
Rudus Oy:n ympäristölupahakemusta koskeva kuulutus  
Dnro 3536/11.01.00/2022 

 
Asia  
Rudus Oy on toimittanut Porvoon kaupungin lupa- ja valvontalautakunnalle ympäristönsuojelulain 
(527/2014) 39 §:n mukaisen ympäristölupahakemuksen koskien louheen vastaanottoa ja kiviainek-
sen murskausta Kulloon kylässä kiinteistöillä Kulloon louhos RN:o 638–440–1–128 ja Apelsinen 
RN:o 638–440–1–129. Lupahakemus koskee uutta toimintaa.     
 
Lisäksi Rudus Oy on jättänyt ympäristönsuojelulain (527/2014) 199 §:n mukaisen hakemuksen 
toiminnan aloittamiseksi ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa.  
   
Lupa- ja valvontalautakunta tarkastaa hakemuksen ja tekee sen johdosta ympäristönsuojelulain 
(527/2014) 8 luvun mukaisen lupapäätöksen.  
 
Hakija  
Rudus Oy, Karvaamokuja 2a, 00381 Helsinki 
  
Toiminnan sijainti 
Porvoon kaupunki, Kulloon kylä, kiinteistöt Kulloon louhos RN:o 638–440–1–128 ja Apelsinen 
RN:o 638–440–1–129, osoite Metsäpirtintie 145, 06850 Kulloo. 
   
Toiminta 
 
Rudus Oy hakee ympäristölupaa louheen vastaanotolle ja kiviaineksen murskaukselle Porvoon 
kaupungissa Kulloon kylässä kiinteistöillä Kulloon louhos RN:o 638–440–1–128 ja Apelsinen RN:o 
638–440–1–129. Rudus Oy esittää, että ympäristölupa on määräaikainen ja voimassa saman ajan 
kuin kiinteistön Apelsinen RN:o 638–440–1–129 vuokrasopimus eli 16.10.2029 asti.  
 
Lupaa haetaan vastaanottaa alueelle maksimissaan 1 000 000 tonnia louhetta vuosittain. Ylijäämä-
louhetta vastaanotetaan pääasiassa päivällä, mutta esimerkiksi suurempien tunnelihankkeiden 
osalta louhetta voidaan vastaanottaa myös osittain yöaikaan. Normaalitilanteessa yövastaanottoa 
ei ole ollenkaan, mutta esimerkiksi tunnelityömailta tulevan louheen määrästä kuljetetaan öisin 
noin 40 %. Vastaanotettavaa ylijäämälouhetta jalostetaan alueella edelleen kiviainesmurskeiksi. 
Varastointi- ja murskausalueen pinta-ala on noin 10,3 ha. 
 
Louheen vastaanottomäärä voi vaihdella merkittävästi pääkaupunkiseudun rakennushankkeiden, 
joista louhetta tuodaan alueelle, mukaisesti. Muualta tuotua louhetta murskataan alueella keski-
määrin 120 000 t/a ja maksimissaan 1 000 000 t/a. Aktiivista murskaustoimintaa on alueella arviol-
ta 3–7 kuukautta vuodessa, eli toiminta ei ole jatkuvaa. Murskausta on arkisin maanantaista per-
jantaihin, louheen vastaanottoa ja kuormaamista tehdään pääasiassa klo 6–22. Lisäksi kuormaa-
mista, louheen vastaanottoa sekä kuljetuksia tehdään tarpeen mukaan vuorokauden ympäri maa-
nantaista sunnuntaihin. 
 
Päästöt ja jätteet 
 
Toiminnan ei arvioida aiheuttavan merkittäviä ympäristövaikutuksia. Kiviaineksen murskauksesta, 
liikenteestä, louheen kippauksista ja varastoinnista sekä kuormauksesta aiheutuu melua ja pölyä-
mistä. Melun ja pölyn kantautumista ympäristöön torjutaan murskauslaitoksen ympärille sijoitetta-
villa varastokasoilla. Lisäksi pölyämistä torjutaan murskattavan kiviaineksen ja kulkuväylien kaste-
lulla. Murskauslaitoksessa kiviainesta kastellaan murskausprosessissa olevilla kastelujärjestelmillä. 
Haitallisia vaikutuksia pystytään ehkäisemään ja lieventämään niin, ettei merkittäviä haitallisia vai-
kutuksia arvioida aiheutuvan lähimpiin häiriintyviin kohteisiin. 
 
Toiminnassa syntyy sekajätettä arviolta 200 kg/a, rautaromua noin 2000 kg/a ja vaarallisia jätteitä 
noin 700 kg/a. Vaaralliset jätteet kuten öljyt varastoidaan tukitoiminta-alueella tiiviissä ja lukitussa 
kontissa sekä valuma-altaissa siten, että niistä ei ole vaaraa ympäristölle. Vaaralliset jätteet toimi-



tetaan ongelmajätelaitokseen tai muuhun vastaavaan valtuutettuun vaarallisten jätteiden käsittely-
paikkaan. Vaarallisista jätteistä pidetään omaa kirjanpitoa, josta selviää mm. niiden laatu ja määrät. 
 
Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävillä olo 
Hakemuksen vireilläoloa koskeva kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 15.3.–21.4. 
2023 Porvoon kaupungin verkkosivuilla osoitteessa http://www.porvoo.fi/kuulutukset-1 sekä Por-
voon kaupungin palvelupiste Kompassissa, osoite Rihkamatori B, 1. krs, 06100 Porvoo.  
 
Muistutusten ja mielipiteiden esittäminen 
Niille, joiden oikeutta tai etua hakemus saattaa koskea (asianosainen), varataan tilaisuus tehdä 
muistutuksia lupahakemuksesta. Muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä 
asiasta. Kirjelmässä pitää mainita muistuttajan nimi, osoite, kiinteistön nimi, RN:o ja kylä, hakijan ja 
toiminnan nimi sekä Dnro 3536//11.01.00/2022.  Lupahakemuksia koskevat muistutukset tai mieli-
piteet tulee toimittaa kirjallisina viimeistään 21.4.2023 Porvoon kaupungin lupa- ja valvontalauta-
kunnalle, osoite Piispankatu 38, PL 23, 06101 Porvoo. Kirjelmä voidaan toimittaa myös sähköisesti 
osoitteeseen ymparistonsuojelu@porvoo.fi.  Asia voidaan ratkaista, vaikka muistutuksia ei määrä-
ajassa jätetä. 
 
Lisätietoja 
Lisätietoja antavat ympäristöntutkimuspäällikkö Carita Forsberg-Heikkilä, puh. 040 516 4697, säh-
köposti carita.forsberg-heikkila@porvoo.fi  tai ympäristönsuojelupäällikkö Jesse Mether, puh. 
050 444 2057, sähköposti jesse.mether@porvoo.fi. 
 
Julkinen kuulemistilaisuus 
Lupa-asioiden selvittämiseksi järjestetään tarvittaessa julkinen kuulemistilaisuus, josta tiedotetaan 
erikseen. 
 
Porvoo 14.3.2023    
lupa- ja valvontalautakunta   
 
Julkipantu   15.3.2023–21.4.2023 
 
 
Ilmoitustaulusta vastaava    
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