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Ympäristösuunnittelu

Palveluitamme hyödyntämällä rakennushankkeenne ympäristövaikutusten hallinta on aina ajan tasalla. Ympäristöpalveluihimme kuuluvat mm. maaperän pilaantuneisuusselvitykset, meluselvitykset ja
pölymittaukset. Asiantuntijamme palvelevat monipuolisesti ympäristöselvitys- ja mittausasioissa sekä
mm. ympäristölupiin liittyvissä selvityksissä ja lupasuunnittelussa. Esimerkiksi pohjavesiselvitykset ja
hulevesisuunnitelmat kuuluvat palveluvalikoimaamme. Oma näytteenottokalustomme ja sertifioidut
näytteenottajamme varmistavat luotettavat tulokset ja myös asiantuntevan puhdistustyön ohjauksen
pilaantuneen maaperän kunnostuskohteissa.
Vesi
Saat meiltä toimivat ratkaisut hulevesien hallintaan ja pohjavesien tarkkailuun. Sertifioitu näytteenottajamme vastaa laadukkaasta näytteenotosta, mikä on tärkein tekijä edustavien tulosten saamiseksi.
Monipuolisella kalustollamme hoituu kaikentyyppisten pohjavesiputkien asennus, vedenpinnan seuranta ja näytteenotto kaikenkokoisten rakennusprojektien ja hankkeiden vedentarkkailuun;
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•

Vesinäytteenotto ja analyysipalvelut, käytämme vesinäytteiden
analysoinnissa mm. KVVY Tutkimus Oy:tä, sekä ALS Finland Oy:n
palveluita

•

Pohjavesiputkien asennus, vedenpinnan seuranta ja näytteenotto

•

Kalliopohjavesiputkien asennus ja
kallioreikien videokuvaus

•

Korroosiotutkimukset vedestä

Teemme alueiden kuivatus- ja hulevesisuunnitelmat sekä -selvitykset kaikkiin rakentamisen kohteisiin
ja ympäristölupasuunnitelmiin. Meiltä onnistuu myös ympäristölupien mukainen vedenlaadun tarkkailu ja toimimme joustavasti viranomaisten kanssa yhteistyössä asiakkaidemme tarpeiden mukaan.
Pöly- ja ilmanlaatu
Teemme pölyselvityksiä mm. esirakentamiskohteisiin ja maa-ainesten ottoalueisiin liittyen. Pölyselvityksissä huomioidaan kulloinkin vallitsevat olosuhteet, sekä mahdollinen taustakuormitus, joilla pölyvaikutuksia arvioidaan. Pölyn osalta meiltä onnistuvat mm. seuraavat mittaukset
•

Pöly- ja ilmanlaatumittaukset mm. pölyä aiheuttavien toimintojen lupamääräysten seurantaan ulkoilmassa tai vaikka työpisteessäsi työolosuhteiden parantamiseksi.

•

Jatkuvatoimisilla hiukkasanalysaattoreilla voidaan seurata hetkellisiä hiukkapitoisuuksia reaaliajassa etäyhteyden avulla ja tarvittaessa asettaa mittarit ilmoittamaan välittömästi määriteltyjen raja-arvojen ylityksistä.

•

Ulkoilman pölypitoisuusmittaukset TSP, PM10, PM2,5 ja PM1,0

•

Työntekijän pölyaltistuminen hengittyvä jae ja alveolijae

Maaperä- ja sedimentti
Ympäristögeotekniseen näytteenottoon erikoistunut sertifioitu näytteenottajamme ottaa luotettavasti ja kattavasti näytteet maaperästä. Meiltä löytyy osaamista ja kalustoa myös erikoistutkimuksiin,
kuten sedimenttinäytteenottoon ja happamien sulfaattimaiden tutkimuksiin.
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Melu

Teemme laadukkaat meluselvitykset erikokoisiin kohteisiin ja selvityksiin, niin kaavoituksen, teollisuuden kuin yksityisten rakentajienkin tarpeisiin. Käytössämme oleva monipuolinen melumallinnusohjelmisto tuottaa tarkat laskentatulokset ja mahdollistaa tulosten esittämisen vaikkapa havainnollistavasti 3D-ympäristössä. Mallintamalla pystytään jo suunnitteluvaiheessa tarkasti määrittämään meluntorjunnan tarve ja mitoittamaan meluesteiden korkeus.
Teemme myös ympäristö- ja liikennemelumittaukset ulko- ja sisätiloissa, melua aiheuttavan toiminnan seurantaan tai muuhun melutasojen seurantaan.
•

Ympäristömeluselvitykset

•

Liikennemeluselvitykset

•

Melumallinnukset

•

Meluntorjuntasuunnitelmat

•

Ääneneristävyysselvitykset ja
–suunnitelmat

•

Rakenteiden ääneneristävyyden mitoitus

Ympäristö- ja liikennemelumittauksilla todennetaan tarvittaessa kohteesta aiemmin laaditun laskentamallin todelliset melutasot tarkasteltavalla alueella. Lisäksi mittauksia hyödynnetään melutasojen seurannassa erilaisissa muuttuvissa kohteissa.
Ympäristö- ja liikennemelumittauksissa käytetään ajantasaisesti ja asianmukaisesti kalibroituja ja
huollettuja Norsonic Nor139 sekä Sigicom INFRA S50 – äänitasomittareita, jotka täyttävät mm. standardin IEC 61672 vaatimukset sekä siinä määritellyt, tarkkuusluokan 1 mittalaitteelle asetetut vaatimukset. Mittaukset suoritetaan noudattaen voimassa olevia ohjeita ja mittaustulosten tulkinta sekä vertailu ohjearvoihin suoritetaan noudattaen olemassa olevia säädöksiä sekä viranomaisen
antamia ohjeistuksia.
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Maa-ainesluvat ja ympäristölupasuunnittelu

Lupasuunnittelukohteisiin liittyen teemme asiakkaan lähtötietojen perusteella kartoituksen palvelutarpeesta. Laadimme tarvittavat selvitysaineistot melun, pölyn ja vesien hallinnan suhteen, ja lupasuunnitteluasiakirjamme pitävät sisällään kaikki ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain mukaiset vaatimukset. Maankaatopaikoille ja kierrätysalueille laadimme myös tarvittavat jätteen käsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelmat, teemme täyttö- ja aluesuunnitelmat sekä tarvittaessa myös kartoitamme tarpeen lisätutkimuksille, mikäli kohteeseen tarvitaan stabiliteettitarkastelua ym. Maastotuotantopuolemme tarjoaa kohteisiin myös tarvittavat koekuoppatutkimukset tai kairaukset. Meillä on
kokemusta myös YVA-prosessisista tai YVA-tarpeen arvioinnista, mikäli hankkeen kokoluokka sitä
edellyttää.
Hoidamme tarvittaessa myös ympäristölupien mukaisen vesistötarkkailun ja raportoinnin viranomaiselle. Asiakas on meillä palvelun keskiössä ja meiltä saa neuvontaa ja apua matalallakin kynnyksellä.
Lupahakemusten käsittelyvaiheessa hoidamme joustavasti myös vastineiden ym.
selvitysten laadinnan ja toimimme joustavasti viranomaisyhteistyössä asiakkaidemme tarpeiden mukaan.
Kartoitus ja mittaukset
Maa-ainesalueiden ja esimerkiksi maankaatopaikkojen kartoitukset teemme laadukkaalla UAV-kuvauksella, josta saatavaa pistepilvi- ja valokuva-aineistoa pystymme
hyödyntämään tehokkaasti lupasuunnitteluprosessissa.
Myös perinteinen maastomittaus- ja kartoitus kuuluvat edelleen palveluvalikoimaamme, ja meiltä
saat kattavasti myös erilaiset maastomittaukset ja merkkaukset ko. alueille.
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Pilaantunut maaperä ja pohjavesi - Selvitykset ja kunnostuksen ohjaus

Teemme pilaantuneeksi epäiltyjen alueiden selvitykset, riskinarviot ja kunnostussuunnitelmat sekä
laadimme myös pienemmät lausunnot täyttömaista, joista edellytetään haitta-aineanalyysejä. Tutkimukset suoritamme kaivinkoneen tai kairakoneen avustuksella kohteesta ja asiakkaan tarpeista riippuen. Pilaantuneisuusselvitysten perusteella voimme tehdä arvion kunnostustarpeesta ja kauttamme
saa myös ohjeita viranomaisia varten, mikäli kohde edellyttää jatkotoimenpiteitä.
Teemme kunnostusta vaativien massanvaihtokohteiden ympäristöteknistä valvontaa ja tarvittaessa
ympäristötekninen valvojamme hoitaa myös onnettomuus- tai vahinkotilanteen jälkeisen kunnostustöiden ohjauksen.
Kenttämittaukset
Käytössämme on kenttämittareita, joilla saadaan nopeasti tietoja maaperän pilaantuneisuudesta. Maa-aineksen raskasmetallipitoisuuksia voidaan seurata
röntgenflueresenssi- eli XRF-mittarilla. XRF-mittarilla
saadaan muutamassa sekunnissa suuntaa antavia tuloksia, joilla voidaan ohjata kaivutöitä.
Haihtuvien haitta-aineiden, esimerkiksi kevyen polttoöljyn, pitoisuuksia maa-aineksessa voidaan mitata fotoionisaatio- eli PID-mittarilla. PID-mittarit havaitsevat
pieniäkin määriä VOC- eli haihtuvia orgaanisia yhdisteitä.
Edellä mainittua kevyttä polttoöljyä muiden öljyjakeiden lisäksi (pl. bensiinijakeet) voidaan mitata myös
PetroFlag-mittalaitteella.
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Laboratoriopalvelut
Tarkat tulokset maa-aineksen pilaantuneisuudesta saadaan laboratorioanalyysillä. Ympäristötekninen
valvoja vastaa näytteenotosta, ja laboratoriotutkimukset voidaan aistinvaraisesti ja kenttämittareiden avulla kohdistaa juuri oikeisiin näytteisiin. Laboratorioanalyysien tulokset saadaan normaaliaikataululla noin viikossa, pika-analyysillä noin 1–2 vuorokaudessa. Puhdistustyön ohjauksessa maa-ainesten poiston jälkeen kaivuualueen puhtaus varmistetaan laboratorionäyttein esimerkiksi kaivannon pohjalta ja seinämistä.
Hoidamme myös pilaantuneiden maa-ainesten poiskuljetukseen liittyvät tekniset käytännöt ja selvitämme kulloinkin tilanteeseen sopivan vastaanottopaikan.
Pohjavesinäytteenotto
Suoritamme myös pilaantuneen pohjaveden näytteenottoa. Pohjaveden pilaantuneisuutta voidaan
selvittää niin pitkäaikaisten seurantojen kuin yksittäisten, esimerkiksi kaivantovesien näytteenoton
kautta. Pohjavesinäytteenoton suorittaa sertifioitu näytteenottaja.
Laboratorioanalyysien lisäksi pohjaveden tilaa voidaan arvioida myös kenttämittauksin. Käytössämme
on kenttämittareita esimerkiksi pH:n, happipitoisuuden, lämpötilan ja sähkönjohtavuuden mittaamiseen.
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