
Lehto Group



Lehto Group koncernen
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Personal över 1 500

721,5

37,2

Omsättning 2018

Milj. €

Rörelsevinst 2018

Milj. € 7 fabriker på fem
orter
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Vi reformerar 
byggbranschen

Vi överför 
byggandet från 
byggplatsen till 

fabriken

Vi förbättrar 
produktiviteten 
inom byggande
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Tillväxt inom många sektorer

2013 2014 2015 2016 2017 20182015 2016 2017 2018

276 M€

362 M€

598 M€

Koncernens omsättningstillväxt Personalökning Ökning av orderstocken
2015 2016 2017 2018

287 326
423

747

1 184

195 M€

309,1 M€

538,1 M€

721,5 M€

1 552
655,6 M€



Serviceområden
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Bostäder

• Höghus (Nero)
• Trähöghus och 

loftgångshus (Deco)
• Områdesbyggande (Optimi)
• Unika värdeobjekt (Cosmos)
• Rörsanering
• Byggande av tilläggsvåningar

Lokaler för välbefinnande

• Vårdhem
• Serviceboenden
• Skolor och daghem
• Patienthotell
• Hälsostationer

Affärslokaler

• Köpcenter
• Affärs- och kontorslokaler
• Logistik- och lagerlokaler
• Produktionslokaler
• Motions- och ishallar



Nyckeltal

Bostäder Affärslokaler

Vårdlokaler

42 % 32 %

16 %

301,5 M€ 231,0 M€

117,8 M€
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Serviceområdenas omsättning och av koncernens omsättning 2017

Koncernens omsättningstillväxt

2015 2016 2017 2018

276 M€
362 M€

598 M€

+31 %

+65 % 722 M€

+21 %
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Ekonomistyrt byggande
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Kostnadsmedvetna planeringsexperter
Industriell produktion

Standardlösningar

Upp till 80 procent av byggkostnaderna 
fastställs redan på planeringsbordet.

Fungerande standardlösningar påskyndar 
planeringsprocessen och arbetet på byggplatsen.

Produktion på egna fabriker
garanterar torrkedjan samt

en jämn och hög kvalitet.



Kundlöfte

Ett avtal
Vi planerar och genomför byggprojektet 
från markarbetena till slutstädningen –
alltid enligt beställarens önskemål och 
behov, med ett avtal!

Bilder, planer och tidsplaner bifogas 
avtalet.
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Fast pris

Ett konkurrenskraftigt och exakt pris –
inga överraskande extra avgifter eller 
dolda kostnader!

Avtalad flyttdag
Beställaren kan lugnt anteckna den exakta 
färdigställandetiden i sin kalender. Vi ger 
vägledning när objektet överlämnas.

Avtalat innehåll och avtalad 
kvalitet!
Entreprenadens omfattning och leveransinnehåll 
är tydliga och klara för bägge parter. Vi bär 
helhetsansvaret för entreprenaden och vi tar 
ansvar även under garantitiden.



Fabriksproduktion – kärnan i Lehtos affärsverksamhet

7 fabriker på fem orter

• Den nyaste fabriken blev färdig 
hösten 2018

• Utrustningen och arbetsmetoderna 
är moderna

• Fortbildning och bra introduktion för 
egna arbetstagare

Produktiviteten inom byggandetKundnytta
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• Jämn kvalitet och 
bättre fuktkontroll

• Betydande tids- och kostnadsfördelar

• Innovationer ger kostnadseffektivitet

• Arbete överförs från byggplatserna 
till fabrikerna

• Konceptskapande och 
standardisering garanterar kvaliteten

• Tydligare, säkrare och
snabbare arbete på byggplatsen

• Möjliggör nya
innovationer



Produktion
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Oulais 1 Oulais 2 Oulais 3 Ijo Humppila
Gustav 
Adolfs

Luohua

Takelement

Väggelement

Våtrumsmoduler

Köks- och/eller 
våtrumsmoduler

Lägenhetselement

Fönster

Vägghängda toaletter

Husteknikcentraler

Möbler

Betonggolvelement

Fabriker

Kontor
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Kontinuerlig torrkedja 
hela vägen

Återkommande
standardlösningar

förkortar arbetet på 
byggplatsen

På fabriken bygger vi
kvalitet



Lehto och digitaliseringen – mervärde i vår verksamhet

Digitalisering i byggnadens livscykel

• Vårt mål är en smart byggnad där vi vet 
”vad våra hus är byggda av och hur de 
fungerar”

• Vi vill erbjuda en bättre 
användarupplevelse i våra byggnader och 
skapa en bra utgångspunkt för våra 
kunders affärsverksamhet

Digitalisering i vår verksamhet

13

• Vi digitaliserar hela värdekedjan i Lehtos 
byggande utifrån affärsverksamheten och 
kunden

• Vi utvecklar personalens kompetens inom 
byggnadsinformationsmodellering med hjälp 
av LEKA-akademins utbildning

Digital byggprocess

• Tack vare vår verksamhetsmodell är vi en 
föregångare i branschens digitala 
omvandling

• Vi erbjuder alltid aktuell och tillförlitlig 
information till alla parter i projektet 



Innovationer
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Lehto Total

Vi kombinerar rörsanering och bostadsbyggande! På 
stora bebyggda tomter kan det finnas outnyttjat 
kapital, som kan tas i bruk genom 
kompletteringsbyggande. Bostadsbolaget kan 
finansiera rörsaneringen genom att sälja byggrätt till 
Lehto.

Lehto Raha

Lehto Raha är en komplett lösning när det är aktuellt med 
en egen bostad. Med hjälp av Lehto Raha kan en köpare av 
första bostaden först bo med hyra i 12 månader i valfri 
bostad och därefter lösa ut den som sin egen. Den egna 
finansieringsandelen på 5 procent som behövs för 
bostadsköp gottgörs av de betalade hyrorna.
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Industriell tillverkning

MöblerStora takelement Lägenhetselement

Köks- och/eller 
våtrumsmoduler Trapphuselement Husteknikcentraler



Personal

Utmana dig själv inom 
byggrevolutionen

• Vi lovar en utsiktsplats över 
byggbranschens 
brytningsskede: innovationer, 
inspiration och ett 
fördomsfritt grepp!

• Vi lovar inspirerande 
utmaningar och fascinerande 
karriärvägar inom fyra 
serviceområden!

• Vi lovar en okomplicerad och 
avspänd atmosfär utan 
onödig byråkrati!

Personalökning
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287 326
423

747

1184

1552

2013 2014 2015 2016 2017 2018



Personalen – nya experter via 
chatten och Uralupaus

Rekrychat

• Rekrychat-tjänsten lovar ett svar till den 
arbetssökande inom tio sekunder.

• En enkel kanal för jobbsökning. Via denna 
har vi mött och anställt många proffs. 

Uralupaus

• Vi erbjuder studerande möjligheter till 
sysselsättning inom branschen genast i 
början av studierna och erbjuder hela 
utvecklingsstigen.
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Ansvarstagande

Ansvarsfullt byggande

• Prefabricering ger mindre 
blandavfall

• Planerad produktion ökar 
återvinningsgraden

• Återanvändning och grön 
el

• Ökad prefabricering i 
byggandet

• Ökad användning av 
förnybara energikällor

• Miljöeffektiv användning 
av de egna 
verksamhetslokalerna

• Vi främjar video- och 
Skypemöten
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Lehto värnar om miljön

• Vi ordnar utbildning i 
energi- och miljösparande 
arbetsmetoder

• Vi har gemensamma, 
standardiserade processer, 
mål och mätare i 
ansvarsfrågor 

• Vi utför nya kartläggningar 
och kontroller av 
miljörisker 

• Vi följer miljöskyddslagen i 
vår byggverksamhet

Personalens 
välbefinnande

• Arbetsmiljön är hälsosam 
och säker

• Vi förebygger hälsorisker 
och -olägenheter 

• Vi upprätthåller, främjar 
och följer upp hälsan, 
arbets- och 
funktionsförmågan 

• Incitamentsystem 
• Utbildning och 

träningsprogram

Ansvarsfulla 
affärsmetoder

• Compliance-processer 
• Utbildning i ansvarsfulla 

affärsmetoder 
• Vi har ett avtal mot 

givande och tagande av 
muta

• Anmälningskanal för brott 
och missbruk



Referenser
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Sammatti
Rörsanering i en bostadshelhet med 16 

trapphus 

Prisma Nokia, Ideapark Uleåborg
Stora köpcenter och projekt

DSV Logistikcenter
Ett logistikområde på 11 hektar

Allas Sea Pool
Havsbad och oas för välmående

Herrain Hiekat
Semesterbostäder vid havet

Helsingin Siltapuisto, Saariston Kruunu
Exklusiva bostäder i växande städer



Nya bostäder
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1 500

Höghusbostäder

1 100

Radhus- och 
loftgångsbostäder

400

Bostäder – 2018



Företagslokaler
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30

Industriproduktionslokaler

4

Logistikcentraler

7

Affärslokaler – 2018



Vårdhem och 
serviceboenden
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28

Skola

1

Daghem

2

Vårdlokaler – 2018



Innovationer för
en bättre framtid


