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I Finland är kvaliteten på byggandet 

ojämn och kostnaderna höga.

På byggarbetsplatsen går upp till 

50 procent av arbetstiden till sjabbel.

Byggarbetet utförs vanligtvis på 

byggena, inte i fabriker.

Riskerna ökar när planeringen 
och byggandet är åtskilda.

Ett ökande behov av byggande 
med jämn kvalitet till skäligt pris.

Vi är en förnyare och föregångare
i bygg- och fastighetsbranschen!
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STARK TILLVÄXT OCH SNABBASTE UTVECKLINGEN I BRANSCHEN
Lehto-koncernen

Utvecklingen av koncernens omsättning

Genomsnittlig årlig 
omsättningsökning 2014–2016 
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VI MÖTER TIDENS KRAV
Megatrender

Svag ekonomisk utveckling och för-
svagad köpkraft hos konsumenterna.

Effektiva
affärslokaler till skäligt pris!

Flyttrörelsen till tillväxtcentra och
antalet singelhushåll.

Små bostäder
till skäligt pris!

Åldrande skolbyggnader 
kräver åtgärder av kommunerna.

Friska skolor
till skäligt pris!

Antalet över 65-åringar ökar med 
ca 600 000 personer fram till 2030.

Trivsamma
serviceboenden till skäligt pris!

Bostads- och det övriga byggnads-
beståndet åldras i tillväxtcentra.

Ombyggnad 
till skäligt pris!

Ojämn kvalitet vid byggande,
långsamhet och höga kostnader.

Byggande med jämn
kvalitet till skäligt pris!

Vår koncerns
snabba tillväxt visar 
att vi är en mycket 

eftertraktad partner 
vid byggande.

Vi producerar
viktiga tids-

och kostnads-
fördelar för

våra kunder!



av koncernens
omsättning 2016

av koncernens
omsättning 2016

av koncernens
omsättning 2016

av koncernens
omsättning 2016

• Omsorgshem
• Servicebostäder
• Skolor och daghem
• Sjukhushotell
• Vårdcentraler

• Renoveringar av affärs- och 
kontorslokaler
• Renoveringar av värdebostäder
• Fastighetsutveckling
• Tilläggs- och kompletterings-
byggande
• TST-stambyten för bostads-
bolag

• Höghus
• Loftgångshus
• Radhus
• Områdesbyggande

• Affärscentra
• Affärs- och kontorslokaler
• Logistiklokaler
• Lagerutrymmen
• Produktionslokaler

OMBYGGNADBOSTÄDERAFFÄRSLOKALER OMSORGSLOKALER

9%17%38%36 %

FOKUSERA, UTVECKLAS OCH NÅ FRAMGÅNG
Serviceområden



Ekonomistyrt

Kostnadsmedveten
planeringskompetens
Upp till 80 procent av bygg-
kostnaderna fastställs redan

på planeringsbordet.

Innovativ modul- 
och elementproduktion

Tillverkning i egna fabriker i torra 
förhållanden inomhus garanterar 

en jämn och hög kvalitet. 

Effektivt
byggsätt

Tack vare prefabricering och  
standardiserade lösningar 

förkortas byggtiden.

BYGGANDE

Vi integrerar planering och genomförande!

Vi har
förnyat de gamla, 

långsamma och dyra 
koncepten inom

byggande!

Vi förbättrar produktiviteten 
inom byggande!



Köks- och/eller våtrumsmoduler Lägenhetselement

Husteknikcentraler Vägghängda toaletter

KVALITET, PRODUKTIVITET OCH LEVERANSSÄKERHET
Innovationer

OulaisOulais

Stora takelement

Humppila Uleåborg Uleåborg

Kontrollerade förhållanden
 i egen fabriksproduktion
   Jämn, hög kvalitet och       
     bättre fuktreglering 
  
   Tydligare, säkrare och
   snabbare byggskede
  
   Väsentliga tids- och kostnads-
   fördelar för kunden 
  
   Möjliggör nya 
   innovationer



Stomskede



Taket vattentätt



Uppvärmning av byggnaden



Teknikmodulerna installeras



Utsidan klar



Huset färdigställs



ENKELT, TYDLIGT OCH SÄKERT
Kundlöfte

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

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.

Avtalad flyttdag!
   Beställaren kan lugnt anteckna den exakta färdigställandetiden 
   i sin kalender. Vi ger vägledning vid ibruktagningen av objektet.

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.

1

2

3

4

Den mest eftertraktade partnern vid byggande!



Ett avtal, fast pris,
avtalad färdigställandetid!

STOPP för skenande kostnader 

    och uppskjutna färdigställandetider!



TUSENTALS NÖJDA KUNDER
Referenser

4
stor- 

projekt

3 000
höghus-
bostäder

300
kontors- och 

företagslokaler

60
daghem, skolor, vårdcentraler m.fl. 

offentliga byggnader

350
småhus

30
logistik- och 

lagercentraler

700
radhus- och 

loftgångsbostäder

100
renoveringar i värdebostäder 

eller tak- och fasadrenoveringar

22 000 m2

fastighetsutvecklings-
förändringar

200 000 m2 
renoverade

affärs- och kontorslokaler

80
omsorgs- och 
servicehem

5 300
renoveringar eller stambyten

i lägenheter

80
affärscentra och 

affärshus

70
industri-

produktionslokaler



Effektivitet
Vår affärsverksamhet är lönsam och 
ekonomin styr vår verksamhet. 
Vi vet vilka våra mål är och vi bär ansvar 
för våra uppdrag. 

Mod 

Vi tar tag i nya möjligheter med 
entreprenörsanda och iver. Vi utvecklar 
de allmänna koncepten inom byggande 
och växer snabbare än branschen.  

Ansvar
Vårt ekonomistyrda koncept garanterar 
en hög kvalitet i planering och byggande. 
Vi är en pålitlig partner för alla intres-
segrupper.

Kundorientering
Vår verksamhet svarar alltid mot kundernas 
behov. I enlighet med vårt kundlöfte 
producerar vi viktiga tids- och kostnads- 
fördelar för våra kunder.

Social gemenskap
Var och en har rätt att uppleva att hen 
utför intressanta uppgifter som en uppskattad 
medlem i arbetslaget samt att ta del av 
en uppmuntrande stämning på arbetsplatsen.

SOM STYR VÅR AFFÄRSVERKSAMHET
Centrala värden

”Lehtos värden har utformats under 
vår långa verksamhetshistoria. 
De är en synlig del av vår dagliga 
företagskultur.”
– Asko Myllymäki, direktör för affärsverksamheten –



HOS OSS ÄR VARDAGEN AVGÖRANDE
Personal

Utmana dig själv inom 
byggnadsrevolutionen
   Vi lovar en utsiktsplats över byggbran  
   schens brytningsskede: innovationer, 
   inspiration och ett fördomsfritt grepp!

Mångsidiga möjligheter
   Vi lovar inspirerande utmaningar och 
   fascinerande karriärvägar i Lehtos tillväxt 
   historia och på fyra serviceområden!

Vardagen avgör
   Vi lovar en okomplicerad och avspänd
   atmosfär utan onödig byråkrati!

Arbetsgivarlöften

Antalet medarbetare ökade med 77 % 2016

Inspireras du 
av en innovativ 

atmosfär?
Gillar du en 

okomplicerad 
approach?

326
287

20142013 2015 2016

423

747

Personalmängdens utveckling i koncernen

Lediga platser

år 2016
211



171 M€

2014 2015 2016

276 M€

362 M€
+61 %

+31 %

11,2
Rörelsevinst %

Omsättning 2016 Omsättning 2016 Omsättning 2016 Omsättning 2016

M€ M€ M€ M€130 136 62 34

Koncernens 
genomsnittliga 
årliga 
omsättnings-
tillväxt 2014–2016

%45
OMBYGGNADBOSTÄDERAFFÄRSLOKALER OMSORGSLOKALER

Koncernens omsättnings- 
tillväxt

UTSIKTER FÖR 2017:

LÅNGSIKTIGA EKONOMISKA MÅL:

• År 2017 förväntas omsättningen 
öka med minst 30 %
• År 2017 förväntas rörelsevinsten 
överskrida 10 % av omsättningen

• Genomsnittlig omsättningsökning på 10–20 % 
per år
• Rörelsevinst på i genomsnitt 10 % av omsättningen
• Soliditetsgrad på minst 35 %
• Aktieutdelning på 30–50 % av räkenskapsårets vinst

Nyckeltal
SNABBARE TILLVÄXT ÄN BRANSCHEN!




