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VAHANEN-YHTIÖT

• Vahanen-Yhtiöt on perustettu vuonna 1955

• Liikevaihto 2020: 37,5 milj. eur

• Henkilöstö: >500

• Suomessa 12 toimipistettä

www.vahanen.com
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VAHANEN-YHTIÖIDEN PALVELUT

• Ympäristökonsultointi

• Kuntotutkimukset ja rakennusfysiikka

• Kiinteistökonsultointi

• Rakennesuunnittelu

• Arkkitehtuuri

• Talotekniikka

• Taloyhtiöpalvelut

3



VAHANEN ENVIRONMENT OY
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• Vuodesta 2008

• Toteutamme ympäristötutkimuksia 
ja selvityksiä Suomessa ja 
ulkomailla yhdessä 
kumppaniemme kanssa

• Kolme toimipistettä
-Espoo
-Lahti
-Tampere



PALVELUMME
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• Ympäristöselvitykset ja YVA
• Pilaantuneet alueet
• Vesistöhankkeet
• Elinkaariarviointi (LCA), 

hiilijalanjälki ja 
ympäristöselosteet (EPD)

• Environmental Due Diligence
• Jäte- ja sivumateriaalit
• Kaivosten ympäristöasiat
• Strategiset konsultointipalvelut

© Pekka Määttänen, 2020



PÄÄSTÖLÄHTEITÄ MAARAKENTAMISESSA 
JA MAAPERÄN KUNNOSTUKSESSA
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Maan kaivu ja kuljetus 
vastaanottopaikkaan

Työkoneet

Neitseellisten kiviainesten 
louhinta ja kuljetus 
(täyttömurskeet)

Unsplash.com



KIVIAINEKSEN LOUHINNAN 
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
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Päästöjä:

• Työkoneiden pakokaasut: CO2, NO2, pienhiukkaset (PM2,5)

• Mekaaniset päästöt (kallion poraus, räjäytys murskaus): pöly (PM10) 

Esimerkkikohde: 

Kuljetusetäisyys maa-ainesalueelta kohteeseen 25 km, 50 % matkasta
ajetaan täytenä, 50 % tyhjänä, 60 kuormaa per toimintapäivä
(vuodessa 255 toimintapäivää)



KIVIAINEKSEN LOUHINNAN 
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET - ESIMERKKI
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LIPASTO-järjestelmän mukaiset 
vuotuiset liikennepäästöt
Päästölaji Päästömäärä t/a

CO 0,23

HC 0,053

Nox 3,1

PM 0,030

CH4 0,0031

N2O 0,022

SO2 0,0016

CO2 498

CO2 ekv 505

VTT Lipasto



KESTÄVÄN MAANKÄYTÖN 
TOTEUTTAMINEN
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Rakennusten purkamisen yhteydessä muodostuu 

kiviainesperäisiä jätteitä

• Betoni

• Tiili

• Asfaltti

• Kivennäismaat

 Usein kuljetetaan jätepitoisena maa-aineksena

>100 km:n päähän maankaatopaikalle

Hyödyntäminen paikan päällä mm. katujen ja pysäköintialueiden kerrosrakenteissa ja 
penkereissä Vältetään pitkän kuljetusmatkan aiheuttama ympäristökuormitus



MARA-ASETUS: VNA 843/2017
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Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä 
maarakentamisessa
- Tietyin edellytyksin jätteiden käyttöön maarakentamisessa ei tarvita ympäristönsuojelulain 

(527/2014) mukaista ympäristölupaa

Asetuksen soveltamisalaan kuuluvat jätteet ja niiden käyttökohteet
- Betonimurska, kevytbetoni- ja kevytsorajätteet: väylä- ja kenttärakenteet, sekä teollisuus- ja 

varastorakennusten pohjarakenteet

- Kivihiilen, turpeen ja puuperäisen aineksen polton lentotuhkat, pohjatuhkat ja 
liejupetihiekka: väylä- ja kenttärakenteet, tuhkamursketiet, teollisuus- ja varastorakennusten 
pohjarakenteet, sekä stabilointiaineena

- Tiilimurske: väylä- ja kenttärakenteet, vallirakenteet sekä teollisuus- ja varastorakennusten 
pohjarakenteet



MARA-ASETUS: VNA 843/2017
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Asetuksen soveltamisalaan kuuluvat jätteet ja niiden käyttökohteet
- Asfalttimurske ja –rouhe: väylä- ja kenttärakenteet

- Käsitelty jätteenpolton kuona: väylä- ja kenttärakenteet, sekä teollisuus- ja 
varastorakennusten pohjarakenteet

- Valimohiekat: väylä- ja kenttärakenteet, sekä teollisuus- ja varastorakennusten 
pohjarakenteet

- Kalkkijätteet: väylä- ja kenttärakenteet, sekä teollisuus- ja varastorakennusten 
pohjarakenteet

- Kokonaiset renkaat ja rengasrouhe: väylä- ja kenttärakenteet, vallirakenteet sekä 
teollisuus- ja varastorakennusten pohjarakenteet. Kokonaisia renkaita voidaan käyttää em. 
rakenteissa niitä sitovana, tukevana tai keventävänä rakenneosana.



MARA-ASETUS: VNA 843/2017
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Hyödyntämiskelpoisuus arvioidaan laboratoriotesteillä:

• Liukoiset alkuaineet

• Liukoinen orgaaninen hiili (DOC)

• PAH-yhdisteet

• BTEX-yhdisteet

• PCB-yhdisteet

• Öljyhiilivedyt C10-C40 

• Fenoliset yhdisteet

Vaadittavat analyysit riippuvat tarkasteltavasta materiaalista
Unsplash.com



TAHKOKANKAALTA KIERTOON 2021-2022
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Oulussa käynnissä oleva hanke, missä alue puretaan 
kiertotalousperiaatteita noudattaen

Tavoitteena edistää kiertotalouden huomioimista 
maankäytön suunnittelussa ja rakentamisessa 
neitseellisten luonnonmateriaalien käytön 
vähentäminen

Toimenpiteet

- Purku- ja hyötykäyttösuunnitelma

- Purkupilotti

- Päästölaskelmat

 Tahkokankaan kiertotalouskäsikirja

Oulun kaupunki, 2021

Oulun kaupunki, 2021



ESIMERKKI PURKUJÄTTEEN 
HYÖTYKÄYTÖN SELVITYKSESTÄ
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Purku- ja hyötykäyttöselvitys: purettavien rakennusten 
purkujätteiden ja irtaimiston hyödyntämispotentiaalin 
tutkiminen

• Purkamisessa syntyvän jätemäärän laskenta perustusten alapintaan 
saakka

• Myös rakennuksissa sijaitsevien irtaimien tavaroiden ja teknisten 
järjestelmien kierrätyskelpoisuus arvioidaan

Purkubetonin ja tiilen laatumittaukset

• Määritetään betonin ja tiilimurskeen hyödyntämisen tekninen- ja 
ympäristökelpoisuus maarakentamisessa

• Haitta-aineiden kokonaispitoisuuden ja liukoisuuden määritys 
kaatopaikka- ja hyötykäyttökelpoisuus-analyyseillä

• Teknisen kelpoisuuden määritys geoteknisten laatututkimusten 
perusteella 



ESIMERKKI PURKUJÄTTEEN 
HYÖTYKÄYTÖN SELVITYKSESTÄ
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Asbesti- ja haitta-ainekartoitus

Päästölaskelmat
• Määritetään rakentamisen hiilijalanjälki

• Työkoneiden, ajoneuvojen, materiaalien, liikenteen 
sekä infra- ja puistorakentamisen 
kasviuonekaasupäästöt tai –nielut

• Huomioidaan myös betonin hiilivaraston osuus ja 
kuljetusten optimointi

Unsplash.com



VALLIRAKENTEET JA NIISSÄ 
HYÖDYNNETTÄVÄT MATERIAALIT
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Vallirakenteissa mahdollisuus hyödyntää eri sivutuotteita:

Purkujätteitä (betonit, tiilet)

Asfalttimurske ja –rouhe

Valimohiekat

Kynnysarvopitoisia maita 

Kohteella muodostuvat pilaantuneet maa-ainekset (tapauskohtaisesti)

Rakennusjätteiden sekainen maa 

Valimohiekka 

Jätteenpolton kuona

Lento- ja pohjatuhkat (kivihiilen, turpeen ja puuperäisen aineksen 
poltosta)



VALLIRAKENTEET JA NIISSÄ 
HYÖDYNNETTÄVÄT MATERIAALIT
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Em. sivutuotteiden hyödyntämiseen tarvitaan AVI:lta ympäristölupa

Alle 50 000 t kunnan viranomaisen luvalla



VALLIRAKENTEET JA NIISSÄ 
HYÖDYNNETTÄVÄT MATERIAALIT
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Kapselointi: haitta-ainepitoisia maita mahdollista hyödyntää esim.  
haulikkoradan melu/suojavallissa
• Haitta-ainepitoiset maat ympäröidään HDPE-muovikalvolla tai vastaavalla eristerakenteella 
 Haitta-aineiden liukeneminen ympäristöön estyy

• Sijoitetaan valliin siten, että ne ovat tarvittaessa poistettavissa vallirakenteesta ilman 
sortumisriskiä

Paikalta kerättyjen materiaalien hyödyntäminen  Kustannussäästö

Rakennuskohteet voivat sijaita kaukana pilaantuneiden maiden vastaanottopaikoista 
Hyödyntäminen kohteessa  Vältetään kuljetuksesta aiheutuvat liikennepäästöt



MAAPERÄN PILAANTUNEISUUS
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• Julkisen ja yksityisen sektorin asiakkaita

• Satoja maaperän, pohjaveden ja sedimentin 
pilaantuneisuustutkimuksia, riskinarvioita ja 
kunnostussuunnitelmia, esimerkiksi Jätkäsaaressa, 
Kalasatamassa, Helsinki-Vantaa lentokenttäalueella, 
Salmisaaressa, Laajalahdessa jne.

• Rakennuttamisen valvonta ja turvallisuuskoordinointi

• Kaavoitukseen ja maankäytön muutokseen liittyvät 
selvitykset, esim. Keran alueella Espoossa

• Perustilaselvitykset

• Onnettomuustilanteiden jälkihoito

• Kehitysprojekteja ja julkaisuja



VAHANEN ENVIRONMENT OY 
ESPOO TAMPERE LAHTI 

Lahti, Iso-Paavolankatu 2
Tero Fingeroos, 044 768 8288, aluepäällikkö

Espoo, Linnoitustie 5
Pekka Määttänen, 040 572 6161, toimitusjohtaja

Tampere, Tampellan Esplanadi 2 
Leena Tarri, 050 521 2453, aluepäällikkö

etunimi.sukunimi@vahanen.com




