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"Kiitän Lehtoa erittäin onnistuneesta
projektista, meillä on nyt hienot
tilat täällä käytössämme!"
– Jorma Mattinen, toimitusjohtaja, Autotalo Lohja –

Lehto-konserni

TERVETULOA TYYTYVÄISTEN
ASIAKKAIDEMME JATKUVASTI
KASVAVAAN JOUKKOON!

”Kaikki meni
juuri niin kuin
oli ennalta
sovittu!”

ON RAKENTAMISEN EDELLÄKÄVIJÄ

Lehto on Suomen suurimpia rakennus- ja kiinteistöalan konserneja – vahva kasvumme
ja kehityksemme on alan nopeinta. Olemme uudistaneet rakentamisen vanhoja,
hitaita ja kalliita toimintatapoja sekä tuoneet suunnitteluun ja rakentamiseen
lisää tehokkuutta uusilla, sarjatuotantoon soveltuvilla innovatiivisilla ratkaisuilla.

Rakennusprojektimme
valmistui ajallaan ja meni erinomaisen
hyvin! Kaikki se mitä sovittiin piti.
Olemme todella tyytyväisiä yhteistyöhömme.
Kaikki on hoidettu nopeasti ja asiallisesti.
– Mikko Mustala, toimitusjohtaja, Forever Oy –

”Hienot tilat
ja erityisesti
meitä varten
suunniteltu!”
Kustannustietoinen
suunnitteluosaaminen

Innovatiivinen moduulija elementtituotanto

Tehokas
rakentamistapa

Jopa 80 % rakentamisen kustannuksista
määräytyy jo suunnittelupöydällä.

Valmistus omilla tehtailla kuivissa sisätiloissa takaa tasaisen ja korkean laadun.

Esivalmistus ja vakioidut ratkaisut
nopeuttavat työmaan valmistumista.

Lehto-konsernin edustajat
olivat mukana uusien tilojemme suunnittelussa
jo alusta alkaen. Kiitän teitä erittäin onnistuneesta projektista, meillä on nyt hienot tilat
täällä käytössämme!
– Jorma Mattinen, toimitusjohtaja, Autotalo Lohja –

KONSERNIN NELJÄÄ PALVELUALUETTA
yhdistää valtakunnallisen suursuosion
saavuttanut Lehdon talousohjattu rakentaminen.
Työllistämme yhteensä n. 1 300 henkilöä ja
liikevaihtomme vuonna 2017 oli 598 miljoonaa
euroa.

KUNNIA-ASIAMME
on asiakaslähtöinen ja kokonaisvastuullinen
toimintatapamme. Olemme rakentamisen halutuin
kumppani ja tuotamme asiakkaillemme merkittäviä
aika- ja kustannushyötyjä. Kehitämme jatkuvasti
toimintaamme voidaksemme tarjota heille
jatkossakin ylivoimaisia etuja!

”Järkevä
toimintatapa,
meitä palvelevat ratkaisut!”
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• Toimistot
• Tehtaat

Olen erittäin tyytyväinen
toimintaanne aina urakkaneuvottelusta maaliin
saakka. Hanke toteutettiin erittäin kustannustehokkaasti ja järkevillä, meidän liiketoimintaa
palvelevilla ratkaisuilla!
– Markus Jordan, toimitusjohtaja, GoWash Oy –

Toimitussisällöt
Valittavanasi on joko perustoimitussisältö
tai laaja ”Avaimet käteen” -toimitus. Tähän
esitteeseen merkityt hinnat sisältävät perustoimitussisällön. Tulemme mielellämme
luoksesi kertomaan vaihtoehdoista lisää ja
etsimään parhaan ratkaisun tarpeisiinne!

Perustoimitussisältö
Perustoimitussisällön valittuaan tilaaja vastaa tontin
valmistelusta ja huolehtii kunnallistekniikan tuomisesta
rakennukseen, kaivuutöistä perustasoon asti sekä pihan
rakennekerroksesta ja pintarakenteista.

Laaja toimitussisältö
Laajassa toimitussisällössä Lehto hoitaa myös kaikki
perustoimitussisällössä luetellut työvaiheet. Tilaajalle jää
ainoastaan tontin liittymien ja mahdollisen valvojan hankinta rakennuksen osalta. Pyydä tarjous ”Avaimet käteen”
-toimituksesta – takaamme, että tulet yllättymään edullisesta hinnastamme!
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Worker900
Näyttävä tuotantotila, jossa on pystyräystäinen pulpettikatto. Työsalissa on kolme nosto-ovea. Toimisto-,
tauko- ja sosiaalitilat sijaitsevat rakennuksen toisessa
päädyssä, joista muodostuu kaksikerroksinen tyylikäs
kokonaisuus.

Tiloihin sisältyy:

Kerrosala

883 m2

Paloluokka

3

Paloturvallisuusluokka

1

Suojaustaso

1

779 000 €
perustoim

Tuotantotila + tekn. tila 701,5 m2

Toimisto- ja kokoustilat

Työsali, toimisto-/sosiaalitilat (toimisto,
kokoushuone, taukotila, WC M/N/INVA,
pukeutumistilat, siivousvarasto)

Worker90
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Taukotila

Märkätilat

Worker1200

2. krs tsto/sos.tilat 138,5 m2

Tuotantotila + tekn. tila 989,5 m2

Tehokas tuotantotila, jossa on tilaa lähes 1200 m . Rakennuksessa on pystyräystäinen pulpettikatto. Työsalissa on kaksi nosto-ovea. Toimisto-, tauko- ja sosiaalitilat
sijaitsevat rakennuksen päädyssä toisessa kerroksessa
muodostaen näyttävän kokonaisuuden.
2

Toimisto- ja kokoustilat

Tiloihin sisältyy:

Taukotila

Työsali, toimisto-/sosiaalitilat (toimisto,
kokoushuone, taukotila, WC M/N/INVA,
pukeutumistilat, siivousvarasto)
Kerrosala

1 174,8 m2

Paloluokka

3

Paloturvallisuusluokka

1

Suojaustaso

1

969 000 €
Worker1200
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Osaava ja
kokenut
hankekehityksen
kumppani!

Trader1500
Kompakti yhden käyttäjän myymälätila, jonka pääjulkisivussa on monta korkeaa ikkunaryhmää. Kattomuoto
on yksilappeinen pulpettikatto vakioräystäillä. Sisällä on
reilunkokoinen varasto, tauko- ja sosiaalitilat sekä kaksi
toimistohuonetta. Rakennuksessa on nosto-ovet sekä
myymälätilaan että varastoon.

Myymälä 1058,5 m2

Varasto 286 m2

Tsto/sos.tilat 88,5 m2

Tiloihin sisältyy:
Myymäläsali, toimisto-/sosiaalitilat (toimisto, kokoushuone, taukotila, WC M/N/
INVA, pukeutumistilat, tekninen tila)
Kerrosala

1 460 m2

Paloluokka

P2

Paloturvallisuusluokka

1

Suojaustaso

1
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Toimisto- ja kokoustilat

Märkätilat

Taukotila

Tekninen tila

Siivousvarasto

Varasto

Trader2200
Kahden käyttäjän myymälätila, jossa molemilla on omat
toimisto-, tauko- ja sosiaalitilat. Rakennus on varustettu
väestönsuojalla, johon sijoittuvat toisen käyttäjän sosiaalitilat. Rakennuksessa on molemmille käyttäjille useita
korkeita ikkunaryhmiä ja nosto-ovet kumpaankin tilaan.
Rakennuksessa on loiva harjakatto ja avoräystäät.

Tiloihin sisältyy:

Kerrosala

2 183 m

Paloluokka

2

Paloturvallisuusluokka

1

Suojaustaso

1

2

1 459 000 €
perustoim

Myymälä 2

986,3 m

987 m2

2

Tsto/sos.tilat 1

Tsto/sos.tilat 2

88,7 m

82,8 m2

2

2 x myymäläsali, 2 x toimisto-/sosiaalitilat (toimisto, kokoushuone, taukotila,
WC M/N/INVA, pukeutumistilat, tekninen tila, siivousvarasto, VSS)
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Märkätilat

Taukotila

Tekninen tila

Siivousvarasto

Trader3000

Kerrosala

2 905 m

Paloluokka

P2

Paloturvallisuusluokka

1

Suojaustaso

1

Myymälä 3

546,5 m

767,5 m

554 m2

Tsto/sos.tilat 1

2

Tsto/sos.tilat 2

92 m2

Tiloihin sisältyy:

2

Myymälä 2

2

Kolmen käyttäjän korkea myymälätila, jossa jokaiselle
käyttäjälle on omat toimisto-, tauko- ja sosiaalitilat.
Rakennus on varustettu väestönsuojalla, johon sijoittuvat yhden myymälän sosiaalitilat. Kaikille käyttäjille on
monta korkeaa ikkunaryhmää ja jokaisella myymälällä
on oma korkea varastotila nosto-ovella. Rakennuksessa
on loiva harjakatto ja päädyissä pystyräystäät.
3 x myymäläsali, 3 x toimisto-/sosiaalitilat (toimisto, kokoushuone, taukotila,
WC M/N/INVA, pukeutumistilat, tekninen tila, siivousvarasto, VSS)

Myymälä 1

Tsto/sos.tilat 3

88 m2

88 m2

Varasto 1

Varasto 2

Varasto 3

214 m

285 m

214 m2
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Toimisto- ja kokoustilat

Märkätilat

Taukotila

Tekninent ila

Siivousvarasto

Varasto

Tehokkaat
logistiikkatilat
tarpeidesi
mukaan!

Manager1400
Varasto 1 257 m2

Toimiva ja yhtenäinen logistiikkatila, jossa on neljä nosto-ovea ja kattona yksilappeinen pulpettikatto. Toimisto-, tauko- ja sosiaalitilakokonaisuus sijaitsee rakennuksen päädyssä.

Tsto/sos.tilat
88,7 m2

Tiloihin sisältyy:
Varastotila, toimisto-/sosiaalitilat (toimisto, kokoushuone, taukotila, WC M/N/
INVA, pukeutumistilat, siivousvarasto,
tekninen tila)
Kerrosala

1 363,3 m2

Paloluokka

3

Paloturvallisuusluokka

1

Suojaustaso

1
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Toimisto- ja kokoustilat

Märkätilat

Taukotila

Tekninen tila

Siivousvarasto

Manager2300
Yhtenäinen logistiikkakeskus kuudella nosto-ovella.
Kattona on loiva harjakatto pystyräystäillä. Toimisto-,
tauko- ja sosiaalitilakokonaisuus sijaitsee rakennuksen
takakulmassa.

Varasto + tekn. tila 2 213,5 m2

Tsto/sos.tilat
88,7 m2

Tiloihin sisältyy:
Varastotila, toimisto-/sosiaalitilat (toimisto, kokoushuone, taukotila, WC M/N/
INVA, pukeutumistilat, siivousvarasto,
tekninen tila, VSS)

Toimisto- ja kokoustilat

Märkätilat

Kerrosala

2 328,1 m2

Taukotila

Tekninen tila

Paloluokka

3

Siivousvarasto

Paloturvallisuusluokka

1

Suojaustaso

2

Manager2

1 549 000 €
300 -logis

perustoim

tiikkatilat

itussisällö

llä

Manager4000
Varasto + vss + tekn. tila 3 722,8 m2

2. krs

Tehokas logistiikkatila kuudella nosto-ovella.
Rakennuksessa on loiva harjakatto pystyräystäillä. Päätyyn on sijoitettu kaksikerroksinen
toimisto-, tauko- ja sosiaalitilakokonaisuus.

tsto/sos.tilat
138,5 m2

Tiloihin sisältyy:
Varastotila, toimisto-/sosiaalitilat (toimisto, kokoushuone, taukotila, WC M/N/
INVA, pukeutumistilat, siivousvarasto,
tekninen tila, VSS)
Kerrosala

3 926,7 m2

Paloluokka

3

Paloturvallisuusluokka

1

Suojaustaso

2
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Toimisto- ja kokoustilat

Märkätilat

Taukotila

Tekninen tila

Toteutamme
uudet toimitilat
yrityksesi ilmeen
mukaisesti!

Tiesitkö, että jopa 80 % rakentamiskustannuksista
määräytyy jo suunnittelupöydällä?
Tarpeidenne ja toiveidenne kartoituksen perusteella suunnittelemme
ja toteutamme teille toimitilat erittäin kustannustehokkaasti
korkeaa laatua unohtamatta – yhdellä sopimuksella,
sovitussa aikataulussa ja kiinteään hintaan!

Säästä rahaa
ja sovi tapaaminen
kanssamme jo
uusien toimitilojen
ideointivaiheessa!

ETELÄ-SUOMI: Jukka Pekonen p. 040 706 6121, jukka.pekonen@lehto.fi | Juho Kirstinä p. 040 773 4520,juho.kirstina@lehto.fi | Miika Sieppi p. 040 774 8113,
miika.sieppi@lehto.fi | KESKI-SUOMI: Joni Alatyppö p. 040 722 9878, joni.alatyppo@lehto.fi | POHJOIS-SUOMI: Paolo Pisano p. 0400 182 992, paolo.pisano@lehto.fi
Lue lisää lehto.fi/toimitilat

