Lehto-konsernin
VAHVA KEHITYS ON ALAN NOPEINTA
usalan uudistaja!
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• Toimistot
• Tehtaat

Konsernin liikevaihdon kehitys
Tukholma

Tampere
Humppila
Turku
Vantaa
Helsinki

Olemme
rakentamisen
haluttu
kumppani!

Palvelualueet

Tuotamme
asiakkaillemme
merkittäviä aika- ja
kustannussäästöjä!

VASTAAVAT MEGATRENDIEN TARPEISIIN

ASUNNOT

• Kerrostalot (Nero)
• Rivi- ja luhtitalot (Deco)
• Aluerakentaminen (Optimi)
• Uniikit arvokohteet (Cosmos)
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Muuttoliike kasvukesku
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TOIMITILAT

• Kauppakeskukset
• Liike- ja toimistotilat
• Logistiikka- ja varastotilat
• Tuotantotilat
• Liikunta-areenat ja jäähallit

Heikentynyt talouskehitys
ja ostovoima

Tehokkaita, muunneltavia ja
kohtuuhintaisia toimitiloja!

HYVINVOINTITILAT

• Hoivakodit
• Palveluasunnot
• Koulut ja päiväkodit
• Sairaalahotellit
• Terveysasemat

KORJAUSRAKENTAMINEN

• Liike- ja toimitilaremontit
• Arvokohteiden remontit
• Kiinteistökehitys
• Lisä- ja täydennysrakentaminen
• TST-putkiremontit taloyhtiöille

Vanhenevat koulurakennukset, ikääntyvä väestö
Terveitä, viihtyisiä ja kohtuuhintaisia kouluja ja päiväkoteja!

Rakennus- ja asuntokanta
vanhenee kasvukeskuksissa

Kohtuuhintaista
ta!
korjausrakentamis

Asiakaslupaus
HELPPOA, SELKEÄÄ JA TURVALLISTA

1 Yksi sopimus!
Suunnittelemme ja toteutamme rakennushankkeen
  maatöistä loppusiivoukseen saakka – aina tilaajan
  toiveiden ja tarpeiden mukaisesti, yhdellä sopimuksella!
Sopimuksen liitteenä kuvat, suunnitelmat ja aikataulut.

2 Kiinteä hinta!

Kilpailukykyinen ja tarkka hinta –
  ei yllättäviä lisäkuluja tai piilokustannuksia!

3 Sovittu muuttopäivä!
Tilaaja voi turvallisin mielin merkitä tarkan valmistumis  päivän kalenteriinsa. Opastamme kohteen käyttöönotossa.

4 Sovittu sisältö ja laatu!

Urakan laajuus ja toimitussisältö tarkasti selvillä molemmilla
osapuolilla. Kannamme kokonaisvastuun urakasta ja
  huolehdimme vastuista myös takuuaikana.
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Talousohjattua
RAKENTAMISTA

teutuksen!
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Integroimme suunnittelun ja

Uudistamme
rakentamisen
vanhoja, hitaita ja
kalliita toimintatapoja!

Suunnittelun
ohjaaminen

Toistettavat
vakioratkaisut

Innovatiivinen moduulija elementtituotanto

Jopa 80 % rakentamisen
kustannuksista määräytyy
jo suunnittelupöydällä.

Toimivat vakioratkaisut nopeuttavat suunnitteluprosesseja ja
työmaan valmistumista.

Valmistus omilla tehtailla
takaa kuivaketjun sekä
tasaisen ja korkean laadun.

Parannamme rakentamisen
tuottavuutta!

Innovaatiot

LAATUA, TUOTTAVUUTTA JA TOIMITUSVARMUUTTA

Oulainen

Oulainen

Oman tehdastuotannon
kontrolloidut olosuhteet
Tasainen, korkea laatu ja 			
parempi kosteudenhallinta

Keittiö- ja/tai pesuhuonemoduulit
Humppila

Huoneistoelementit

Oulu

Oulu

Selkeämpi, turvallisempi ja
nopeampi työmaavaihe
  Merkittävät aika- ja kustannushyödyt asiakkaalle
Mahdollistaa uusien
  innovaatioiden tuotannon

Suurkattoelementit

Talotekniikkakeskukset

Nousuelementit

Keskeiset arvot
OHJAAVAT LIIKETOIMINTAAMME

Tehokkuus

Asiakaskeskeisyys

Rohkeus

Yhteisöllisyys

Liiketoimintamme on kannattavaa ja
taloudellisuus ohjaa toimintaamme.
Tunnemme tavoitteemme ja kannamme
vastuun tehtävistämme.

Tartumme yrittäjämäisesti ja innolla
uusiin mahdollisuuksiin. Kehitämme
rakentamisen yleisiä toimintamalleja
ja kasvamme alaa nopeammin.

Vastuullisuus

Talousohjattu toimintamallimme
takaa suunnittelun ja rakentamisen
korkean laadun. Olemme luotettava
kumppani kaikille sidosryhmille.

Toimintamme vastaa aina asiakkaiden
tarpeisiin. Asiakaslupauksemme
mukaisesti tuotamme heille merkittäviä
aika- ja kustannushyötyjä.

Jokaisella on oikeus kokea tekevänsä
mielekkäitä työtehtäviä arvostettuna
työyhteisön jäsenenä, sekä nauttia
työpaikan kannustavasta ilmapiiristä.

”Lehdon arvot ovat syntyneet
pitkän historiamme aikana.
Ne ovat näkyvä osa jokapäiväistä
yrityskultturiamme.”

Hannu Lehto
toimitusjohtaja, Lehto Group

Avainluvut

KASVAMME TOIMIALAA NOPEAMMIN
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Keskimääräine

Konsernin liikevaihdon kasvu:

+31%

Liikevoitto %
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Palvelualueiden liikevaihdot
sekä osuus konsernin liikevaihdosta 2017:
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PITKÄN AIKAVÄLIN
TALOUDELLISET TAVOITTEET:
• Liikevaihdon kasvu keskimäärin 10 – 20 % vuodessa
• Liikevoitto keskimäärin noin 10 % liikevaihdosta
• Omavaraisuusaste vähintään 35 %
• Osingonjako noin 30 – 50 % tilikauden tuloksesta

30 %
Asunnot 232,6 M€
Toimitilat 181,2 M€
Hyvinvointitilat 105,3 M€
Korjausrakentaminen 75,1 M€

Veli-Pekka Paloranta
talousjohtaja, Lehto Group

Henkilöstö

SUJUVAA JA MUTKATONTA ARKEA

Liity rakentamisen revoluutioon
Lupaamme näköalapaikan rakennusalan
  murroksessa: innovaatioita, inspiraatiota
  ja ennakkoluulotonta otetta!

Monipuolisia mahdollisuuksia
Lupaamme innostavia haasteita ja kiehtovia
  urapolkuja neljällä palvelualueella!

Innostaako
innovatiivinen
ilmapiiri?
Miellyttääkö
mutkaton
meininki?

1 184

747

Toimivaa arkea
  Lupaamme mutkattoman ilmapiirin ja rentoa
  tekemisen meininkiä ilman turhaa byrokratiaa!
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Asko Myllymäki
liiketoimintajohtaja, Lehto Group

Arvot, missio,

teisössä!
Arvostus työyh

Esimiehen tuki
ja kannustus

ARVOSTUS

ka			

ansaintalogiik

ymmärretty!

Luovuuteen
kannustaminen

Päätäntävalta
omiin töihin

Ohjaus ja
mentorointi

Virheiden
salliminen

vis

visio ja		

Yksilöllisyyttä
arvostava
kulttuuri

LUOTTAMUS

TYÖN IMU ”FLOW”
Selkeät
tavoitteet ja
mittarit

”Joka aamu on
kiva tulla töihin,
meillä on aivan
huippuporukka!”

MOTIVAATIO

INNOSTUS

Ihmiset
oikeissa tehtävissä
ominaisuuksiensa
perusteella

Mahdollisuus

Hyvät
kannustimet
Työ
merkityksellistä

Oikeudenmukaisuus

Liisa Jaatinen
projekti-insinööri, Lehto Hyvinvointitilat

!

iviset prosessit

ti
Toimivat opera

Työympäristö
ja osaaminen
ajan tasalla

kehittyä ja
edetä uralla!

Referenssit

TUHANSIA TYYTYVÄISIÄ ASIAKKAITA

85
kauppakeskusta ja
liikerakennusta

80
teollista
tuotantotilaa

35
logistiikka- ja
varastokeskusta

300
toimisto- ja
yritystilaa

1 050
rivi- ja
luhtitalosuntoa

450
pientaloa

4 000
kerrostaloasuntoa

6 500
saneerattua tai linjasaneerattua asuntoa

100
arvokohteen saneerausta tai
katto- ja julkisivuremonttia

22 000 m2
kiinteistökehitysmuutoksia

200 000 m2
remontoitua
liike- ja toimitilaa

100
hoiva- ja
palvelukotia

65
päiväkotia, koulua, terveyskeskusta
ym. julkista rakennusta

4
suurta
projektia

