
Taloyhtiön putkiremontti 

ilmaiseksi?

60- ja 70-luvun 
kerrostalot tulevat 

korjausikään.

Putkiremonttien 
hinnat nousevat 

vuosi vuodelta.

Säästä 
kustannuksissa

ja valitse
Lehto Total!



Rahoita putkiremontti 
täydennysrakentamisella
60- ja 70-luvuilla kerrostalot rakennettiin tonteille varsin väljästi. 
Tämä tarjoaa taloyhtiöille loistavan mahdollisuuden rahoittaa 
putkiremontti myymällä rakennusoikeutta. Lehto Total on 
korjaus-ja täydennysrakentamisen uusi huippupaketti!

PUTKIREMONTTI tulee ajankohtaiseksi, kun kerrostalon vesi- 

ja viemäriputkistojen ikä on n. 40–50 vuotta. Putkiremontissa 

uusitaan tai kunnostetaan kiinteistön vesi- ja viemäriputkisto, 

ja usein se on taloyhtiön merkittävin korjaushanke. Tiesitkö, että 

jopa 80 % putkiremontin kustannuksista määräytyy jo suunnit-

teluvaiheessa? Integroimalla suunnittelun ja toteutuksen varmis-

tamme niiden yhteensopivuuden ja saavutamme tilaajalle aika- ja 

kustannushyötyjä. Omalla tehtaalla valmistetut nousuelementit 

nopeuttavat putkiremontin läpimenoa ja varmistavat laadun.

LEHTO TOTAL yhdistää putkiremontin ja asuntorakentamisen 

ainutlaatuisella tavalla. Väljästi rakennetuilla tonteilla voi olla 

hyödyntämätöntä varallisuutta, joka voidaan ottaa käyttöön 

täydennysrakentamisella. Taloyhtiö voi rahoittaa putkiremonttia 

myymällä Lehdolle rakennusoikeutta. Mikäli vapaata rakennus-

oikeutta ei ole jäljellä, sitä voidaan kaavamuutoksella hakea lisää. 

Lehto toimii taloyhtiön ainoana sopimuskumppanina ja vastaa 

koko hankkeen onnistumisesta, suunnittelusta loppusiivoukseen 

saakka. Putkiremontille annamme markkinoiden parhaan takuun! 

Hoidamme
taloyhtiön

puolesta myös
kaavamuutokset

ja juridiikan.

LÄHESTYYKÖ LINJASANEERAUS?

Hankeselvitys ja
tarjous linja-
saneerauksesta,
rakennusoikeuden 
ostosta ja 
rahoituksesta, 
kesto n. 1 kk

Toimimme yhden sopimuksen 
periaatteella, sovitussa aikataulussa 
ja kiinteään hintaan.

HELPPO

Hankkeen kokonaissisältö 
suunnitellaan aina taloyhtiön 
yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.

JOUSTAVA

Putkiremontin rahoittaminen
täydennysrakentamisella on 
ylivoimaisesti kustannustehokkainta.

KUSTANNUSTEHOKAS

Tehdasvalmisteiset nousuelementit sisäl-
tävät tekniikan ja nopeuttavat remonttia. 
Moderni seinä-wc helpottaa siivousta.

MIELLYTTÄVÄ

Asukasmäärän kasvu vaikuttaa 
suotuisasti alueen lähipalveluiden
ja kulkuyhteyksien kehittymiseen. 

KEHITTÄVÄ

Lehto Total nostaa asuntojen 
arvoa ja haluttavuutta – tärkeää 
erityisesti jälleenmyyntitilanteessa!

HYÖDYLLINEN

Takuu

5
VUOTTA

Putkiremontti eli linjasaneeraus voidaan 
ajoittaa tarpeen mukaan, kesto n. 4-12 kk

Hankkeen
käynnistäminen

Rahoitus

Kaavamuutos,
kesto 12-24 kk

Täydennysrakentaminen, 
kesto 7-12 kk

PUTKIREMONTILLA
MARKKINOIDEN 

PARAS

Lehto Total on taloyhtiölle monella 
tapaa ihanteellinen ratkaisu:



Soita tai laita sähköpostia, niin keskustellaan tilanteestanne – 
se ei maksa mitään!

Tulemme tutustumaan kiinteistöönne ja kuulemaan lisää
tarpeistanne ja toiveistanne.

Saat remontti- ja täydennysrakentamisratkaisun tarkalla toimitussisällöllä ja 
aikataululla – selkokielisenä ja järkihintaan!

OTA YHTEYTTÄ

TILAA HANKESELVITYS

TUTUSTU HANKESELVITYKSEEN

1

2

3

Toimimme yhden sopimuksen periaatteella,
sovitussa aikataulussa ja kiinteään hintaan.

Korkea asiakas-
tyytyväisyytemme
on meille kunnia-asia!

p. 020 7600 909
total@lehto.fi
lehto.fi/total

Ei yllättäviä
lisäkustannuksia

tai venyviä 
valmistumis-

päiviä!


