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Lehto puukerrostalot
Puukerrostalo.fi

https://puukerrostalo.fi/
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Lehdon puurakentamiskonsepti on mullistanut sen, miten rakennamme ja 
asumme. Tuotteistettu rakentaminen on nopeampaa. Uusi puukerrostalo 
rakentuu Lehdon tehdastuotannon ansiosta jopa puolessa vuodessa. 
Konseptoitu tehdastuotanto kiihdyttää prosesseja ja varmistaa kestävyyden.

Puurakentaminen pienentää myös hiilijalanjälkeä. Ekologinen materiaali 
yhdistettynä jatkuvasti tehokkaampaan tuotantoon uudistaa rakentamisen 
standardeja. Puu mullistaa kerrostalojen kestävyyden, terveellisyyden ja 
ihmisläheisyyden. Puun rakennusmateriaali yhdistettynä Lehdon modulaariseen 
konseptiin luo täysin uusia mahdollisuuksia parempaan rakentamiseen.

Lehto uudistaa rakennusalaa
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Lehto puukerrostalo

• kehittäminen on aloitettu vuonna 2015

• Jo yli 1 000 konseptin mukaisesti rakennettua asuntoa

• Panostamme jatkuvaan tuotekehitykseen, tavoitteena hinnaltaan ja 
laadultaan ylivoimainen asuntokonsepti

Puukerrostalon teollisen rakentamisen asiakashyödyt

• Tasainen laatu ja parempi kosteudenhallinta

• Merkittävät aika- ja kustannushyödyt

• Kustannustehokkuutta innovaatioista

Puukerrostaloakentamisen tuottavuus

• Työ siirtyy työmailta tehtaisiin

• Konseptointi ja vakiointi takaavat laatua

• Selkeämpi, turvallisempi ja nopeampi työmaavaihe

Puukerrostalon ekologisuus

• Tehdastuotanto tukee ekologista rakentamista

• Teollinen rakentaminen minimoi hukan ja jätteen
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• Laadukas, viihtyisä ja kohtuuhintainen

• Rakentamisen laatu ja kosteuden hallinta

• Vähemmän virheitä ja sähläystä

• Nopea työmaavaihe

• Laadukas arkkitehtuuri

• Ekologisuus ja kotimaisuus

• Täydennysrakennus kohteisiin

• Tuotteet, jotka kehittyy

• Lisävaruste valikoima

Puukerrostalon hyödyt
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• Laadukas, viihtyisä ja kohtuuhintainen

• Rakentamisen laatu ja kosteuden hallinta

• Vähemmän virheitä ja sähläystä

• Nopea työmaavaihe

• Laadukas arkkitehtuuri

• Ekologisuus ja kotimaisuus

• Täydennysrakennus kohteisiin

• Tuotteet, jotka kehittyy

• Lisävaruste valikoima

Lehto puukerrostalon rakentamisen prosessi

Puukerrostalot 
valmistetaan teollisista 
komponenteista 
suurelta osin 
tehdasolosuhteissa, 
kontrolloidussa 
ympäristössä 
sääsuojassa. 

Työmaa on siisti ja 
rakentaminen tapahtuu 
hallitussa ja turvallisessa 
ympäristössä.

Kaikissa puukerrostalokodeissa on 
• huoneistokohtainen ilmanvaihto
• vesikiertoinen lattialämmitys
• laadukkaat integroidut energiaa säästävät 

keittiökalusteet
• vettä ja energiaa säästävät vesikalusteet 
• korkeat luonnonvaloa tuovat ikkunat 
• kiinteistöhallintajärjestelmä
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1. Huoneistoelementti

2. Käytäväelementti

3. Yläpohjan elementit

4. Vesikaton elementit

5. Porrashuoneratkaisut

Puukerrostalot rakennetaan 
teollisista komponenteista
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• Puurankarakenteinen 

• Luhtikäytävä- tai keskikäytävätaloihin

• Kerroskorkeus 2-6

• Paloturvallinen 

(soveltuu P2 ja P3 paloluokan rakennuksiin)

• Valmistaja Lehto Components  

(Hartola / Oulainen)

• Huoneistoelementti koostuu 

vakioidusta tilaelementistä + kohdekohtaisista 

talotekniikka- ja julkisivuvariaatioista

Huoneistoelementit
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Yksiöt 
22,5/25,5/26/28m²

Asuintila on käytetty tehokkaasti. 
Isot avattavat ikkunalliset parvekeovet tuovat 
valoisuutta asuntoon.

Laadukkailla kodinkoneilla 
viimeistelty keittiö tuo sujuvuutta arkeen.



9

Kaksiot 
32,5/42,5/46 m²

Iso makuuhuone antaa tilaa. Parveke 
mahdollistaa asuintilan laajentamisen ulos asti.

Lattialämmityksen ansiosta lämpö jakautuu 
tasaisemmin asunnossa ja sisustaminen on 
monipuolisempaa, koska seinäpatterit eivät 
määrittele huonekalujen sijoittelua. 



Tilava erillinen keittiö.
Asunnosta avautuvat näkymät useampaan 
ilmansuuntaan.

Asunnossa on iso kulmaparveke, 
joka on mahdollista myös lasittaa.

Kolmiot
52/52,5/55/60m²



Neliöt
60/65,5m²

Tilat on suunniteltu tehokkaasti. Isot ikkunat avartavat makuuhuoneita.

Vaatehuone tuo säilytystilaa. Kaikissa asunnoissa olevat integroidut
kodinkoneet tuovat tyyliä ja viimeisteltyä yleisilmettä.



Keittiöt
Keittiöihin on valittu laadukkaat kalusteisiin integroidut kodinkoneet sekä modernin tyylikäs 
kivikomposiittiallas. Ulkonäöltään ja yleisilmeeltään keittiöt ovat viimeisteltyjä ja harkittuja.



Keittiöt
Välitila
Valkoinen lasi

Valaisimet
Välitila LED-valaisin
Ylälippa LED-valaisin

Keittiönhana
Gustavsberg Nautic
korkea malli (pkv)

Allas
Kivikomposiittia
Dalago 45  Silgr
Antrhrazit

Liesituuletin
Swegon Salsa Smart



Keittiön vakiokalusteet

Mikroaaltouuni uuni 
toiminnolla AMW 509IX

Mikroaaltouuni/uuni

Kalusteisiin sijoitettu uuni
AKZ 618IX

Mikroaaltouuni 
AMW 440 IX 

Astianpesukone 
ADG 301

Astianpesukone 
WIE 2B16

Jää-pakastinkaappi Induktiotaso

Jääkaappipakastin omalla ovella
ART 375/A+

Jääkaappipakastin
ART 6601/A+

2-paikkainen liesi
ACM 712/IX

4-paikkainen liesi
ACM 712IX



Kylpyhuoneet
Moderni ja viihtyisä kylpyhuone syntyy laadukkailla kalusteilla sekä asukkaan valitsemalla 
laattavaihtoehdolla. Kylpyhuone on varustettu mukavuuskäyttöisellä lattialämmityksellä. 



Kylpyhuonekalusteet

Termostaatti
Gustavsberg Nautic

Suihkusetti
Gustavsberg Nautic

WC-istuin
Villeroy & Boch O.Novo

Pesuallashana
Gustavsberg Nautic

käsisuihkulla

Pyyhekoukku
Cello

Allas
Otsoson Clever

WC-paperiteline
Cello

Painonappi
Gustavsberg Triomont



Kylpyhuonemateriaalit

Valkoinen, kiiltävä 
25x40 cm

Seinälaatta Alakatto

Lattialaatta

Valkoinen MDF 
(STP-profiili)

Kuultovalkoinen mänty
(STS-profiili)

Vaaleanharmaa
10x10

Harmaa
10x10

Tummanharmaa
10x10



Lattiat

KEITTIÖ/OH/MH/ETEINEN

ETEINEN (LUHTITALOMALLIT)

Qubus Antracite/ PCI 19 Basalt Qubus Grey/ PCI 21 Cement Grey Qubus Soft Grey/ PCI 21 Grey



Referenssejä
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Puukerrostalo 
Tampereen Tuohi

Puukerrostalo
Kirkkonummen Tinankartano

Puukerrostalot
Vantaan Kulorastas, Vantaan 

Onnenpuu ja Vantaan Maauunintie
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