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LEMMINKÄINEN ASUNTORAKENTAJANA 
LAADUKKAITA KOTEJA VAATIVILLE ASIAKKAILLE 
 
Suomen vanhin rakennusliike, vastikään 100 vuotta täyttänyt Lemminkäinen kuuluu Suomen merkittävimpien 
talonrakentajien joukkoon. Lemminkäinen on yksi maan suurimmista asuntorakentajista; yhtiö aloitti viime vuonna 
runsaan 2 200 uuden asunnon rakentamisen. Omaperusteisia asuntoja myytiin lähes tuhat. Lemminkäisellä on 
asuntotuotantoa myös Pietarissa ja Ruotsissa. 
 
Lemminkäisen asuntotuotanto on kasvanut vahvasti paikallisille juurilleen; alueelliset tytäryhtiöt ovat olleet 
merkittäviä asuntotuottajia omilla alueillaan. Vuoden 2010 alusta tytäryhtiöt on fuusioitu Lemminkäinen Talo 
Oy:öön. Ison valtakunnallisen konsernin tuki yhdistettynä alueellisen asuntomyyntiverkoston paikallistuntemukseen 
takaa parhaan mahdollisen palvelun asunnonostajille ympäri Suomea. Lemminkäisellä on 14 asuntomyymälää eri 
puolilla Suomea; lisäksi asiakkaita palvelevat ammattitaitoiset yhteistyökumppanit pienemmillä paikkakunnilla.  
 
Lemminkäisessä on kiinnitetty paljon huomiota asuntokauppaprosessin kehittämiseen. Asunnonostajan ei tarvitse 
olla ammattilainen uutta kotia hankkiessaan; hän saa tarvittavan tiedon asunnoista ja taloyhtiöistä, materiaaleista, 
energiankulutuksesta, rahoituksesta jne. Palvelu jatkuu koko ostoprosessin ajan ja myös sen jälkeen. 
 
Lemminkäisen asuntomyynnissä pyritään yksilölliseen palveluun, mm. asunnon suunnittelussa. Asunnonostaja voi 
itse osallistua tulevan kotinsa suunnitteluun, ja laajat materiaalivalikoimat tarjoavat mahdollisuuden rakentaa 
kullekin asiakkaalle oman näköinen koti. Asunnot voidaan sovittaa kulloiseenkin elämäntilanteeseen, ja rakenteilla 
olevia asuntoja voidaan muunnella kulloistenkin asumisen tarpeiden mukaan.  
 
Lemminkäisessä uskotaan vahvasti kerrostaloasumisen uuteen tulemiseen. Laadukas, nykyaikaisella tietoteknisillä 
ratkaisuilla varustettu kerrostalo on huoleton asuinpaikka. Energiatehokkaat talotekniset ratkaisut tekevät 
kerrostaloasumisesta ympäristöystävällisen asumismuodon. Kerrostalossa on helppoa ja turvallista asua; taloyhtiö 
hoitaa pihat, lumenluonnit, jätteiden kuljetukset, tilojen huollot jne. Asukkaalle jää asumisen ilo. 
 
LEMMINKÄINEN OYJ 
Konserniviestintä 
 
 
Lemminkäinen-konserni toimii rakentamisen kaikilla osa-alueilla. Konsernin toimialat ovat talonrakentaminen, 
infrarakentaminen ja talotekniikka. Liikevaihto vuonna 2010 oli noin 2,0 miljardia euroa, josta kansainvälisen 
liiketoiminnan osuus oli noin neljännes. Konsernin palveluksessa on noin 8 300 henkilöä. Lemminkäinen Oyj:n 
osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.lemminkainen.fi  
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