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AFRYn lehdistötiedote 
  

AFRY ostaa kiinteistö- ja rakennusalan konsultointiyhtiö 
Vahasen  
 

AFRY on solminut sopimuksen Vahanen-konsernin koko osakekannan ostamisesta. 

Vahanen on kiinteistö- ja rakennusalan konsultointiyhtiö, joka rakentaa hyvinvoivia 

elinympäristöjä tarjoamalla kiinteistö- ja kaupunkikehitykseen, arkkitehtuuriin, 
suunnitteluun, rakennuttamiseen ja valvontaan, tutkimuksiin ja tarkastuksiin, 
energiaan ja kiinteistön elinkaareen sekä ympäristöön liittyviä palveluita. 
 
Yritysostolla AFRY kasvattaa kiinteistöjen ja rakentamisen liiketoimintaansa ja 

täydentää ja vahvistaa palvelutarjontaansa kiinteistösektorille Suomessa, joka on yksi 
AFRYn avainmarkkinoista ja jolla yhtiö haluaa kasvaa.  
  
“AFRYn tavoitteena on vahvistaa jalansijaa Pohjoismaissa. Vahasen avulla voimme 
tarjota entistä monipuolisempia ja kattavampia palveluita suomalaiselle 
kiinteistösektorille ja vahvistaa ympäristöpalveluitamme ja siten tukea asiakkaitamme 
suuremmissa ja vaativammissa hankkeissa. Vahasen vahva osaaminen ja koko 

rakentamisen ja kiinteistöjen elinkaaren kattavat palvelut antavat meille uusia 
mahdollisuuksia vauhdittaa kiinteistöille suunnattuja, strategiamme ytimessä olevia 
kestäviä ja digitaalisia ratkaisuja”, sanoo AFRYn Suomen maajohtaja Kalle Rasinmäki.  
 
”Vahasen yli 60-vuotinen historia saa nyt uuden jatkon osana AFRYä. Näemme tässä 

erinomaisen mahdollisuuden jatkaa kasvuamme ja kehittää toimintaamme 
entisestään. Uskomme, että niin asiakkaamme kuin henkilöstömmekin hyötyvät 

liittymisestä yhteen maineikkaan, vakavaraisen ja monialaisen konsernin kanssa”, 
sanoo Vahanen-yhtiöiden konsernijohtaja Risto Räty. 

 

 
 

Kuvassa AFRYn Suomen maajohtaja Kalle Rasinmäki (vas.) ja Vahanen-yhtiöiden konsernijohtaja Risto Räty. 

(Kuva: Jere Hyppönen) 
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Rakennusteollisuus RT ry on arvioinut, että suomalaisessa rakennuskannassa on 
korjausvelkaa noin 30 - 50 miljardia euroa, mikä vastaa noin 10 % koko 

rakennuskannan arvosta. AFRYn kestävät ja digitaaliset ratkaisut yhdistettynä Vahasen 
missioon rakentaa hyvinvoivia elinympäristöjä antavat erinomaiset mahdollisuudet 
edistää kestävien, älykkäiden ja terveiden kiinteistöjen kehittämistä ja hallintaa. 
 
Vahasen liikevaihto vuonna 2020 oli 46,6 miljoonaa euroa. Yhtiö työllistää noin 500 
työntekijää, ja sillä on toimistot 10 paikkakunnalla Suomessa (Espoossa, Helsingissä, 

Hämeenlinnassa, Jyväskylässä, Lahdessa, Lappeenrannassa, Tampereella, Turussa, 
Porissa ja Vaasassa) sekä toimistot Virossa ja Romaniassa.  

 

Yrityskauppa vaatii kilpailuviranomaisen hyväksynnän. Kilpailuviranomaisen päätöstä 
odotetaan vuoden 2021 loppuun mennessä. 
 
Lisätietoja: 

 

Kalle Rasinmäki 
AFRYn Suomen maajohtaja 
Puh. 040 566 42 50 
kalle.rasinmaki@afry.com 

Juuso Pajunen 
AFRY-konsernin talousjohtaja 
Puh. 040 584 97 22 

juuso.pajunen@afry.com  

Risto Räty 

Konsernijohtaja, Vahanen-yhtiöt 
Puh. 044 778 8660 
risto.raty@vahanen.com  

 
Tietoa AFRYstä 
 
AFRY on Euroopan johtavia suunnittelu- ja konsultointiyhtiöitä, joka vauhdittaa 
muutosta kohti kestävää yhteiskuntaa. 
 

Olemme 16 000 omistautunutta rakennetun ympäristön, teollisuus- ja energia-alojen 
sekä digitalisaation asiantuntijaa, jotka kehittävät kestäviä ratkaisuja tuleville 
sukupolville ympäri maailman. 
 
Making Future 

 
 

tel:+358%2040%20566%2042%2050
mailto:kalle.rasinmaki@afry.com
tel:+358%2040%20584%2097%2022
mailto:juuso.pajunen@afry.com
mailto:risto.raty@vahanen.com

