. Puuvillaan on myös 
suunnitteilla laajennusosa, jonka myötä alueen palveluvalikoima 
laajentuu entisestään.

Tulevaisuudessa Puuvilla kasvaa ja kehittyy korttelista koko- 
naiseksi kaupunginosaksi. Se tulee olemaan vetovoimainen 
asumisen keskittymä, jota täydentää elävä kaupunkikortteli 
erilaisine palveluineen.

Uusi ja vanha lyövät kättä

Ympäristöystävällisin

PUUVILLAN 
BUSINESS PARK

asiakasyrityksiä 

60
vuokrausaste 

94 %
vuokrattavaa tilaa 

27 000 m2

KAUPPAKESKUS 
PUUVILLA

liikkeitä 

70
vuokrausaste 

99 %
vuokrattavaa tilaa 

41 500 m2

PUUVILLAN KAUPUNKI- 
KORTTELI YHTEENSÄ

työpaikkoja 

1 900 kpl
vuokrattavaa tilaa 

68 500 m2

maksuttomia  
autopaikkoja 

2 000 kpl

PORIN PUUVILLA, Pori

TIESITKÖ TÄMÄN?
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INSPIRAATIO ON LÄSNÄ
JOKAISESSA TIILESSÄ

Tikkurilan Silkki avattiin uudestaan tammikuussa 2019

•  Tikkurilan Silkin kaupunkikortteli muodostuu valmistuessaan toimistoista,  
kokous- ja ravintolapalveluista, kulttuuri- ja monitoimitiloista sekä asunnoista. 

•  Täällä korostuvat yhteisöllisyys ja rento yhdessäolo, jota tukevat  
tämän päivän toiminnallisuudet ja palvelut. 

•  Tikkurilan Silkki sijaitsee Keravanjoen varrella, viiden minuutin kävelymatkan  
päässä Tikkurilan juna-asemasta ja matkakeskus Dixistä. 

INSPIRAATIO ON LÄSNÄ
JOKAISESSA TIILESSÄ

Positiivinen kädenjälki joenrannalla 
Kun Renor uudistaa historiallisen 
kohteen, se huolehtii maapohjan 
ja rakennuksen puhtaudesta ja ter-
veellisyydestä perinpohjaisesti. 
Lisäksi tutkitaan aina mahdolli-
suus uusiutuvien energialähteiden 

hyödyntämiseen. Näin myös Tikkurilassa, jossa maa- 
perästä saatava geoenergia kattaa jatkossa korttelin 
koko jäähdytys- ja lämmitysenergiatarpeen, asuin-
kerrostaloa lukuun ottamatta. 

Geologian tutkimuskeskus (GTK) on ollut uusiutuvaa 
energiaa hyödyntävässä hankkeessa mukana alusta 
asti. GTK tekee kohteessa myös seurantamittauksia. 
Tavoitteena on mahdollisimman tehokas energian- 
tuotanto ja samalla varmistaa energiakentän turval-
linen käyttö ympäristön kannalta. Vastaavaa seuran-
taan perustuvaa ohjausta on tehty vain muutamassa 
kohteessa Suomessa, koska mittausteknologia on 
uutta ja vaatii edelläkävijän osaamista. 
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TIKKURILAN SILKKI, Vantaa 

INSPIRAATIO ON LÄSNÄ
JOKAISESSA TIILESSÄ

INSPIRAATIO ON LÄSNÄ
JOKAISESSA TIILESSÄ

Luovat tilat täyttyvät

Samaan pihaan 
koteja ja palveluja

Tammikuussa 2019 Silkin Konttoriin muutti ensim-
mäisenä Vantaan kaupungin sivistystoimi. Seuraavia 
muuttajia olivat trendikäs Bo LKV ja pääkaupun-
kiseudun kuntia laajasti palveleva A-Tulkkaus Oy. 
Myös Renorilla on oma toimisto asiakkaidensa kes-
kellä Konttorissa. 

Kulttuurilla on ollut jo yli 20 vuoden ajan paikkansa 
Silkissä. Eikä ilman draamaa olla nytkään, vaan Teat-
teri Vantaa viihtyy ja viihdyttää jatkossakin Silkin 
teatteritiloissa. Samoin Jokisali tarjoaa myös tule-
vaisuudessa tilaa tapahtumille ja konserteille. 

Silkin kortteliin valmistuu Skanskan rakentamana 
As Oy Silkinranta alkuvuodesta 2020. Samoin  
etenevät korttelin muiden osioiden suunnitelmat. 
Kortteliin on suunniteltu valmistuvan monitoimi-  
ja kulttuuritiloja, sekä mahdollisesti lisää toimisto- ja 
liiketiloja. 

Harppauksia    Tikkurilan Silkin uudistaminen käynnistyi kesällä 2017.

  Toimistoasiakkaitamme palveleva Konttori-rakennus  
vapautui rakennustelineistään vuoden 2019 alussa. 

  Vuoden 2019 alussa valmistui myös 175 auton paikoitus- 
tilat ja geoenergialaitos koko korttelia varten. 

Lue renor.fi-verkossa lähienergian tuotannon turvallisuudesta Tikkurilassa (uutinen 18.6.2018)

Bo LKV:n aluejohtaja Saara Murtovaara: ”Olen jo aiemmin 
haaveillut, että jos Bo avaa toimiston Vantaalle, sen pitäisi sijoit-
tua Tikkurilan Silkkiin. Mutta kun käynnistimme suunnitelmat 
toimiston perustamisesta, en tiennyt, kuinka lähellä meidän ja 
Renorin tavoitteet Silkin suhteen olivat toisiaan”, hän kertoo. 

toimistot 
5 000 m2 
monitoimitilat  
3 000 m2

kulttuuritilat 
2 000 m2

asunnot 
3 000 m2

TIESITKÖ TÄMÄN?



16 RENOR OY 2019   

TIESITKÖ TÄMÄN?

•  Finlaysonalue on laajasti Forssaa ja sen ympäristöä 
palveleva, tunnettu alue aivan Forssan ytimessä.

•  Alueen Vanha Kutomo palvelee hyvinvointi-, hoiva-
palvelu- ja toimitila-asiakkaita.

•  Alueen sijainti valtateiden 2 ja 10 risteyksessä sekä 
Renorin kyky toteuttaa asiakkaalle soveltuvat tilat 
tarjoavat luontevia ratkaisuja tuotanto- ja logistiikka- 
alan yrityksille.

•  Forssan kaupungin kärkitoimialoiksi on nostettu 
ympäristöliiketoiminta ja energia, hyvinvointi, vihreä 
logistiikka ja teknologia.

Finlaysonalueella on tilaa yrittää isosti ja pienesti: 
täältä ovat toimipaikan löytäneet muun muassa 
usealla paikkakunnalla toimivat tilitoimistopalve-
luja tarjoava Rantalainen Oy ja call-center-palveluja 
tarjoava Communicare Finland Oy. Hyvinvointi- 
palvelujen osalta voimme puhua lähes keskittymästä, 
sillä tarjolla on terveydenhuollon palveluja laajasti 
fysioterapia-, lääkäri- ja laboratoriopalveluista hyvin-
voinnin peruskiveen liikuntapalveluihin. Finlayson- 
alueella voit lisäksi pistäytyä ostoksilla alueen nimikko-
kaupassa, Finlaysonilla. 

YLLÄTTÄVIÄ
PALVELUHETKIÄ

YLLÄTTÄVIÄ
PALVELUHETKIÄ

FORSSA, Finlaysonalue
VANHA KUTOMO

asiakasyrityksiä

27
vuokrausaste

84 %
vuokrattavaa tilaa

11 500 m2

FINLAYSONIN TEHDAS

asiakasyrityksiä

28
vuokrausaste

50 %
vuokrattavaa tilaa

31 000 m2
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TIESITKÖ TÄMÄN?

HÖYLÄÄMÖTIE 3

asiakasyrityksiä 

4
vuokrattavaa tilaa

3 000 m2

vuokrausaste 

60 %

FORSSA, HELSINKI

YLLÄTTÄVIÄ
PALVELUHETKIÄ

HELSINKI
Höyläämötie 3 on Pitäjänmäessä sijaitseva toimisto- 
ja pienteollisuuskiinteistö. Kiinteistön pohjakerrok- 
seen on suora ajoyhteys ja käytössä on lastaustaso 
ja tavarahissi. Kiinteistön tilaratkaisut soveltuvat 
toimistokäytön lisäksi kevyttuotantoon. Tilat ovat 
räätälöitävissä asiakkaan tarpeen mukaisesti.

YLLÄTTÄVIÄ
PALVELUHETKIÄ

Forssa Garage tarjoaa turvallisen,  
lämmitetyn säilytystilan veneille, asunto- 
autoille- ja vaunuille, harraste- ja henkilö-
autoille tai minkä tahansa muun moottori- 
ajoneuvon varastointiin. Seuraa kampan- 
joitamme forssagarage.fi-verkossa.

Kutomon Fysioterapia ja Liikuntakeskus 
liikuttaa asiakkaitaan noin 1600 neliömetrin 
kokoisissa tiloissa. ”Olemme laajentaneet, 
välillä myös hieman pienentäneet tilojamme, 
sekä muuntaneet niiden käyttötarkoitusta 
palvelusta toiseen”, Minna Penttilä sanoo ja 
jatkaa, että muutokset ovat sujuneet Renorin 
kanssa aina vaivatta. 
 
”Olemme tiloissamme turvallisin mielin, sillä 
kiinteistöpäällikkö Juha Avellan vastaa aina 
siitä, että haluamamme muutokset tehdään 
huolellisesti ja vanhan rakennuksen rakenteet 
huomioiden.” 
– Minna Penttilä, yrittäjä Finlaysonalueelta

” 
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TIESITKÖ TÄMÄN?

TILAA PORVOON
SYDÄMESSÄ

PORVOO, WSOYtalo
• WSOYtalo tarjoaa toimitiloja keskellä Porvoota

• talossa työskentelee noin 700 henkilöä

•  toimistotiloja, palvelutiloja, kuntosali- ja  
tuotantotiloja, auditorio

•   talossa toimii hyvinvointi-, kulttuuri- ja tapahtuma- 
kahvila Aatos Café herkullisine tarjoiluineen. Aatos 
Café on osana monipuolista kulttuurikeidasta 
Vanha 123:sta.

WSOYtalo on yli 120-vuotias talokaunotar, jolla on 
erityinen sija suomalaisen kulttuurin ja erityisesti 
porvoolaisen kaupunkikulttuurin ytimessä. Olemme 
toteuttaneet tiloihin niin toimisto- kuin terveyden- 
huollon palvelutiloja sekä koulutuksen ja kulttuuri-
elämän tarpeisiin sopivia tiloja. Ratkaisuja on laadittu 
asiakkaitamme kuunnellen ja heidän kanssaan tiivistä 
yhteistyötä tehden. Muuten tänne ei olisikaan synty-
nyt niin monipuolista keskustakorttelia, kuin WSOY- 
talo nykyisellään on.

PORVOO

asiakasyrityksiä

90
työpaikkoja

700
vuokrattavaa tilaa

22 000 m2

vuokrausaste

87 % 

TILAA PORVOON
SYDÄMESSÄ
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TILAA PORVOON
SYDÄMESSÄ

HYVIÄ UUTISIA RENORISTA

Meitä ja asiakkaitamme yhdistää pyrkimys vastuulliseen ja ympäristöystävälliseen toimintaan. 
Uusiutuvien energiaratkaisujen hyödyntäminen vähentää toimintamme aiheuttamaa  
ympäristökuormitusta merkittävästi. Tällä saralla Renor on noussut alan osaavimpien  
toimijoiden joukkoon. Tässä lyhyesti esimerkkejä kolmesta kohteestamme:

•  Lahdessa Askonalueen pohjaveteen perustuvan geoenergian tuotanto laajenee edelleen. 

•  Porin Puuvillan kauppakeskuksen jäähdytys- ja lämmitysenergian tarve katetaan  
98-prosenttisesti geoenergialla. Järjestelmän vaatima käyttösähkö tuotetaan aurinkoenergialla.  
Porin Puuvillassa otettiin vuonna 2017 käyttöön yksi Suomen suurimmista kiinteistökohtaisista  
aurinkovoimalaitoksista. 

• Vantaalla Tikkurilan Silkkiin geoenergiaa ladataan kalliosta koko korttelin käyttöön.  

Pori, LEED Core & Shell, Platinum 

Vantaa, Tikkurilan Silkki, Konttori-rakennus, 
LEED® rekisteröity 
tavoitteena saada kultataso

Lahti ja Forssa,  
BREEAM-In-Use, Good

GRESB 2018 
Renor Oy saavutti kiinteistöalan  
vastuullisuutta mittaavassa GRESB  
Real Estate -arvioinnissa kolme  
tähteä viidestä mahdollisesta sekä  
Green Star -maininnan.

YHTEINEN POSITIIVINEN KÄDENJÄLKI

Oletko sinä jo uutiskirjeemme tilaaja? Jos et, tilaa sinulle ja kollegallesikin: www.renor.fi@

TILAA PORVOON
SYDÄMESSÄ

KIITOS PALAUTTEESTA! 

» sijainti
»  tilojen soveltuvuus omaan toimintaan
»  Renorin imago vuokranantajana
»  ammattitaito ja asiantuntemus

Osallistuimme vuonna 2018 KTI:n  
järjestämään asiakastyytyväisyys- 
vertailuun. Palautteessa meitä kiitettiin 
erityisesti seuraavista kohdista: 
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Tarjoamme asiakkaillemme ainutlaatuisia toimitiloja ja uudistuvia 
palveluja historiallisissa kiinteistöissä, joita jalostamme vireiksi kaupunki- 
kortteleiksi. Olemme rohkeasti erilainen ja vastuullinen suomalainen 
kiinteistökehitys- ja sijoitusyhtiö. Kohteemme on rakennettu elämään.

Liiketoimintamme perustuu vahvaan asiakaskuntaamme sekä moni- 
puolisten tilojen ja palvelujen tarjontaan. Lisäksi innostus historiallisten 
kiinteistöjen uudesta käyttöönotosta ja kehittämisestä, olemassa olevan 
infran hyödyntäminen sekä uusiutuvien energialähteiden käyttöön- 
ottaminen yhdistävät meitä, asiakkaitamme ja päättäjiä eri tahoilla.

Harppauksia

   Marko Liimatainen nimitettiin toimitus- 
johtajaksi 1.3.2018. Tomi Nurmela aloitti 
kiinteistökehityspäällikkönä elokuussa 2018, 
Heidi Koivulahti yhtiölakimiehenä lokakuussa 
2018 ja Simo Niemelä Askonalueen kiinteistö-
päällikkönä helmikuussa 2019.

   Yrityksen liiketoiminta jatkui vakaana vuonna 
2018. Liikevaihto oli 23,6 M€ ja liikevoittoa 
kertyi 15,7 M€. Tilikauden tulos oli 9,8 M€. 

ROHKEASTI
ERILAINEN RENOR

   Asuntorakentaminen käynnistyi Askonalueella 
Lahdessa keväällä 2019.

   Askonalueen katuverkostoa uudistetaan 
entistä viihtyisämmäksi ja turvallisemmaksi.  
Työ valmistuu kesällä 2019.

   Tikkurilan Silkin uudet asiakkaat muuttivat uusiin 
toimistotiloihin tammikuussa 2019.

   Porin Puuvillan Kauppakeskuksessa sen  
neljäntenä toimintavuonna jälleen ennätyk- 
sellinen kävijämäärä ja myynti.

RENOR OY
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Hallitus ja johtoryhmä joulukuussa 2018 

Renorin hallitus ja johtoryhmä tutustuivat Tikkurilan Silkin konttorirakennuksen työmaahan  
joulukuussa 2018. Tilamuutos tämän jälkeen on ollut huimaava. 

Eturivi vasemmalta: hallituksen jäsenet Päivi Tomula, Niilo Pellonmaa ja Heikki Hyppönen
Toinen rivi vasemmalta: hallituksen jäsenet Hannu Katajamäki ja Tom Järvi sekä Kari Kolu  
(hallituksen puheenjohtaja), Heidi Koivulahti (Renor, yhtiölakimies) ja Jarmo Rytilahti  
(hallituksen jäsen) ja Mika Hartikka (Renor, talousjohtaja). 

Kari Kolun vieressä Marko Liimatainen, joka nimitettiin Renorin toimitusjohtajaksi maaliskuussa 
2018. Kuvasta puuttuu johtoryhmän jäsen Toni Pajulahti. 

RENOR OY

Renor Oy 

KIINTEISTÖOMAISUUDEN MARKKINA-ARVO 

190,2 M€
NETTOTUOTTO 

13 ,2 M€

VUOKRATTAVA ALA 

303 000 m²

HENKILÖSTÖ 

30
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Renor lukuina
KONSERNI- 
TULOSLASKELMA

1.1.–31.12. 
2018

1.1.–31.12. 
2017

1 000 euroa

Liikevaihto 23 578 24 776

Liiketoiminnan muut tuotot 10 733 107

Henkilöstökulut -1 561 -1 597

Poistot ja arvonalentumiset -6 338 -4 215

Liiketoiminnan muut kulut -10 732 -11 893

Liikevoitto 15 680 7 178

Rahoitustuotot ja -kulut -2 906 -2 818

Voitto ennen veroja 12 774 4 360

Välittömät verot -2 941 -883

Tilikauden voitto (tappio) 9 833 3 477

KONSERNI- 
TASE

31.12. 
2018

31.12. 
2017

1 000 euroa

Sijoituskiinteistöt 165 269 159 137

Saamiset 2 262 2 400

Rahat ja pankkisaamiset 1 980 3 428

Vastaavaa yhteensä 169 511 164 965

Oma pääoma 75 827 69 100

Pitkäaikainen vieras pääoma 82 204 87 994

Lyhytaikainen vieras pääoma 11 480 7 871

Vastattavaa yhteensä 169 511 164 965

Korolliset velat yhteensä 82 316 84 956
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VUOKRATTAVA 
PINTA-ALA m2

VUOKRAUS- 
ASTE %

ASIAKAS- 
YRITYKSIÄ

Askonalue, Lahti 162 000 95 300

Kauppakeskus Puuvilla, Pori 41 500 99 70 

Puuvillan Business Park, Pori 27 000 94 60

Vanha Kutomo, Forssa 11 500 84 27

Finlaysonin tehdas, Forssa 31 000 50 28

WSOYtalo Porvoo 22 000 87 90

Höyläämötie 3, Helsinki 3 000 60 4

Tikkurilan Silkki, Vantaa* 5 000 55

 Kiinteistösalkkumme 31.12.2018

* Sisältää Tikkurilan Silkin toimistorakennuksen ”Konttori”

  Asiantuntija- ja  
palveluyritykset 21 %  

  Kuljetus  
ja varastointi 21 %  

 Julkinen sektori 19 %  

Tunnuslukuja 2018

 Vähittäiskauppa 17 %   

  Teollisuus  
ja rakentaminen 8 % 

 Terveys ja liikunta 6 %

 Muut 8 %    

Markkina-arvon jakautuminen 
paikkakunnan mukaan:

Asiakkaidemme jakautuminen 
toimialoittain:

  Lahti 41 %  

  Pori  41 %  

 Porvoo 8 %  

RENOR OY

 Helsinki ja Vantaa 6 %     

 Forssa 4 %    
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RENOR OY

Vaihde 0207 220 800 
etunimi.sukunimi@renor.fi 
www.renor.fi

FORSSA Finlaysonalue
Puuvillakatu 4 A 1 
30100 FORSSA

HELSINKI
Höyläämötie 3 
00380 HELSINKI

LAHTI Askonalue
Askonkatu 9 E, 3. krs 
15100 LAHTI

PORVOO WSOYtalo
Mannerheiminkatu 20 
06100 PORVOO

VANTAA Tikkurilan Silkki
Silkkitehtaantie 5 
01300 VANTAA

PORI Porin Puuvilla 
Siltapuistokatu 14 
28100 PORI 
etunimi.sukunimi@porinpuuvilla.fi 
www.porinpuuvilla.fi

Julkaisussa käytetyt tilakuvat on otettu asiakkaidemme 
luvalla heidän tiloissaan. Kuvaajina julkaisussa ovat  
Markus Henttonen, Henri Hiisila, 2point8 Media Oy  
Petri Krook, Sami Kallioniemi, Esa Kyyrö, Jyri Laitinen, 
L arkkitehdit Oy/Arkkitehtipalvelu Oy, PhotoDance 
Valmela, Photography Jukka Kinnunen, Petri Pietikäinen, 
Johanna Sjövall, Studio Kati Länsikylä, Mika Viitanen, 
Visualisointitoimisto 3D Taito Oy Jari Pakarinen.


