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KUMPPANISI YMPÄRI MAAILMAA
RAMBOLL VUODESTA 1945
Ramboll on johtava kansainvälinen suunnittelu- ja
konsultointialan yritys. Säätiöomisteisessa
yhtiössämme työskentelee 13 000 eri alojen
ammattilaista globaalisti.
Erityisen vahva läsnäolo Pohjoismaissa, IsossaBritanniassa, Pohjois-Amerikassa, MannerEuroopassa, Lähi-idässä ja Aasiassa.

PALVELUT MAAILMANLAAJUISESTI
•
•
•

Kiinteistöt ja
rakentaminen
Infra ja liikenne
Kaupunkisuunnittelu

•
•
•
•

Vesi
Ympäristö ja terveys
Energia
Johdon konsultointi
13 000
asiantuntijaa

Lähes 300
toimipistettä
35 maassa

EUR
1,4 mrd
liikevaihto

RAMBOLL SUOMESSA
VUODESTA 1962
Tarjoamme monialaista asiantuntemusta
kestävän yhteiskunnan ratkaisujen
suunnitteluun, projektinhallintaan
ja ylläpitoon.
2 M€
Johdon
konsultointi

39 M€
Projektinjohto ja
kiinteistökonsultointi

69 M€
Infra ja
liikenne

8 M€
Vesi

207 M€
(2017)

25 M€

Ympäristö ja
terveys

2 300
asiantuntijaa

64 M€
Kiinteistöt ja
rakentaminen

27

Toimistoa
Suomessa

KIERTOTALOUDEN RAAKA-AINEET – KARTOITUS
KORSIMASSAN BIO- JA KIERTOTALOUSKÄYTÖSTÄ
HAASTE

MITÄ TEIMME

VAIKUTUS

Työn taustalla oli tarve selvittää
mahdollisuudet Kristiinankaupungin
alueelle sijoittuvalle korsimassan
käsittelylaitokselle, jossa
korsimassaa voitaisiin
hyödyntää bio- ja
kiertotalouskäytössä.

Työssä arvioitiin korsi- ja lehtipuumassojen määrää sekä niiden
potentiaalia bio- ja kiertotalouden
kannalta 100 km säteellä kohteesta.

Työssä kuvattiin toimintaan
liittyvät logistiset sekä
urakoinnin toimintamallit
agroteollisten symbioosien
mahdollisuudet sekä arvioitiin
porttiarvon muodostumista
ja pääpiirteisiä vaikutuksia
ml. maatalouden mahdolliset
lisäansiot.

Käsittelylaitos toisi alueelle lisää
työpaikkoja sekä mahdollisesti
uuden tulolähteen
maatalousyrittäjille.

Lisäksi tarkasteltiin Kristiinankaupungin
sataman uusia käyttömahdollisuuksia korsimassan
käsittelylaitoksen myötä sekä tehtiin
monipuolinen tarkastelu raaka-aineen
porttiarvon muodostumisesta.

YHDYSKUNTAJÄTEVESILIETTEEN
KÄSITTELYVAIHTOEHTOJEN VERTAILU
HAASTE

MITÄ TEIMME

VAIKUTUS

Oulun Veden
lietteenkäsittelymenetelmän
ympäristöluvan päättyessä, tuli
lietteelle löytää uusi
käsittelymenetelmä.

Hankkeessa selvitettiin lietteiden
käsittelyn tulevaisuuden
mahdollisuuksia ja rajoituksia
niin kansallisesti kuin EU-tasolla.

Selvityksen perusteella Oulun Vesi
on käynnistänyt lietteenkäsittelyn
markkinavuoropuhelun, jonka
tavoitteena on hankkia
nykytilanteeseen ja
tulevaisuuden muutoksiin
soveltuva kestävä
lietteenkäsittelyn palvelu.

Yhdyskuntajätevesilietteiden
hyötykäyttöön liittyvistä
haasteista johtuen, lietteen
käsittelyratkaisun valintaan ei ole
yksiselitteistä vastausta.

Hankkeessa tarkasteltiin tarjolla
olevia ostopalveluita ja eri
mittakaavan laitoskokonaisuuksia
sekä niiden käyttämiä teknologioita.

LIELAHDEN JÄRVISEDIMENTIN NOLLAKUIDUN
HYÖDYNTÄMINEN
HAASTE

MITÄ TEIMME

VAIKUTUS

Tampereen Hiedanrannan alueella
aiemmin sijainneen sellutehtaan
toiminnan aikana Näsijärven
pohjaan kertyi
metsäteollisuuden orgaanista
puuperäistä nollakuitujätettä
huomattavia määriä.

Hankkeessa tutkitaan nollakuidun
käsittelyä uudella mikrobiologisella
käsittelymenetelmällä osana
erilaisia käsittelyketjuja.

Hankkeessa eri alojen osaaminen
yhdistyy uudella tavalla. Täysin
uudenlaisessa ratkaisussa massasta
pyritään tuottamaan
mahdollisimman arvokkaita
tuotteita (mm. kemikaaleja, energiaa
ja maanparannusainetta).

Nollakuitujätteelle halutaan löytää
uusi, taloudellisesti ja
ympäristöllisesti kestävä
hyödyntämistapa.

Ramboll toimii projektissa mm.
projektin koordinoinnissa,
sidosryhmäyhteistyössä ja
raportoinnissa.
Työ on teknisesti vaativa ja
poikkitieteellinen, ja sen toteutuksessa
on osaamista useilta eri tahoilta mm.:
Finnoflag, DTS, TTY, HY, UEF sekä
Mälardalen University. Hanke on
rahoitettu ELY-keskuksen
koordinoiman MMM:n Sinisen
biotalouden hankkeesta.

BIOKAASULAITOKSEN RAKENNUSPROSESSIN
PROJEKTIJOHTO, RAKENNUTTAMINEN JA VALVONTA
HAASTE

MITÄ TEIMME

VAIKUTUS

Hyvinkään Palopurolle on
syntynyt usean luomutilan
ja muun toimijan
yhteistyöverkosto, jossa on
rakennettu kuivamädätyslaitos.

Ramboll vastasi biokaasulaitosja tankkausasemahankkeen
projektinjohdosta mm. aikataulun
valvonta. Lisäksi toteutettiin
maanrakennustöiden
kilpailuttaminen ja
rakennuttaminen, rakennusluvitus
sekä toimittiin valvonnan
asiantutijatehtävissä (mm.
työmaahallinta) ja avustettiin
laitoksen toimitussopimuksen
laadinnassa.

Valtakunnallisella tasolla tavoitteena on
tuottaa uuden tyyppinen kokonaisuus,
joka on monistettavissa muualle
Suomeen.

Tavoitteena on synnyttää
energia- ja
ravinneomavarainen
tuotantomalli, joka on
valtakunnallisesti
monistettavissa.

Paikallisvaikutuksena lähienergian
hyödyntäminen ja biokaasuautoilun
lisääntyminen Hyvinkään Palopuron
alueella.
Tilaaja arvosti Rambollin laajaalaista osaamista, joka mahdollisti
useiden toimijoiden muodostaman
kokonaisuuden hallinnan ja
kokonaisvaltaisen palvelun.

HYGIENISOINTIMENETELMÄN VALIDOINTI
HAASTE

MITÄ TEIMME

VAIKUTUS

Sivutuoteasetuksen
mukaisesti eläinperäisiä
sivutuotteita käsittelevien
komposti- ja
biokaasulaitosten prosessien
on täytettävä
toimeenpanoasetuksen
hygienisointivaatimukset.

Validointia varten laaditaan validointisuunnitelma ja kokeet suoritetaan Evirassa
hyväksytetyn suunnitelman mukaisesti.

Työn aikana todennetaan käytössä
olevan laitoksen toimivuus ja
käsiteltävän materiaalin
hygienisoituminen puolueettomasti.

Prosessin aikana seurataan laitoksen
ajoa ja kerätään prosessitietoa
edellytettyjen raja-arvojen täyttymisen
osoittamiseksi. Tulokset raportoidaan
Eviraan.

Validointimenettelyn tavoitteena on
osoittaa hygienisointiyksikön
luotettava toimivuus.
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