
Puuvillan Kauppakeskus nousi historiallisiin puitteisiin Porissa –
taustalla kahdeksan vuoden työ
Kauppakeskus Puuvilla avautuu Porin puuvillatehtaan alueelle 30.10.2014. Mittavan hankkeen toteuttivat yhteistyössä
kiinteistönomistajat Renor Oy:n ja Ilmarinen sekä  Suomen johtava kauppakeskusasiantuntija Realprojekti Oy.

– Kauppakeskus on kahdeksan vuoden pitkäjänteisen suunnittelu- ja rakennusprojektin lopputulos. Meille oli tärkeää, että kauppakeskus
jatkaa vanhan rakennuksen keskeistä roolia osana Porin ja Satakunnan kulttuurihistoriaa ja taloutta. Siellä yhdistyvät 1800-luvun klassinen
teollisuusarkkitehtuuri sekä moderni toiminnallinen tyyli säilyttäen omintakeisen tunnelman,  kertoo Realprojekti Oy:n toimitusjohtaja Markku
Hietala.

Onnistuneen lopputuloksen takaavat pitkäjänteinen ja ammattimainen työskentely

Kauppakeskuksen suunnittelu alkoi vuonna 2006, ja rakennustyöt aloitettiin vuoden 2012 lopussa. Renor Oy:n toimitusjohtaja Timo Valtonen
kertoo, että Realprojektin vastuulla projektissa olivat muun muassa kauppakeskuksen liikeidean ja identiteetin kehittely, rakennuskonsulttina
toimiminen, liiketilajaon suunnittelu ja vuokralaisten hankinta sekä kauppakeskuksen markkinointi. 

– Puuvillan Kaupunkikortteli on sekä alueellisesti että valtakunnallisesti merkittävä kaupan, kulttuurin, koulutuksen ja viihteen keskittymä, jota
kehitetään jatkuvasti. Kauppakeskus täydentää sitä loistavasti. Onnistuneen lopputuloksen edellytyksenä oli Realprojektin pitkäjänteinen,
ammattimainen ja aktiivinen ote, kuvailee Timo Valtonen.

Puuvillan Kauppakeskus on laajuudeltaan noin 42 000 neliötä, ja sen tiloissa toimii yli 60 yritystä.
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Realprojekti Oy 

Realprojekti vastaa tällä hetkellä 14 kauppakeskuksen johtamisesta Suomessa 25 henkilön kauppakeskustiimillä. Keskusten yhteenlaskettu
vuokrattava ala on yli 400 000 m2 ja tiloissa toimii runsaat 700 liikettä vuokralaisina. Keskusten yhteenlaskettu vuosimyynti ylittää 1,3 miljardia
euroa. 

Realprojektilla on lisäksi 15 henkilön tiimi, joka on erikoistunut erilaisten kaupallisten hankkeiden kehittämiseen ja vuokraukseen. Osana
Ovenia Groupia toimimme koko Suomessa ja palvelutarjontamme kattaa tarvittaessa myös kiinteistöpalvelujen johtamisen ja taloushallinnon
ratkaisut

Renor 

Renor Oy on suomalainen kasvollinen kiinteistökehitys- ja kiinteistösijoitusyhtiö. Toteutamme asiakkaiden toimitilatarpeisiin soveltuvia
ratkaisuja uuden elinkaaren ansaitseviin kiinteistöihin kehittyvissä kaupunkiympäristöissä.

Porin Puuvilla 

Kauppakeskus Puuvillan omistajina ja sijoittajina toimivat Renor Oy ja Ilmarinen tasavertaisin osuuksin. Rakentamisesta vastaa Skanska
Talonrakennus Oy. Kauppakeskuksen arvioidaan työllistävän noin 700 ihmistä.
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