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TIIVISTELMÄ LUPAHAKEMUKSESSA ESITETYISTÄ TIEDOISTA 

 
Rudus Oy hakee ympäristölupaa louheen vastaanotolle ja kiviaineksen murskaukselle 
Porvoon kaupungissa Kulloon kylässä kiinteistöillä Kulloon louhos RN:o 1:128 ja 

Apelsinen R:No 1:129. Samalla Rudus hakee lupaa aloittaa toiminta mahdollisesta 
muutoksenhausta huolimatta (YSL 199 §).  

 
Lupaa haetaan vastaanottaa alueelle maksimissaan 1 000 000 tonnia louhetta 
vuosittain. Ylijäämälouhetta vastaanotetaan pääasiassa päivällä, mutta esimerkiksi 

suurempien tunnelihankkeiden osalta louhetta voidaan vastaanottaa myös osittain 
yöaikaan. Vastaanotettavaa ylijäämälouhetta jalostetaan alueella edelleen 

kiviainesmurskeiksi. Toiminta-alueen pinta-ala on noin 12,7 ha. 
 
Muualta tuotua louhetta murskataan alueella keskimäärin 120 000 t/a ja 

maksimissaan 1 000 000 t/a. Ympäristölupaa haetaan toistaiseksi voimassa olevaksi. 
Aktiivista murskaustoimintaa on alueella arviolta 3-7 kuukautta vuodessa, eli toiminta 

ei ole jatkuvaa. Murskausta on arkisin klo 6-22 ja kuormaamista, louheen 
vastaanottoa sekä kuljetuksia on tarpeen mukaan vuorokauden ympäri ma-la. 
 

Kilpilahdentie kulkee alueen länsipuolella. Alueen vieressä luoteispuolella on Rosk'n 
Rollin Kilpilahden materiaaliakeskus, jossa myös louhitaan kalliota ja murskataan 

kiviainesta. Rudus Oy:llä on alueen vieressä voimassa oleva 4.7.2019 päivätty 
kalliokiviainesten otto-oikeuden luovuttamista sekä maa-alueen hallinta- ja 
käyttöoikeuden luovuttamista koskeva sopimus yksityishenkilöiden omistamilla 

kiinteistöillä 10:19 ja 15:9. Louhintaa ja kiviaineksen murskausta tehdään kyseisillä 
kiinteistöillä Uudenmaan ympäristökeskuksen 27.8.2007 myöntämän ympäristöluvan 

(UUS-2006-Y-599-111) mukaisesti. Samalla alueella on myös Porvoon kaupungin 
rakennus- ja ympäristölautakunnan 16.3.2021 myöntämä maa-ainesten ottolupa 
(3092/51/2019). Ruduksen toiminnoista ei aiheudu lisääntyviä ympäristövaikutuksia, 

koska alueilla ei murskata useammalla murskauslaitoksella samaan aikaan. 
 

Toiminnan ei arvioida aiheuttavan merkittäviä ympäristövaikutuksia. Louheen 
vastaanottomäärä voi vaihdella merkittävästi pääkaupunkiseudun 

rakennushankkeiden, joista louhetta tuodaan alueelle, mukaisesti. Kiviaineksen 
murskauksesta, liikenteestä, louheen kippauksista ja varastoinnista sekä 
kuormauksesta aiheutuu melua ja pölyämistä. Melun ja pölyn kantautumista 

ympäristöön torjutaan murskauslaitoksen ympärille sijoitettavilla varastokasoilla. 
Lisäksi pölyämistä torjutaan murskattavan kiviaineksen ja kulkuväylien kastelulla. 

Murskauslaitoksessa kiviainesta kastellaan murskausprosessissa olevilla 
kastelujärjestelmillä. Haitallisia vaikutuksia pystytään ehkäisemään ja lieventämään 
niin, ettei merkittäviä haitallisia vaikutuksia arvioida aiheutuvan lähimpiin häiriintyviin 

kohteisiin.  
 

Toiminnasta ei arvioida aiheutuvan haitallisia vaikutuksia pinta- tai pohjavesille. 
Ruduksen nykyinen tukitoiminta-alue sijaitsee viereisellä kiinteistöllä 1:129. 
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Tukitoiminta-alueella varastoidaan työkoneiden poltto- ja voiteluaineita. Työkoneiden 

(dumpperit, kuormaajat) tankkaukset ja mahdolliset pienimuotoiset 
huoltotoimenpiteet tehdään ainoastaan tukitoiminta-alueella. Nykyinen tukitoiminta-
alue tullaan todennäköisesti siirtämään myöhemmin kiinteistölle 1:128.. Nykyinen 

tukitoiminta-alue on rakennettu Ruduksen ympäristöohjeiden ja voimassa olevan 
ympäristöluvan mukaisesti. Tukitoiminta-alueen osa, jossa säilytetään työkoneiden 

polttoaineita, on tiivistetty HDPE-kalvolla. Kalvon päällä on vähintään 30 cm:n 
vahvuinen kerros hiekkaa kalvon rikkoutumisen ehkäisemiseksi. Suojatun alueen 
reunat on korotettu, jotta mahdolliset haitta-ainevuodot eivät kulkeudu tukitoiminta-

alueen ulkopuolelle maaperään. Alueella työskenneltäessä kiinnitetään erityistä 
huomiota laitteiden ja koneiden kuntoon sekä öljyjen ja polttoaineiden huolelliseen 

käsittelyyn. Tukitoiminta- alueelle varataan turvetta tai muuta öljynimeytysainetta 
riittävä määrä (50–100 l), jotta mahdollisen öljyvahingon sattuessa voidaan heti 
ryhtyä asianmukaisiin torjuntatoimenpiteisiin. 

 
Tukitoiminta-alueella säilytetään polttoaineita ja öljytuotteita vain toiminnassa 

käytettäviä työkoneita ja laitteita varten, korkeintaan 9500 litraa kerrallaan. 
Polttoaineet säilytetään lukittavassa kaksoisvaippasäiliössä, jossa on ylitäytön 
estimet. Murskauslaitoksen aggregaatin polttoainetta ei varastoida tukitoiminta-

alueella, vaan aggregaattiin polttoaine syötetään erillisestä säiliöstä 
murskauslaitoksen yhteydessä. Tukitoiminta-alueella varaudutaan vaarallisten 

jätteiden säilytykseen esimerkiksi siltä varalta, että työkoneet vaativat huoltoa. 
Vaarallisia jätteitä varten tukitoiminta-alueella on tarkoituksenmukainen suojattu ja 
lukittu jätesäiliö/ kontti, joka tyhjennetään säännöllisesti. Sekajätteille ja rautaromulle 

on osoitettu oma varastointipaikkansa. Sekajäte toimitetaan asianmukaiseen 
käsittelyyn itse tai paikallisen jätehuoltoyhtiön välityksellä. Rautaromu toimitetaan 

paikalliseen romuliikkeeseen tai palautetaan varaosatoimittajille. 
 
Vuonna 2016 Rudus Oy on liittynyt Uudenmaan ELY-keskuksen 26.2.2016 

hyväksymään Kullobäckenin yhteistarkkailuohjelmaan. Yhteistarkkailuohjelma on 
päivitetty 24.9.2018 sekä 23.3.2021. Kivianeksen vastaanoton, varastoinnin ja 

murskauksenharjoittaminen tämän suunnitelman mukaiselle alueelle ei Rudus Oy:n 
käsityksen mukaan edellytä yhteistarkkailuohjelman päivittämistä, sillä 
pohjavesiolosuhteet ja vesien virtaussuunnat eivät muutu ja olemassa olevat 

tarkkailupisteet sijaitsevat suotuisissa paikoissa alueeseen nähden. 
 

Alueen lähin luonnonsuojelualue Boxin suot sijaitsee n. 800 metrin etäisyydellä. 
Suojelualueen sijainti on esitetty liitteen 1 sijaintikartalla. Alue, jolle haetaan lupaa 

louheen vastaanotolle ja kiviaineksen murskaukselle, on jo louhittua ja tasattua 
sorakenttää, joten alueella ei esiinny merkittäviä luontoarvoja. 
 

Lähimmät asuintalot sijaitsevat lännessä, pohjoisessa ja koillisessa yli 1,5 km 
etäisyydellä. Etelässä asutukseen on yli 2 km. Kaikkiin ilmansuuntiin jää asutuksen ja 

louhintaalueen väliin melua vaimentavia ympäröivää maastoa korkeammalle nousevia 
kallioalueita. Lähimmät häiriintyvät kohteet on esitetty liitteen 1 sijaintikartalla. 
Louheen ja kiviaineksen kuljetukset kulkevat Kilpilahdentien kautta. Kuljetusreitin 

läheisyydessä ei ole asutusta. Kuljetuksista voi aiheutua melua, pölyä ja tärinää. 
Kuormien pölyämistä torjutaan kastelemalla lähtevä kuorma tarpeen mukaan. 
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Kuljetuksista aiheutuvan melun ja tärinän ei arvioida aiheuttavam merkittäviä 

ympäristövaikutuksia, koska kuljetusreitin lähellä ei ole asutusta. 
 
Rudus Oy:n, kompostointikentän ja Kilpilahden materiaalikeskuksen toimintojen 

meluvaikutuksista on tehty yhteismeluselvitys (liite 10). Rudus Oy:n suunnittelemasta 
louheen vastaanotosta ja kiviaineksen murskauksesta aiheutuu asuinrakennukselle 

suurimmillaan noin 46 dB(A):n päiväajan ja yöajan toimintatunnin keskiäänitaso. 
Tulos ei ylitä kivenmurskaustoiminnan raja-arvoksi annettua päiväajan keskiäänitason 
raja-arvoa 55 dB(A) eikä yöajan keskiäänitason raja-arvoa 50 dB(A). Eteläpuolella 

olevalla luonnonsuojelualueella keskiäänitaso on koko alueella alle 45 dB(A), kun 
melun kantautumista alueen suuntaan torjutaan meluselvityksessä esitetyllä 

meluvallilla/varastokasalla. 
 
Yöaikaisista kuljetuksista ja louheen kippauksista asuinrakennuksille aiheutuva 

keskiäänitaso on alle 30 dB(A). Tulos ei ylitä yöajan keskiäänitason raja-arvoa 50 
dB(A) lähimmillä asuinrakennuksila. Kuljetusten ja kippausten aiheuttama melutaso ei 

ylitä yöajan raja-arvoa 40 dB(A) eteläpuolen luonnonsuojelualueella. 
 
Alueen toimijoiden yhdessä aiheuttaman melun (kokonaismelu) keskiäänitaso on 

lähimmällä asuinrakennuksella suurimmillaankin noin 48 dB(A). Tulos ei ylitä 
päiväajan keskiäänitason ohjearvoa 55 dB(A). Eteläpuolella olevalla 

luonnonsuojelualueella keskiäänitaso on vain pienellä osalla aluetta enimmillään 45 
dB(A) ja muilta osin alle 40 dB(A). Selvityksessä mallinnetun kaltaista tilannetta ei 
todennäköisesti kuitenkaan synny, koska selvityksessä on mallinnettu eri toimijoiden 

kaikki mahdolliset toiminnot käynnissä samaan aikaan. 
 

Yöajan toimintatunnin aikainen yhteismelu, joka asuinrakennuksilla on suurimmillaan 
noin 48 dB(A) ei myöskään ylitä yöajan ohjearvoa 50 dB(A). 
 

Alueella on vilkkaasti liikennöityjä teitä, joista aiheutuu alueelle tasaista 
liikennemelua. Liikenteestä aiheutuva melu saattaa teiden läheisyydessä peittää 

alleen toiminnoista aiheutuvaa melua. 
 
Alueella ei ole erityisiä maisema-arvoja, sillä alue ja sen lähiympäristö on 

maisemaltaan laajalti muokattua aluetta ja yritys-/teollisuustoiminnan piirissä. 
Suunnitelma-alueella ei ole erityisiä luontoarvoja. Alueella on jo tehty laajoja 

hakkuita. 
 

Alueella ja sen läheisyydessä on useita pohjaveden havaintoputkia, joissa 
pohjavesipinta on vaihdellut tasovälillä +16,30…+28,56. Alue sijaitsee Kullobäckenin 
valuma-alueella. 
 


