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Menestyjän
toimitila.

On vain yksi sopimus.
Kustannustehokas toteutus  
ja sovittu muuttopäivä.

Liiketilat
Tuotanto ja logistiikka 
Liikunta-areenat
Opetustilat



Voiko uuden toimitilan rakentaa
laadukkaasti ja kohtuuhintaisesti?

Kyllä voi ja tässä esitteessä kerromme miten se on mahdollista! Uuden toimitilan
rakennuttaminen on helppoa, nopeaa ja vaivatonta – tämä on lupaus, jonka annamme
asiakkaillemme ja tavoitteen saavuttamiseksi olemme haastaneet alan perinteisiä
toimintamalleja ja uudistaneet tapoja tehdä asioita.

Kauppakeskukset ja  
liikerakennukset
Lehdon kanssa projektit eivät viivästy. 
Avajaiset pidetään sovittuna päivänä.

Päivittäistavarakaupat
Yhden sopimuksen periaate tekee hankkees-
tasi selkeän ja vaivattoman kokonaisuuden.

LIIKETILAT



Yksi sopimus 
Yhden sopimuksen periaate tehostaa 
riskienhallintaa ja tekee hankkeestasi 
vaivattoman kokonaisuuden.

Kiinteä hinta 
Lehto haluaa pitää budjetit kurissa.  
Hinta on kiinteä eikä sinun tarvitse pelätä  
ylittyviä kuluja ja venyviä budjetteja.

Sovittu muuttopäivä
Aikataulussa pysyminen on meille kunnia-asia 
ja projektimme valmistuvat aikataulussa.

Sovittu sisältö ja laajuus 
Urakan laajuus ja toimitussisältö ovat tarkasti 
selvillä molemmilla osapuolilla jo heti hankkeen 
alkuvaiheessa.

Teolliset tuotantotilat
Kerro meille tuotantosi tarpeet, niin 
täytämme ne.

Logistiikka- ja varastokeskukset
Meillä on vahvaa osaamista. 
Referenssimme puhuvat puolestamme.

TUOTANTO JA LOGISTIIKKA 

Rakennetaan yhdessä  
menestyvä toimitila  
– näin helposti sen teemme:

Asiantuntijuutta hankkeen kaikkiin 
vaiheisiin

Lehto on apunasi hankkeen kaikissa eri vaiheissa, 
myös muualla kuin suunnittelussa tai 
varsinaisessa rakentamisessa.

Olemme asiantuntijoita ja kokeneita kumppaneita 
kiinteistökehityksessä, kaavoituksessa, 
sijoittamisessa, vuokralaisneuvotteluissa ja 
käyttäjien tarpeiden ymmärtämisessä.



Yksi sopimus, kiinteä hinta,  
sovittu muuttopäivä,  
sovittu sisältö ja laatu
Lehdon kanssa toimiessa sinulla ei ole käsissäsi 
erillisiä sopimuksia ja kilpailutuksia eri tahojen 
kanssa. Yhden sopimuksen periaate tekee 
hankkeestasi selkeän ja riskittömän kokonaisuuden.
Halutessasi vastuullesi jää vain muutto uusiin tiloihin. 
Tämä tekee hankkeestasi helpon ja 
vaivattoman.

Kiinteä hinta ja sovittu muuttopäivä

Lehto haluaa pitää budjetit kurissa. Kerro meille, 
mikä on budjettisi, niin suunnittelemme sen pohjalta 
toteutuksen. Hinnoittelumme on yksinkertaista: 
hinta on kiinteä eikä sinun tarvitse pelätä ylittyviä 
kuluja ja venyviä budjetteja.

Ymmärrämme, että liiketilan avaaminen on aina 
kassavirtaan liittyvä kysymys. Aikataulussa 
pysyminen on meille kunnia-asia ja projektimme 
valmistuvat aikataulussa. Siksi sovittu muuttopäivä 

on aina osa meidän kanssamme tehtyä sopimusta.

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

Koko hanke yksissä käsissä 

Perinteisesti rakennusalalla projekteissa toimitaan 
siten, että yksi taho laatii suunnitelmat ja toinen taho 
vastaa rakentamisesta. Tällä toimintatavalla budjetit 
ja aikataulut helposti venyvät. Lehto pitää hankkeet 
käsissään aina suunnittelusta toteutukseen saakka 
ja siksi välillämme on vain yksi sopimus. Kun hanke 
on hallussa vain yhdellä toimijalla, rakennusprojektin 
hallinta on helpompaa ja vastuu selkeä. Tällä 
toimintamallilla pystymme pitämään kustannukset 
kurissa. 

Toimitilat
Tarpeidenne mukaiset toimitilat palvelevat 
liiketoimintanne menestystä.

Liiketilat
Kerro meille, mitä liiketila saa maksaa niin 
teemme ehdotuksen - hintamme pitää.

YRITYSTILAT



Liikunta-areenat
Nopea rakennusaika ja kustannustehokas 
toteutus.

Koulut ja päiväkodit
Lehdon koulut ja päiväkodit tarjoavat 
kunnille laadukkaita tiloja, joissa on otettu 
huomioon käyttäjien nykypäivän tarpeet.

LIIKUNTA- JA OPETUSTILAT

Talousohjatun  
rakentamisen  
ideologia

Lehdon tapa rakentaa tuo 
asiakkaalle hyötyä niin aikataulujen, 
kustannusten kuin 
projektinhallinnankin 
näkökulmasta. Lehto ottaa 
vastuun kustannuksista, 
projektista ja aikataulusta. Lehdon 
rakentamistavan ytimessä ovat 
suunnittelunjohtaminen, vakiointi 
ja teollinen esivalmistus Lehdon 
omilla, kotimaisilla tehtailla.

 
Vakiointi ja toistaminen nopeuttavat  
hankkeita

 Lehto hyödyntää suunnittelussa ja 
rakentamisessa vakiointia eli hyvien 
ratkaisujen ja toimintamallien 
toistamista. Emme keksi aina pyörää 
uudelleen vaan käytämme vuosikymmenien 
varrella hyväksi havaitut ratkaisut 
asiakkaidemme hyödyksi. Kirittäjä-palvelu on 
hyvä esimerkki siitä, miten olemme tuoneet 
suunnitteluvaiheeseen tehokkuutta vakioimalla 
toimintamallimme. Myös yhtiömme kotimainen, 
teollinen esivalmistus, tuo nopeutta 
hankkeisiin – mahdollistaen samalla korkean 
laadun. 



Kiinteähintainen 
ratkaisu uusista 
toimitiloistasi 
viidessä 
työpäivässä

Mikäli tarvitset uutta – tai sellainen on jo suunnitteilla – ole 
meihin heti yhteydessä. Kirittäjän avulla varmistat, ettet maksa 
hankkeestasi liikaa. Saat meiltä kiinteähintaisen 
ratkaisun uusista toimitiloistasi 5 työpäivässä.

Mitä nopeammin uusi liiketilasi on pystyssä, sitä 
nopeammin se alkaa tuottamaan rahaa. Me kehitimme 
Kirittäjä-palvelun, jotta saisit uudet toimitilasi valmiiksi jopa 6 
tai 12 kuukautta aikaisemmin kuin olit suunnitellut.

Kuinka saada toimitilat tuottamaan
nopeasti? Kirittäjä vastaa kahteen
rakennusalan haasteeseen:

1) asioita tehdään hitaasti ja tehottomasti 
osaprosesseina 
2) hankkeet kestävät ja kustannukset selviävät vasta 
aikojen päästä. Tyypillisesti suunnittelijoille vyörytetään 
”toiveiden tynnyri”, josta työ käynnistetään. 
Dokumentteja synnytetään hitaasti ja lopulta ne 
toimitetaan laskentaan.

Oletko kyllästynyt siihen, että rakennusliikkeet turaavat 
tarjouksiaan kuukausikaupalla. Kirittäjä-viikolla teemme 
asiat toisin. Ensin määrittelemme yhdessä asiakkaan 
kanssa hintalapun, jonka avulla ohjaamme suunnittelua 
ja hallitsemme kustannuksia. Saat toimitilasi tuottavaan 
käyttöön nopeammin ja kassavirran käyntiin. 
Asiakkaanamme säästät aikaa ja rahaa.
 
 



Lehto Kirittäjä on palveluna erittäin 
yksinkertainen. Osallistut viikon aikana 
kanssamme käynnistyskokoukseen, 
väliarvioon ja loppukatselmukseen.

Maanantain käynnistyskokouksessa 
varmistamme, että meillä on yhteinen 
näkemys budjetista ja liiketoimintasi 
tarpeista.

Keskiviikon väliarviossa pääset 
näkemään keskeneräisen työmme ja 
kommentoimaan sitä.

Perjantain loppukatselmuksessa 
esittelemme sinulle 
projektiehdotuksemme.

Tällä tehokkaalla ajankäytöllä saat 
kiinteähintaisen, kilpailukykyisen ja 
vertailukelpoisen 
ratkaisuehdotuksen, jonka jälkeen 
voit pohtia, jatketaanko yhteistyötä.

Lehto Kirittäjä ei sido sinua 
mihinkään. Palvelu on maksuton.

Kirittäjän avulla 
varmistat, ettet 
maksa liiketilastasi 
liikaa.

Kirittäjä-tulostakuu: 
100 % tyytyväisyys 
taattu

Jos et ole tyytyväinen esittämäämme 
kokonaisratkaisuun, tunnustamme 
tappiomme.

Hyvitykseksi käyttämästäsi ajasta 
tarjoamme sinulle gourmet-lounaan.

Lehto Kirittäjä -palvelu on tarkoitettu 
sinulle, joka haluat keskittyä omaan 
liiketoimintaasi ja saada toimitilat 
käyttöösi nopeammin.

Rakennamme ensin kiinteistösi 
hintalapun. Kerro meille budjettisi, tarpeesi ja 
odotuksesi, niin laadimme juuri sinulle sopivan 
huippuratkaisun viidessä työpäivässä!

Saat toimitilasi valmiiksi ja tuottamaan jopa 6 tai 12 
kuukautta nopeammin.

Tutustu Kirittäjä -palveluun lisää osoitteessa:
Lehto.fi/kirittaja



Ota yhteyttä Lehdon 

toimitila-asiantuntijoihin

p. 0207 600 900

lehto@lehto.fi

Tutustu meihin netissä

lehto.fi/toimitilat


