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Lehto Group lyhyesti
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1 200 lehtolaista

667,7

481,8

Liikevaihto 2019

Milj. €

Tilauskanta 2019

Milj. € 7 tehdasta viidellä 
paikkakunnalla



”Paanukatolta pörssiyhtiöksi”
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Uudistamme 
rakennusalaa

Viemme 
rakentamisen 

työmailta 
tehtaisiin

Parannamme 
rakentamisen 
tuottavuutta
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Tunnuslukujamme

2013 2014 2015 2016 2017 2018 20192015 2016 2017 2018 2019

276 M€

362 M€

598 M€

Konsernin liikevaihto Henkilöstö Tilauskanta
2015 2016 2017 2018 2019

287 326
423

747

1184

195 M€

309 M€

538 M€

722 M€

1552
656 M€

668 M€

1274 482 M€



Palvelualueet
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Asunnot

• Kerrostalot (Nero)
• Puukerrostalot ja 

luhtitalot (Deco)

• Putkiremontit

• Hoivakodit

Toimitilat

• Kauppakeskukset
• Liike- ja toimistotilat
• Logistiikka- ja 

varastotilat
• Tuotantotilat
• Liikunta-areenat ja 

jäähallit
• Koulut



Avainluvut

Asunnot Toimitilat

Hyvinvointitilat

61 % 26 %

13 %
409,2 M€ 170,8 M€

87,7 M€

7

Palvelualueiden liikevaihdot sekä osuus konsernin liikevaihdosta 2019

2015 2016 2017 2018 2019

276 M€
362 M€

598 M€

+31 %

+65 %

Konsernin liikevaihdon kehitys

722 M€

+21 %

668 M€
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Rakennusalan megatrendit

Rakennusalan tulevaisuuteen on tunnistettu kolme tärkeää megatrediä. Lehto toimii 
Suomessa edelläkävijänä, joka pyrkii muun muassa siirtämään rakentamisen vaiheita 
työmailta tehtaisiin.
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Talousohjattu rakentaminen

10

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.



Teollinen esivalmistus vähentää logistiikan päästöjä
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Perinteinen työmaa

Teollinen esivalmistus 
ja moderni 

rakennustyömaa

• Runsaasti pieniä 
kuljetuksia

• Enemmän jätettä, ja niihin 
liittyviä kuljetuksia

• Kierrättämisen haasteet

• Valmistus tehtailla 
mahdollistaa hukan 
minimoinnin ja kierrättämisen

• Tehtailta työmaalle: 
vähemmän, mutta isompia 
kuljetuksia



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

1

• 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 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.



Innovaatiot
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Lehto Deco - puukerrostalot
Lehdon Deco -puukerrostalon konsepti vastaa 
ekologisuutta ja vastuullisuutta arvostavien 
asunnonostajien kysyntään puurakentamisen 
suosion kasvaessa.

Kirittäjä
Lean-menetelmään perustuvan Kirittäjä-palvelumme 
avulla saat kiinteähintaisen ehdotuksen 
liikekiinteistösi rakennusprojektista viidessä 
työpäivässä. Viiden tunnin omalla ajankäytöllä 
projektiviikon aikana saat kiinteähintaisen, kilpailu-
kykyisen ja vertailukelpoisen ratkaisuehdotuksen, 
jonka jälkeen voit pohtia, jatkammeko yhteistyötä.
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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 kolmella palvelualueella!

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

Henkilöstömäärä
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287 326
423

747

1184

1552

1274

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019



Henkilöstömme

Vuonna 2019 Lehdolla oli neljä kattavaa 
henkilöstön koulutusohjelmaa: 

• Lehdon perehdytysohjelma

• Uralupaus

• Johtamisen akatemia

• uutena ohjelmana Tuotantoakatemia, joka 
keskittyy talousohjatun 
rakentamisfilosofian toimintamallien ja 
teollisesta tuotannosta syntyvien uusien 
käytäntöjen jalkauttamiseen työmailla.
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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

23

Vuolukiventie
TST-putkiremontti 64 asunnon taloyhtiöön

Ideapark Seinäjoki
Isot kauppakeskukset ja projektit

DSV Logistiikkakeskus
Varasto- ja terminaalirakennukset

KIDE Hotelli
Ekologinen huoneistohotelli

Karveli-kortteli
Asuinkortteli meren läheisyydessä

Vantaan Pumppupuisto 
Upeita asuntoja Vantaalla



Uutta asuntoa
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2900

Myytyä asuntoa

1800

Luhti- tai rivitaloa

400

Vuonna 2019



Liiketilakohdetta
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24

Suurhanketta
2

Toimisto- ja 
liikerakennusta

18

Vuonna 2019



Hoiva-/palveluasumisen yksikköä

26

14

Koulua

3

Terveyskeskus

1

Vuonna 2019



Lehto on 
tulevaisuuden edelläkävijä.
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