
Päätoimija
Talousohjattua rakentamista



Liiketoiminta
Hallitsemme

rakentamisprojektit
ajallisesti, laadullisesti 

sekä kustannus-
tehokkaasti!
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Päätoimija
Talousohjattua rakentamista

Talousohjattu toimintamallimme tuottaa asiakkaillemme runsaasti hyötyjä ja etuja!i

Päätoimija on Suomen suurimpia rakennus- ja kiinteistöalan 
konserneja – vahva kasvumme ja kehityksemme on alan nopeinta! 
Suosiomme perustuu asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaiseen, 
kustannustehokkaaseen suunnitteluun ja rakentamiseen.

PÄÄTOIMIJA OYJ
on rakennus- ja kiinteistöalan konsernin 
hallintoyhtiö, jonka liiketoiminta on organisoitu 
kahdeksalle tytäryhtiölle. Toimintaympäristö-
nämme on Suomi ja Pohjois-Ruotsi. 

KUNNIA-ASIAMME 
on vastata asiakkaan tarpeisiin ja toiveisiin
laadukkaalla suunnittelulla ja rakentamisella.
Noudatamme aina tiukkoja rakentamis-
määräyksiä.

TALOUSOHJATTU TOIMINTAMALLIMME
tehostaa rakentamisen yleisiä käytäntöjä, 
tuottaa asiakkaalle merkittäviä aika- ja 
kustannussäästöjä sekä varmistaa raken-
tamisen korkean laadun.

ASIAKASLUPAUKSEMME
mukaisesti toimimme yhden sopimuksen 
periaatteella, sovitussa aikataulussa ja 
kiinteään hintaan! 

Sarjavoittaja 2013
Tuotanto

2009-2015
Päätoimija Oyj

Liiketoiminta
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Konsernirakenne
Konsernimme

vahva kasvu kertoo, 
että olemme erittäin 
haluttu rakentamisen

kumppani.
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PÄÄTOIMIJA OYJ 
Strategia, liiketoiminnan kehitys, myynti, hankinta, markkinointi, konseptikehitys, rahoitus, tietohallinto, henkilöstöasiat, taloushallinto.

RAK.LIIKE LEHTO OY
Liike- ja toimitilat, hyvinvointi-

tilat, korjausrakentaminen ja 

suuret projektit. Toiminta on

valtakunnallista.

RAKENNUSKARTIO OY
Kerros- ja luhtitalot, 

julkiset rakennukset ja 

perusparannuskohteet.

Toiminta on valtakunnallista.

OPTIMIKODIT OY
Aluerakentaminen; 

pientalot ja rivitalot.

Toiminta-alueena 

pääkaupunkiseutu.

RAK.LIIKE KOIVUKOSKI OY 
Teollisuus- ja 

toimitilarakennukset.

Toiminta on valtakunnallista.

RAMONTTIPARTIO OY
Taloyhtiöiden linjasaneeraukset, 

laajat kattoremontit ja perus-

parannuskohteet. Toiminta-

alueena pääkaupunkiseutu.

TAKUUELEMENTTI OY
Suurkatto- ja taloelement-

tien valmistaminen ja 

asentaminen. Toiminta on

valtakunnallista.

INS.TSTO MÄKELÄINEN OY
Vaativien rakennuskohteiden 

rakennesuunnittelut ja 3D-

mallinnokset. Toiminta on

valtakunnallista.

LEHTO BYGG AB
Liike- ja toimitilat, suuret 

projektit, kerros- ja rivitalot.

Toiminta-alueena 

Pohjois-Ruotsi.

Päätoimija
Talousohjattua rakentamista

Keskity, kehity ja menesty – Päätoimija-konsernin vahva kehitys on alan nopeinta!i

Päätoimija-konserniin kuuluu kempeleläisen hallintoyhtiön 
lisäksi kahdeksan eri puolilla Suomea sijaitsevaa tytäryhtiötä. 
Työllistämme yhteensä n. 400 henkilöä ja liikevaihtomme 
vuonna 2014 oli n. 171 miljoonaa euroa.

Päätoimija Oyj on konsernin hallintoyhtiö, ja sen liiketoiminta on 
organisoitu kahdeksalle tytäryhtiölle. Vahva kasvumme on alan 
nopeinta. Työllistämme Suomessa n. 400 henkilöä.
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Referenssit
Toimimme yhden

sopimuksen periaat-
teella, sovitussa aika-
taulussa ja kiinteään 

hintaan!
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Päätoimija
Talousohjattua rakentamista

Korkea asiakastyytyväisyytemme on meille kunnia-asia – se pidetään, mikä luvataan.i

Satojen kohteiden kokemuksella meillä on vahva osaaminen 
laadukkaasta, talousohjatusta suunnittelusta ja rakentamisesta 
– aina tiukkojen rakentamismääräysten mukaisesti! 

5
suurta projektia

80
kerros- ja rivitaloa

300
toimisto- ja yritystilaa

40
päiväkotia ja koulua

200
pientaloa

30
logistiikka- ja varastokeskusta

3000
asuntoa

60
katto- ja julkisivuremonttia

70
teollista tuotantotilaa

60
hoiva- ja palvelukotia

100
saneeraus- ja linjasaneeraus-

kohdetta

80
kauppakeskusta ja 

liikerakennusta
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Kehitysvaiheita

Konsernimme 
pitkä ikä ja hyvä 

taloudellinen asema 
tuovat turvaa 

myös takuuaikana.
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Päätoimija
Talousohjattua rakentamista

Uusien, tehokkaampien rakentamiskonseptien kehittäminen näkyy suosiomme vahvana kasvuna.

KONSERNIN LIIKEVAIHDON KEHITYS 2009–2015

i

Päätoimija-konsernin ensimmäiset yhtiöt on perustettu jo 
neljäkymmentä vuotta sitten. Toiminnassamme yhdistyvät 
suuren rakennusliikkeen volyymiedut sekä pienen 
rakennusliikkeen ketteryys ja asiakasymmärrys.

2009        2010        2011        2012        2013        2014        2015 E

113,4

171,1

85,7
113,9

62,4

15,9

Milj. €
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1970-luku 1980-luku 1990-luku 2000-luku 2010-luku

2010  Päätoimija ostaa 
Rakennuskartion, 
Remonttipartion ja 
Vahinkopartion. 

2011  Päätoimija ostaa 
60 % Rakennusliike 
Koivukosken osakkeista 
ja Koivukoskesta tulee
osa Päätoimija-konsernia. 

Konsernin pääkonttori 
muuttaa Kempeleeseen.

Konsernin pääkaupunkiseu-
dun toimipiste avataan.
OptimiKodit Oy perustetaan.

2014  Asuntorakentamisen
tilaelementtien tuotekehitys 
ja tuotanto aloitetaan.

Suunnitteluosaamista 
vahvistetaan ostamalla 
Insinööritoimisto 
Mäkeläinen.  

1976  Rakennuskartio 
perustetaan Pyhännällä 
pystyttämään Jukka-
Taloja. Toiminta muuttuu 
pian yleisrakennusliike-
toiminnaksi.

1985  Rakennusliike 
Mustonen & Lehto 
perustetaan Ruukkiin.

1993  Rakennuskartio 
perustaa Remontti-
partion erikoistumaan 
saneerausliiketoimintaan 
pääkaupunkiseudulla.

1996  Hannu Lehto ostaa 
Tapio Mustosen osake-
kannan. Yrityksen nimeksi 
tulee Rakennusliike 
Lehto Oy.

2005  Liike- ja toimitila-
rakentaminen käynnistyy 
voimakkaasti. Raaheen 
rakennetaan Halpa-Halli, 
Myllymäen Rauta, 
Tokmanni ja Vepsäläinen.

2008  Rakennusliike Lehto 
kehittää Lehto-Optimi 
liiketilojen rakennuskon-
septin ja toiminta laaje-
nee valtakunnalliseksi. 

Päätoimija Oy peruste-
taan. Päätoimija ostaa 
Rakennusliike Lehdon 
koko osakekannan ja 
omistuspohja laajenee.

2009  Päätoimija avaa 
Etelä-Suomen konttorin 
Lempäälään. 

Takuuelementti peruste-
taan Humppilaan tuotta-
maan kattoelementtejä.



Keskeiset arvot
Seisomme

arvojemme ja 
periaatteidemme

takana selkä 
suorassa.
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Päätoimija
Talousohjattua rakentamista

Kannamme vastuumme ympäristöstämme mm. parantamalla energiatehokkuutta 
ja lisäämällä kierrätettävien materiaalien käyttöä. Työturvallisuutta parannamme 
mm. uusien työmenetelmien sekä turvallisempien laitteiden ja koneiden avulla.

Päätoimijan arvot ovat syntyneet pitkän historiamme aikana. 
Ne ohjaavat liiketoimintaamme ja näkyvät yrityskulttuurissamme. 
Kehitämme jatkuvasti toimintaamme voidaksemme tarjota 
asiakkaillemme jatkossakin ylivoimaista kumppanuutta!

TEHOKKUUS
Liiketoimintamme on kannattavaa ja taloudellisuus 
ohjaa toimintaamme. Tunnemme tavoitteemme 
ja kannamme vastuun tehtävistämme. 

ROHKEUS 
Tartumme yrittäjämäisesti ja innolla uusiin 
mahdollisuuksiin. Tehostamme rakentamisen 
yleisiä toimintamalleja kasvaen alaa nopeammin. 

VASTUULLISUUS
Talousohjattu toimintamallimme takaa suunnittelun 
ja rakentamisen korkean laadun. Olemme luotettava 
kumppani kaikille sidosryhmille.

ASIAKASKESKEISYYS
Toimintamme vastaa aina asiakkaiden tarpeisiin.
Asiakaslupauksemme mukaisesti tuotamme 
heille merkittäviä aika- ja kustannushyötyjä.

YHTEISÖLLISYYS
Jokaisella on oikeus kokea tekevänsä mielekkäitä 
työtehtäviä arvostettuna työyhteisön jäsenenä,
sekä nauttia työpaikan kannustavasta ilmapiiristä.

i

Päätoimija Oy:n perustajat
Asko Myllymäki, Hannu Lehto ja Mikko Kinnunen.
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Tarpeidesi ja toiveidesi kartoituksen perusteella suunnittelemme 
ja toteutamme rakennushankkeesi erittäin kustannustehokkaasti 
aina maatöistä loppusiivoukseen saakka – yhdellä sopimuksella, 
sovitussa aikataulussa ja kiinteään hintaan!

Tiesitkö, että jopa 80 % rakentamishankkeesi 
kustannuksista määräytyy jo suunnittelupöydällä?

Päätoimija
Talousohjattua rakentamista

Soita ja sovi tapaaminen p. 0207 600 900  |  www.paatoimija.fi  |  Voimatie 6 B, 90440 Kempele  |  Äyritie 12 B, 01510 Vantaa. 

Säästä rahaa 
ja sovi tapaaminen 

kanssamme jo 
rakennushankkeesi 
ideointivaiheessa!


