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Lehto Group lyhyesti
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1 500 lehtolaista

721,5

37,2

Liikevaihto 2018

Milj. €

Liikevoitto 2018

Milj. €
7 tehdasta viidellä 

paikkakunnalla



”Paanukatolta pörssiyhtiöksi”
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Uudistamme 
rakennusalaa

Viemme 
rakentamisen 

työmailta 
tehtaisiin

Parannamme 
rakentamisen 
tuottavuutta
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Kasvua monella sektorilla

2013 2014 2015 2016 2017 20182015 2016 2017 2018

276 M€

362 M€

598 M€

Konsernin liikevaihdon kasvu Henkilöstön kasvu Tilauskannan kasvu
2015 2016 2017 2018

287 326
423

747

1184

195 M€

309,1 M€

538,1 M€

721,5 M€

1552
655,6 M€



Palvelualueet
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Asunnot

• Kerrostalot (Nero)
• Puukerrostalot ja 

luhtitalot (Deco)
• Aluerakentaminen (Optimi)
• Uniikit arvokohteet (Cosmos)
• Putkiremontit
• Lisäkerrosrakentaminen

Hyvinvointitilat

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

Toimitilat

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



Avainluvut

Asunnot Toimitilat

Hyvinvointitilat Korjausrakentaminen

42 % 32 %

16 % 10 %

301,5 M€ 231,0 M€

117,8 M€ 71,1 M€
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Palvelualueiden liikevaihdot sekä osuus konsernin liikevaihdosta 2018

2015 2016 2017 2018

276 M€

362 M€

598 M€

+31 %

+65 %

Konsernin liikevaihdon kasvu

722 M€

+21 %
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Talousohjattu rakentaminen
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Kustannustietoinen 
suunnittelu Teollinen valmistus

Vakioidut ratkaisut

Jopa 80 % rakentamisen kustannuksista 
määräytyy jo suunnittelupöydällä.

Toimivat vakioratkaisut nopeuttavat 
suunnitteluprosesseja ja työmaan valmistumista.

Tuotanto omilla tehtailla
takaa kuivaketjun sekä

tasaisen ja korkean laadun.



Asiakaslupaus

Yksi sopimus

Suunnittelemme ja toteutamme 
rakennushankkeen maatöistä 
loppusiivoukseen saakka yhdellä 
sopimuksella!
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Kiinteä hinta

Kilpailukykyinen ja tarkka hinta – ei 
yllättäviä lisäkuluja tai piilokustannuksia!

Sovittu muuttopäivä

Tilaaja voi turvallisin mielin merkitä 
tarkan valmistumispäivän 
kalenteriinsa. Opastamme kohteen 
käyttöönotossa.

Sovittu sisältö ja laatu
Urakan laajuus ja toimitussisältö tarkasti 
selvillä molemmilla osapuolilla. 
Kannamme kokonaisvastuun urakasta ja 
huolehdimme vastuista myös 
takuuaikana.



Tehdastuotanto – Lehdon liiketoiminnan ydin

7 tehdasta viidessä paikassa

• Uusin tehdas valmistunut 
syksyllä 2018

• Modernit laitteet ja työtavat

• Omien työntekijöiden koulutus ja 
hyvä perehdytys

Rakentamisen tuottavuusAsiakashyödyt
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• Tasainen laatu ja 
parempi kosteudenhallinta

• Merkittävät aika- ja kustannushyödyt

• Kustannustehokkuutta innovaatioista

• Työ siirtyy työmailta tehtaisiin

• Konseptointi ja vakiointi takaavat 
laatua

• Selkeämpi, turvallisempi ja
nopeampi työmaavaihe

• Mahdollistaa uusien
innovaatioiden tuotannon



Tuotantoa kotimaisilla tehtailla
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Oulainen 1 Oulainen 2 Oulainen 3 Ii Humppila Hartola Luohua

Kattoelementit

Seinäelementit

Kylpyhuonemoduulit

Keittiö-
kylpyhuonemoduulit

Huoneistoelementit

Ikkunat

Putkistoelementit

Tekniset tilat

Kiintokalusteet

Betonilattiaelementit

Tehtaat

Toimistot
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Kuivaketju pitää 
loppuun asti

Toistettavat
vakioratkaisut

lyhentävät 
työmaavaihetta

Tehtaalla rakennamme
laatua



Lehto ja digitaalisuus – lisäarvoa toimintaamme

Digitaalisuus rakennuksen 
elinkaaressa

• Tavoitteenamme on älykäs rakennus josta 
tiedämme, ”mistä talomme on tehty ja 
miten ne toimivat”

• Haluamme tarjota parempaa 
rakennustemme käyttökokemusta ja luoda 
alustan asiakkaan liiketoiminnalle

Digitaalisuus toiminnassamme
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• Digitalisoimme Lehdon koko rakentamisen 
arvoketjun liiketoiminta- ja asiakaslähtöisesti

• Kehitämme henkilöstön 
tietomallinnusosaamista käytännönläheisillä 
LEKA-akatemian valmennuksilla

Digitaalinen rakennusprosessi

• Toimintamallimme ansiosta olemme 
edelläkävijä, joka tekee alan digitaalista 
murrosta

• Tarjoamme aina ajantasaisen ja luotettavan 
tiedon projektin eri osapuolten käyttöön 



Innovaatiot
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Lehto Total

Yhdistämme putkiremontin ja asuntorakentamisen! 
Väljästi rakennetuilla tonteilla voi olla 
hyödyntämätöntä varallisuutta, joka voidaan ottaa 
käyttöön täydennysrakentamisella. Taloyhtiö voi 
rahoittaa putkiremonttia myymällä Lehdolle 
rakennusoikeutta.

Lehto Raha

Lehto Raha on täydellinen apu, kun oma asunto on 
ajankohtainen. Lehto Rahan avulla ensiasunnon ostaja voi 
asua ensin 12 kk vuokralla valitsemassaan asunnossa ja 
sitten lunastaa sen omakseen. Oman asunnon ostamiseen 
tarvittava 5 % omarahoitusosuus hyvitetään maksetuista 
vuokrista.
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Teollinen esivalmistus

Suurkattoelementit Huoneistoelementit

Keittiö- ja/tai 
pesuhuonemoduulit

Nousuelementit Talotekniikkakeskukset

Kalusteet



Henkilöstö

Liity rakentamisen 
revoluutioon

• Lupaamme näköalapaikan 
rakennusalan murroksessa: 
innovaatioita, inspiraatiota ja 
ennakkoluulotonta otetta!

• Lupaamme innostavia 
haasteita ja kiehtovia 
urapolkuja neljällä 
palvelualueella!

• Lupaamme mutkattoman 
ilmapiirin ja rentoa tekemisen 
meininkiä ilman turhaa 
byrokratiaa!

Henkilöstömäärän kasvu
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287 326
423

747

1184

1552

2013 2014 2015 2016 2017 2018



Henkilöstö – uusia osaajia 
chatin ja Uralupauksen avulla

Rekrychat

• Rekrychat-palvelu lupaa työnhakijalle 
vastauksen jopa kymmenessä sekunnissa.

• Vaivaton työnhaun väylä, jonka kautta  
olemme tavoittaneet ja palkanneet useita 
ammattilaisia. 

Uralupaus

• Tarjoamme opiskelijoille mahdollisuuden 
työllistyä alan tehtäviin heti opintojen 
alussa ja tarjoamme koko kehittymisen 
polun.

18



Vastuullisuus

Vastuullinen 
rakentaminen

• Sekajätteen vähentäminen 
esivalmistuksessa

• Kierrätysasteen lisääminen 
tuotannon suunnittelussa

• Uusiokäyttö ja vihreä 
sähkö

• Esivalmistuksen 
lisääminen rakentamisessa

• Uusiutuvien 
energialähteiden käyttö

• Omien toimitilojen 
ympäristötehokas käyttö

• Video- ja Skype-
neuvottelujen suosiminen
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Ympäristöstä 
huolehtiminen

• Koulutus energiaa ja 
ympäristöä säästäviin 
käytäntöihin

• Yhteiset, vakioidut 
prosessit, tavoitteet ja 
mittarit 
vastuullisuusasioihin 

• Ympäristöriskien 
uudelleenkartoitus ja 
hallinta 

• Luonnonsuojelulain 
huomioiminen 
rakentamisessa

Henkilöstön hyvinvointi

• Terveellinen ja turvallinen 
työympäristö

• Terveysvaarojen ja -
haittojen ehkäisy 

• Terveyden, työ- ja 
toimintakyvyn 
ylläpitäminen, 
edistäminen ja seuranta 

• Kannustinjärjestelmät 
• Koulutus ja 

valmennusohjelmat

Vastuulliset liiketavat

• Compliance-prosessit 
• Koulutus liiketapojen 

vastuullisuuteen 
• Lahjonnan ja lahjusten 

vastainen sopimus 
käyttöön

• Rikkomusten ja 
väärinkäytösten 
ilmoituskanava



Referenssit
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Sammatti
Putkiremontti 16 rapun asuntokokonaisuuteen 

Prisma Nokia, Ideapark Oulu
Isot kauppakeskukset ja projektit

DSV Logistiikkakeskus
11 hehtaarin logistiikka-alue

Allas Sea Pool
Merikylpylä ja hyvinvointikeidas

Herrain Hiekat
Loma-asunnot meren äärellä

Helsingin Siltapuisto, Saariston Kruunu
Upeita asuntoja kasvavissa kaupungeissa



Uutta asuntoa
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1500

Kerrostaloasuntoa

1100

Luhti- tai rivitaloa

400

Vuonna 2018



Liikerakennusta
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30

Tuotantotilaa

4

Logistiikkakeskusta

7

Vuonna 2018



Hoiva-/palveluasumisen yksikköä
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28

Koulu

1

Päiväkotia

2

Vuonna 2018



Lehto on 
tulevaisuuden edelläkävijä.


