
Valitse valmiista mallistosta, helppoa ja nopeaa!

Huippuedulliset vuokrahinnat alk. 4,81 €/m2!

Paras kumppani
liikuntarakentamiseen



"Jos kunta tai yksityinen toimija
tarvitsee uuden ja nykyaikaisen 
liikuntakeskuksen ripeällä aikataululla, 
niin meiltä löytyy siihen avaimet!"
– Paolo Pisano, hankejohtaja, Lehto Toimitilat –

Kuvassa Lehdon rakentama Zemppi-liikuntakeskus Kempeleessä.   32



Tiesitkö, että jopa 80 % rakentamiskustannuksista määräytyy jo suunnittelupöydällä? 
Lehdon uusi liikunta-areenamallisto on suunniteltu huipputoimivaksi, mutta myös erittäin 
kustannustehokkaaksi! Varmista kuntalaisille monipuoliset liikuntamahdollisuudet – näin 
helppoa ja edullista ei liikuntatilojen ostaminen tai vuokraaminen ole ollut koskaan aikaisemmin!

TAKAA OSTAMISEN HELPPOUDEN

Paras kumppani

KIINTEÄ HINTA

Tarjoamme kunnille sekä yksityiselle 

sektorille kilpailukykyisen, tarkan ja 

kiinteän hinnan – ei yllättäviä lisäkuluja 

eikä ikäviä piilokustannuksia. 

Sovittaessa hintaan sisältyvät myös 

kalusteet sekä pihan istutukset,

asfaltoinnit ja parkkipaikat. 

Haluatteko omistaa itse liikuntatilanne
vai toimia niissä vuokralaisena? 

Meiltä saatte juuri teille sopivimmat 

investointitavat – aina kiinteällä hinnalla!

YKSI SOPIMUS

Unohda vanhanaikaiset, työläät ja 

hankalat osaurakoiden kilpailuttamiset

ja epäselvät vastuukysymykset!

Meiltä saat valmiin ja monipuolisen 

malliston, josta löydät helposti juuri

teidän tarpeisiinne sopivan ratkaisun.

Lehto vastaa uusien liikuntatilojen

valmistumisesta aina maatöistä 

loppusiivoukseen saakka

– kaikki helposti ja vaivattomasti 
yhdellä sopimuksella!

SOVITTU MUUTTOPÄIVÄ

Lehdon rakentamisprojektit etenevät 

aina ennalta sovitun aikataulun 

mukaisesti. Voitte turvallisin mielin 
merkitä tarkan valmistumispäivän 

kalenteriinne! Valmennamme teidät 

huolella uusien tilojen käyttöönotossa, 

jotta pääsette heti valmistumispäivästä 

alkaen hyödyntämään täysimääräisesti 

uusia ja toimivia liikuntatilojanne. 

Korkea asiakastyytyväisyytemme 

on meille kunnia-asia!



KONSERNIN NELJÄÄ PALVELUALUETTA
yhdistää valtakunnallisen suursuosion
saavuttanut Lehdon talousohjattu rakentaminen.
Työllistämme yhteensä noin 1500 henkilöä (Q2 

2018) ja liikevaihtomme vuonna 2017 oli 598 

miljoonaa euroa. 

Lehto on Suomen suurimpia rakennus- ja kiinteistöalan konserneja – vahva kasvumme 
ja kehityksemme on alan nopeinta. Olemme uudistaneet rakentamisen vanhoja, 
hitaita ja kalliita toimintatapoja sekä tuoneet suunnitteluun ja rakentamiseen 
lisää tehokkuutta uusilla, sarjatuotantoon soveltuvilla innovatiivisilla ratkaisuilla.

ON RAKENTAMISEN EDELLÄKÄVIJÄ
Lehto-konserni

• Toimistot
• Tehtaat

Humppila
VantaaTurku Helsinki

Jyväskylä

Oulainen
Luohua

Oulu
Ii

Kajaani

KEMPELE

Tampere

Kuopio

KUNNIA-ASIAMME
on asiakaslähtöinen ja kokonaisvastuullinen 
toimintatapamme. Olemme rakentamisen halutuin 
kumppani ja tuotamme asiakkaillemme merkittäviä 
aika- ja kustannushyötyjä. Kehitämme jatkuvasti 
toimintaamme voidaksemme tarjota heille 
jatkossakin ylivoimaisia etuja!

Sarjavoittaja 2013
Tuotanto

TARJOAMME ASIAKKAILLEMME
PARHAAT EDUT JA RUNSAASTI
VALINNANVARAA:

”Pitkä ja selkeä
vuokrasopimus, 
bonuksena edulliset 
hoitokustannukset"

”Tilaratkaisut
muuntuvat
käyttötarpeiden
mukaan"

Liikunta-areenamalliston
nykyaikaiset ja joustavat tilaratkaisut on
suunniteltu siten, että niissä voidaan harjoittaa
monipuolisesti erilaisia urheilulajeja.

Paolo Pisano, hankejohtaja
p. 0400 182 992, paolo.pisano@lehto.fi

Meillä asiakas saa valita 
itselleen sopivimman investointitavan. 
Pitkä vuokrasopimus ja edulliset hoitokustannukset 
vapauttavat asiakkaan pääomia muuhun käyttöön. 

Jaakko Heikkilä, Toimitilat-palvelualueen johtaja
p. 0400 742 994, jaakko.heikkila@lehto.fi

Kustannustietoinen
suunnitteluosaaminen

Jopa 80 % rakentamisen kustannuksista 
määräytyy jo suunnittelupöydällä.

Innovatiivinen moduuli- 
ja elementtituotanto

Valmistus omilla tehtailla kuivissa sisä-
tiloissa takaa tasaisen ja korkean laadun. 

Tehokas
rakentamistapa

Esivalmistus ja vakioidut ratkaisut 
nopeuttavat työmaan valmistumista.
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Lehto-areena 1 Osta omaksi
tai vuokraa

huippuedulliseen 
kuukausihintaan

5,60 €/m2
1498 k-m2
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40 m2

1 125 m2190 m2122 m2

1 498 k-m2

Areena 1500 v1  1:200

• Tilavat pukuhuoneet 
sijaitsevat kätevästi heti 
sisäänkäynnin läheisyydessä.

• Sisäänkäynti tapahtuu
salibandy-areenan 
päädystä. Useampi ulko-
ovi takaa, ettei ruuhkaa 
synny isom-missakaan 
tilaisuuksissa.

KVR-urakkahinta 1 320 000 €/alv 0 % tai pääomakuukausivuokra 5,60 €/m2 (alv 0 %) 15 vuoden pääomavuokrasopimuksella 
(kunta tai kaupunki). Hinta ei sisällä tonttia, piha-alueen rakentamista, paalutusta, liittymiä tai urheilulajikohtaisia varusteita.

Lehdon arkkitehtien suunnittelema huipputoimiva ja monipuolinen liikunta-
areena, jonka tilaratkaisuja voidaan helposti muunnella eri tarpeiden mukaan! 
Nopea ja turvallinen Avaimet käteen -toimitus sisältää
halutessanne myös kalusteet sekä valmiin pihan istutuksineen ja parkkipaikkoineen.

Valaistusta ja
ilmanvaihdon tehoa

säädetään 
automaatiolla
käyttötarpeen 

mukaan!

Huipputehokas pohjaratkaisu!

KENTTÄ 1
PUKU- MONITOIMITILA
HUONEET

SISÄÄNKÄYNTI
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Lehto-areena 2 Osta omaksi
tai vuokraa

huippuedulliseen 
kuukausihintaan

5,53 €/m2

1499 k-m2
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24 m2

1 125 m2

236 m2

96 m2

1 499 k-m2

• Tilavat pukuhuoneet 
sijaitsevat kätevästi heti 
sisäänkäynnin läheisyydessä.

• Sisäänkäynti liikunta-areenan päädystä.

Unohda 
epävarmat hinta- ja 

aikatauluarviot!
Lehdolta saat sitovan 

hinnan ja sovitun 
valmistumispäivän!

KENTTÄ 1

MONITOIMITILA

PUKU-
HUONEET

SISÄÄNKÄYNTI

KVR-urakkahinta 1 299 000 €/alv 0 % tai pääomakuukausivuokra 
5,53 €/m2 (alv 0 %) 15 vuoden pääomavuokrasopimuksella 
(kunta tai kaupunki). Hinta ei sisällä tonttia, piha-alueen 
rakentamista, paalutusta, liittymiä tai lajikohtaisia varusteita.
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Lehto-areena 3 Osta omaksi
tai vuokraa

huippuedulliseen 
kuukausihintaan

4,81 €/m2

2390 k-m2

  1110



Luonnos  13.6.2017

2 215 m2

53 m2

65 m2

2 390 k-m2

Pitkä ja selkeä
vuokrasopimus

on kunnalle helppo,
turvallinen ja 

edullinen
ratkaisu! 

• Tilavat pukuhuoneet 
sijaitsevat kätevästi 
heti sisäänkäynnin 
läheisyydessä.

KENTTÄ 1 KENTTÄ 2

KA
TS

O
M

O
KA

TS
O

M
O

• Sisäänkäynti liikunta-
areenan keskeltä.

• Runsaasti kiinteää
katsomotilaa!
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SISÄÄNKÄYNTI

KVR-urakkahinta 1 799 000 €/
alv 0 % tai pääomakuukausivuokra 
4,81 €/m2 (alv 0 %) 15 vuoden 
pääomavuokrasopimuksella 
(kunta tai kaupunki). Hinta ei 
sisällä tonttia, piha-alueen
rakentamista, paalutusta, 
liittymiä, väestönsuojaa tai 
lajikohtaisia varusteita.
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Lehto-areena 5 Osta omaksi
tai vuokraa

huippuedulliseen 
kuukausihintaan

4,99 €/m2
3404 k-m2

  1514



88 m2

2 250 m2839 m2

191 m2

3 404 k-m2

• Suuri 
pukuhuonetila
sisäänkäynnin 
läheisyydessä.

• Sisäänkäynti 
liikunta-areenan 
päädystä.

MONITOIMITILA

KENTTÄ 1 KENTTÄ 2

PUKU-
HUONEET

KA
TS

O
M

O

SISÄÄN-
KÄYNTI

KVR-urakkahinta 2 689 000 €/alv 0 % tai pääomakuukausivuokra 4,99 €/m2 (alv 0 %) 15 vuoden pääomavuokrasopimuksella (kunta tai kaupunki).
Hinta ei sisällä tonttia, piha-alueen rakentamista, paalutusta, liittymiä, väestönsuojaa tai lajikohtaisia varusteita.   15



Hallitsemme
rakentamisprojektin
aikataulun, laadun

sekä kustannus-
tehokkuuden!

Yksi sopimus,
kiinteä hinta,

sovittu muutto-
päivä!

"Vastaamme koko projektista loppusiivousta 
myöten. Halutessasi saat pakettiin myös 
kalusteet, parkkipaikat ja istutukset, kaikki 
täysin käyttövalmiina – helppoa ja turvallista!"
– Jukka Pekonen, Lehto Toimitilat myyntijohtaja –

  1918



"Toiminnassamme yhdistyvät suuren rakennus-
liikkeen volyymiedut sekä pienen rakennusliikkeen 
ketteryys ja asiakasymmärrys. Korkea asiakas-
tyytyväisyys on meille kunnia-asia."
– Jaakko Heikkilä, Lehto Toimitilat -palvelualueen johtaja –
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Tutustu Liikunta-areenamallistoomme ja hyödynnä valmiin malliston ylivoimaiset
edut: näin helppoa ja kustannustehokasta ei uuden liikunta-areenan tilaaminen ole
ollut koskaan aikaisemmin! Osta omaksi tai vuokraa edullisesti kuukausihintaan –
kaikki yhdellä sopimuksella, sovitussa aikataulussa ja kiinteään hintaan!

Tiesitkö, että jopa 80 % uuden Liikunta-areenan
rakentamiskustannuksista määräytyy jo suunnittelupöydällä?

Etelä-Suomi: Jukka Pekonen p. 040 706 6121, jukka.pekonen@lehto.fi | Miika Sieppi p. 040 774 8113, miika.sieppi@lehto.fi | Pirkanmaa: Joni Alatyppö
p.0407229878, joni.alatyppo@lehto.fi Keski-Suomi ja Pohjanmaa: Joni Alatyppö p.0407229878, joni.alatyppo@lehto.fi | Pohjois-Suomi: Paolo Pisano p. 
0400 182 992, paolo.pisano@lehto.fi | Tutustu lisää: lehto.fi/toimitilat
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Sovi tapaaminen,
tulemme esittelemään

Lehdon huippusuosittua
Liikunta-areena-

mallistoa!


