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Lehto Group Oyj



544,7

426,3

Liikevaihto 2020

Milj. €

Tilauskanta 2020

Milj. €

Lehto on paremman huomisen edellärakentaja. Meitä ajaa 
tarve olla edellä aikaamme, uudistaa rakennusalaa ja 
tuottaa sitä kautta arvoa eli parempaa huomista 
asiakkaillemme: laadukasta, kohtuuhintaista, nopeaa ja 
ekologista rakentamista. 

Luomme nerokkaita koteja, menestyviä toimitiloja, 
toimivia hoivatiloja ja kouluja sekä toteutamme 
vaivattomia putkiremontteja.

1 034

Henkilöstö vuoden 2020 lopussa
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Lehto Group lyhyesti



• Lehto toimii Suomessa edelläkävijänä, joka pyrkii uudistamaan 
rakennusalaa ja parantamaan rakentamisen tuottavuutta

• Näitä molempia tehdään neljän vahvuutemme kautta, 
joita ovat: 

• suunnittelunjohtaminen

• vakiointi

• teollinen valmistus

• digitaaliset prosessit ja palveluketju

Lehto uudistaa rakennusalaa
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Tunnuslukuja

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Konsernin liikevaihto

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Henkilöstö Tilauskanta

276 M€

362 M€

598 M€

722 M€

668 M€

287 326
423

747

1184

1552

1274

195 M€

309 M€

538 M€

656 M€

482 M€
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545 M€

1034 426 M€



Asunnot

▪ Betoni- ja puurakenteiset asuinkerrostalot

▪ Hoivarakentamista

▪ Putkiremontteja pääosin 
pääkaupunkiseudulla

▪ Sekä omaperusteista tuotantoa että 
urakkahankkeita.

Asunnot Toimitilat

Toimitilat

▪ Lehto rakentaa toimistotiloja, 
myymälätiloja, logistiikka-, varasto- ja 
tuotantotiloja, vapaa-ajan tiloja sekä suuria 
kauppa- ja toimintakeskuksia.

▪ Lisäksi rakennamme kouluja ja päiväkoteja 

Liikevaihto 1-12/2020

Palvelualueemme

372,9 M€

171,7 M€
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68 %
Asunnot

372,9 M€

Toimitilat

171,8 M€
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32 %

Avainluvut

2015 2016 2017 2018 2019 2020

276 M€

362 M€

Konsernin liikevaihto

598 M€

722 M€

668 M€

+31 %

+65 %

+21 %

545 M€
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Strategia
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Rakennusalan tulevaisuuteen on tunnistettu kolme tärkeää megatrendiä. Lehto toimii 
Suomessa edelläkävijänä, joka pyrkii muun muassa siirtämään rakentamisen 
vaiheita työmailta tehtaisiin.

Yhtiön arvion mukaan rakennusalaan ja yhtiön toimintaan vaikuttavat keskeisimmin 
rakentamisen kolme megatrendiä:

Rakennusalan megatrendit

Teollinen 
esivalmistus

▪ Rakentamisen työvaiheita siirtyy 
tulevaisuudessa yhä enemmän 
työmailta tehtaisiin. 

▪ Lehto on kotimainen uranuurtaja 
teollisessa esivalmistuksessa ja 
yhtiöllä on sen johdon näkemyksen 
mukaan mittavin, oma, kotimainen 
tehdaskapasiteetti. 

▪ Tehtailla rakennustyö tulee 
tehostumaan ja samalla tullaan 
varmistamaan tuotannon 
kuivaketju. 

Digitalisointi 

▪ Lehto digitalisoi rakentamistaan 
strategisen hankkeen avulla, joka on 
vuodesta 2017 lähtien ollut osa yhtiön 
arkista toimintamallia.

▪ Tietomalleja hyödynnetään läpi koko 
rakennusprojektin suunnittelusta 
rakentamiseen ja näin ollen reaaliaikainen 
tieto on hyödynnettävissä eri rooleissa 
toimivien kesken läpi koko projektin.

▪ Vuonna 2019 Lehdon kerrostalohanke sai 
kunniamaininnan tietomallikäytänteiden 
kehittämisestä Tekla BIM Awards 2019 -
kilpailussa.

Ekologisuus 

▪ Lehto on kiinnostunut kestävästä 
rakentamisesta. 

▪ Yhtiö lanseerasi vuonna 2019 uuden, 
teollisesti valmistetun modulaarisen 
puukerrostalo-konseptin ja kehittää 
hiilineutraalia rakentamista erityisesti 
Asunnot-palvelualueella. 

▪ Useissa kohteissa, läpi yhtiön, 
hyödynnetään maalämpöä ja puuta 
ekologisena raaka-aineena.

▪ Teollinen tuotanto tukee kestävän 
rakentamisen ideologiaa vähentämällä 
jätettä ja hukkaa tuotannossa.



Asiakas-
hyödyt

Kohtuuhintaisuus

Parempi laatu

Ekologisuus

Nopeus

Lehdon
ratkaisut

Teollinen valmistus

Suunnittelun johtaminen

Vakiointi

Digitaalisuuden hyödyntäminen
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Toimialan haasteet

Haasteet

Rakentamisen hinta nousee

Rakentamisen laatu

Venyvät aikataulut

Painava hiilijalanjälki



Lehdon tapa rakentaa
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Suunnittelun 
vakiointi

Jopa 80 % rakentamisen 
kustannuksesta 
määräytyy jo 
suunnittelupöydällä.

Vakiointi

Toimivat 
vakioratkaisut 
nopeuttavat 
suunnittelu- ja 
rakentamisvaiheita.

Teollinen 
esivalmistus

Tuotanto omilla 
tehtailla takaa 
kuivaketjun sekä 
tasaisen ja korkean 
laadun.  

Digitaaliset prosessit 
ja palveluketjut

Digitaalisuutta 
hyödynnetään läpi koko 
rakennusprojektin 
suunnittelusta 
rakentamiseen. 
Reaaliaikainen tieto on 
hyödynnettävissä eri 
rooleissa toimivien 
tahojen kesken läpi 
koko projektin. 
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Yksi sopimus

Suunnittelemme ja toteutamme 
rakennushankkeen maatöistä 
loppusiivoukseen 
saakka yhdellä sopimuksella!

Asiakaslupaus

Kiinteä hinta

Kilpailukykyinen ja tarkka 
hinta – ei yllättäviä lisäkuluja 
tai piilokustannuksia!

Sovittu 

muuttopäivä

Tilaaja voi turvallisin mielin 

merkitä tarkan valmistumis-päivän 

kalenteriinsa. Opastamme kohteen 

käyttöönotossa.

Sovittu sisältö 
ja laatu

Urakan laajuus ja toimitussisältö 
tarkasti selvillä molemmilla
osapuolilla. Kannamme 
kokonaisvastuun urakasta ja 
huolehdimme vastuista myös 
takuuaikana.
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Tehdastuotanto 
Lehdon liiketoiminnan ydin
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Asiakashyödyt

• Tasainen laatu ja parempi kosteudenhallinta

• Merkittävät aika- ja kustannushyödyt

• Kustannustehokkuutta innovaatioista

Rakentamisen tuottavuus

• Työ siirtyy työmailta tehtaisiin

• Konseptointi ja vakiointi takaavat laatua

• Selkeämpi, turvallisempi ja nopeampi työmaavaihe

Ekologisuus

• Tehdastuotanto tukee ekologista rakentamista

• Teollinen rakentaminen minimoi hukan ja jätteen



Tuotantoa kotimaisilla tehtailla
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Oulainen Ii Hartola Luohua

Kattoelementit

Seinäelementit

Kylpyhuonemoduulit

Keittiö-kylpyhuonemoduulit

Huoneistoelementit

Ikkunat

Putkistoelementit

Tekniset tilat

Kiintokalusteet

Betonilattiaelementit

Tehtaalla 
rakennamme laatua

Kuivaketju pitää 
loppuun asti

Toistettavat 
vakioratkaisut 
lyhentävät 
työmaavaihetta

Kotimaista tuotanto
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Puukerrostalo on yksi esimerkki ratkaisusta, jossa Lehdon vahvuudet yhdistyvät 

(suunnittelun johtaminen, vakiointi, teollinen valmistus, digitaaliset prosessit ja 

palveluketju) asiakashyödyiksi (laatu, kohtuuhintaisuus, nopeus, ekologisuus).

Puukerrostaloissa teollisen esivalmistuksen osuus on 

huomattavasti korkeampi kuin Lehdon betoni-kerrostaloissa.

Asunnot valmistetaan tehtaassa tilaelementteinä, 

joissa asunnon sisäpinnat ovat täysin valmiit jo tehtaalta lähtiessä.

Lehdon puukerrostalot rakennetaan pääosin kotimaisesta puuraaka-aineesta.

Lehdon puukerrostalossa 
yhdistyvät yhtiön vahvuudet
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Puukerrostalon tilaelementit 
valmistetaan tehtailla. Asunnon 
sisäpinnat ovat täysin valmiit jo 
tehtaalta lähtiessä.

Tilaelementit kokoonpannaan 
työmaalla. Yksittäisten 
asennustöiden määrä 
vähenee ja työmaaprosessit 
selkeytyvät.

Puukerrostalon tilaelementit 
valmistuvat tehtaalla
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Teollinen esivalmistus
Suurkattoelementit Huoneistoelementit Kalusteet

Keittiö- ja/tai pesuhuonemoduulit Nousuelementit Talotekniikkakeskukset
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Vastuullisuus
Lehto Groupin vastuullisuuden painopistealueita on kolme – vastuullinen 
rakentaminen, henkilöstön hyvinvointi ja liiketapojen vastuullisuus.

rakentaa 
tehokkaasti 
energiaa 
säästäen

rakentaa resursseja 
säästäen

vähentää 
rakentamisesta 
syntyvää 
materiaalihukkaa

Tavoitteenamme on:

olla hyvä ja kaikille 
reilu työnantaja



Referenssit
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Ideapark, SeinäjokiHakaniemen kauppahalli Meconet tuotantotila

Oulun Marskinpuisto

Puukerrostalo 
Tampereen Tuohi

Kirkkonummen Tinankartano
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Asunnot:

• 1 500 uutta asuntoa

• 2110 myytyä asuntoa

• 8 putkiremonttihanketta

Toimitilat

• 21 liiketilakohdetta

• 6 koulua

Vuonna 2020
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