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Toimintaan liittyy myös 

 muualta tuotavan kiviaineksen murskaus  kierrätysasfaltin tai -betonin murskaus 

 muu, mikä? Louheen vastaanotto enimmillään 1 000 000 t/a 

 

 
 
2. HAKIJAN YHTEYSTIEDOT 

Hakijan nimi tai toiminimi  

Rudus Oy 

Kotipaikka 

Helsinki 
Y-tunnus 

1628390-6 

Käyntiosoite 

Karvaamokuja 2a 

Postiosoite 

00381 

Puhelinnumero 
020 447 711 (vaihde) 

Sähköpostiosoite 
etunimi.sukunimi@rudus fi 

Yhteyshenkilön nimi 

 

Postiosoite 

PL 42, 00381 Helsinki 
Puhelinnumero 

 

Sähköpostiosoite 

 

Laskutusosoite (postiosoite tai verkkolaskuosoite) 
Rudus Oy, 1628390-6 (OVT-tunnus 003716283906), Basware Einvoices Oy (BAWCFI22) 

 
 
3. LAITOKSEN YHTEYSTIEDOT 

Laitoksen nimi  

Kulloon murskauslaitos 

Käyntiosoite 

Metsäpirtintie 145, 06850 

Kulloo 

Postiosoite 

PL 42, 00381 Helsinki 

Puhelinnumero 

 

Sähköpostiosoite 

 

Toimialatunnus (TOL) 

 08111 koriste- ja rakennuskiven louhinta (ei sisällä murskausta) 

 08120 soran, hiekan, saven ja kaoliinin otto (kiven, soran ja hiekan rouhinta ja murskaus) 

 38320 lajiteltujen materiaalien kierrätys (kierrätysasfaltin murskaus uusioasfaltin tuottamista varten) 

 muu, mikä? Louheen vastaanotto ja kiviaineksen murskaus. 
Laitoksen yhteyshenkilön nimi 

 

Puhelinnumero 

 

Sähköpostiosoite 

 

Työntekijöiden määrä 7 (henkilöä) tai henkilötyövuosimäärä       (htv) 

 

 

Laitoksen koordinaatit (ETRS-TM35FIN) 

 6687139 pohjoinen (N) 

 415025 itä (E) 

 

 
 
4. VOIMASSA OLEVAT YMPÄRISTÖLUPA-, VESILUPA- TAI MUUT PÄÄTÖKSET JA SOPIMUKSET 

  
Myöntämis-
päivämäärä 

Viranomainen/taho Vireillä 

Ympäristölupa 20.7.2007  Uudenmaan ympäristökeskus  

Maa-aineslain mukainen ottamislupa 31.3.2021 
Porvoon Rakennus- ja 

ympäristövaliokunta 
 

Pohjaveden muuttamista koskeva tai  
muu vesilain mukainen lupa 

             

Rakennuslupa              

Poikkeamispäätös              

Toimenpidelupa 

3.10.2018 

(Apelsinen 

R:No 1:129) 

Porvoon kaupungin 

rakennusvalvonta 
 

Maanomistajan suostumus laitoksen sijoittamiselle 17.11.2022 Maanomistaja (Liite 2.2)  

Jätevesien johtaminen    

a) Sopimus yleiseen tai toisen viemäriin  
liittymisestä 

             

b) Jätevesien johtamislupa vesistöön              

c) Lupa jäteveden johtamiseksi ojaan tai maahan              

d) Maanomistajan suostumus jäteveden johtamiselle              

Päätös kemikaalien vähäisestä teollisesta käsittelystä ja 
varastoinnista 
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Päätös koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta              

Asfalttiaseman rekisteröinti-ilmoitus              

Muutoksenhakutuomioistuimen päätös    

a) ympäristöluvasta              

b) muusta luvasta tai päätöksestä, mistä?                    

Muu, m kä?                    

Onko samanaikaisesti vireillä muita tätä hakemusta koskevan ympäristölupa-asian ratkaisuun mahdollisesti vaikuttavia asioita? 

 Ei 

 Kyllä, mitä? Yhteislupahakemus louhinnalle, murskaukselle ja louheen vastaanotolle on valmisteilla. Hakemus toimitetaan 

käsittelyyn, kun sitä on täydennetty tarvittavilla sevityksillä. Hakemus koskee kiinteistöjä Andersas RN:o 10:19 ja 

Lilljontas RN:o 15:9. Rudus Oy:llä on myös ympäristö- ja maa-ainesten ottolupa kiinteistöjen Lilljontas 15:9 ja 

Lilljontas II 1:130 alueella.  

Ympäristövahinkovakuutus 

Vakuutusyhtiö  AIG Europe S.A. (Finland Branch)  Vakuutuksen numero 2001037321  

 Tiedot on esitetty liitteessä nro 2.1 ja 2.2 

 
 
5. TIEDOT LAITOSALUEEN KIINTEISTÖISTÄ JA NIILLÄ SIJAITSEVISTA LAITOKSISTA JA TOIMINNOISTA SEKÄ NÄIDEN 

OMISTAJISTA JA HALTIJOISTA YHTEYSTIETOINEEN 

Kiinteistötunnus/-tunnukset 

      

Kunta, kylä/kaupunginosa 

      

Kiinteistön omistaja ja yhteystiedot 

      

Kiinteistön haltija (jos eri kuin omistaja) ja yhteystiedot 

      

Kiinteistöillä s jaitsevat toiminnat ja tiedot niiden omistajista tai haltijoista 

Molemmilla kiinteistöillä on tällä hetkellä kiviaineksen varastointia. 

 Tiedot on esitetty liitteessä nro 3.1 ja 3.2 

 
 
6. TIEDOT TOIMINNAN SIJAINTIPAIKASTA JA SEN YMPÄRISTÖOLOSUHTEISTA, ASUTUKSESTA SEKÄ SELVITYS ALUEEN 

KAAVOITUSTILANTEESTA 

Sijaintipa kan ja sen ympäristön kuvaus sekä tiedot alueen maankäyttötilanteesta 

Varastointi- ja murskausalue sijaitsee Porvoon Kilpilahdessa. Alueen luoteispuolella on Rosk'n Rollin 

Kilpilahden materiaaliakeskus, jossa myös louhitaan kalliota ja murskataan kiviainesta. Alueen 

koillispuolella sijaitsee Itä-Uudenmaan ajoharjoitteluratasäätiön. ajorata. Kilpilahden 

öljynjalostamo ja teollisuusalue sijaitsee lähimmillään noin 1,5 km kaakkoon/itään ottamisalueelta. 

Luoteessa n. 600…1400 m etäisyydellä sijaitsee Ruduksen ja Destian tulevat louhosalueet, joissa 

louhintatoiminta ei ole vielä alkanut (Destian alueella työmaateiden rakentaminen on käynnistynyt). 

Alueesta lounaaseen on multa-asema ja etelään motocross-rata. Alueen itäpuolella kulkee junarata. 

Rudus Oy:llä on 17.11.2022 päivätty maa-alueen hallinta- ja käyttöoikeuden luovuttamista koskeva 

sopimus yksityishenkilön kiinteistöllä Apelsinen 1:129, joka sijaitsee tämän hakemuksen 

mukaisella suunnitelma-alueella (Liite 2.2). Lisäksi Rudus Oy:llä on voimassa oleva 4.7.2019 

päivätty kalliokiviainesten otto-oikeuden luovuttamista sekä maa-alueen hallinta- ja käyttöoikeuden 

luovuttamista koskeva sopimus yksityishenkilöiden omistamilla kiinteistöillä 1:130 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 31.3.2021 

myöntämä maa-ainesten ottolupa (3092/51/2019). 

 

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. 

 

Varastointi- ja murskausalueella ei ole erityisiä luontoarvoja, koska se on jo louhittua sorapohjaista 

kenttää.välittömässä läheisyydessä ei ole luonnonsuojelualueita. Lähimmät suojeltavat kohteet ovat 

alueesta lähimmillään noin 850 m etäisyydellä etelään sijaitseva Natura-alue Boxin suot 
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(FI0100068). Alue koostuu kolmesta erillisestä suoalueesta, joista aluetta lähimmät ovat 

Fågelmossen ja Stormossen. Ko. suot ovat geologisesti melko nuoria keidassoita. Alueet kuuluvat 

myös valtakunnalliseen soidensuojeluohjelmaan. 

 

Suojelualueiden linnusto on melko tavanomainen (mm. metsäviklo, peukaloinen, kirvisiä, västäräkkejä). 

Fågelmossenin allikkoalueilla pesii tavi. Stormossen on ilmeisesti teeren soidinpaikka. Suot ovat 

erityisen merkittäviä runsaan perhoslajistonsa ansiosta. Suot ovat valtakunnallisesti arvokkaita. Ne 

ovat edustavia näytteitä Rannikkosuomen keidassoista, joita on muutoin säilynyt ojittamattomana 

hyvin vähän. Kasvillisuus on keidassoille tyypillistä ja edustavaa (lähde: Ympäristöhallinto).Koska 

suojelualueet eivät sijaitse varastointi- ja murskausalueen välittömässä läheisyydessä, toiminta ei 

heikennä suojelualueiden arvoa tai muutoin aiheuta niille haittaa. Varastointi- ja murskausalueen ja 

suojelualueiden väliin jää koko toiminnan aikana louhintatasoa korkeammat maastonmuodot, jotka 

vähentävät melun ja pölyn kantautumista ympäristöön. Suojelualueet on esitetty liitteen 1 

sijaintikartalla. 

 

Varastointi- ja murskausalue ei sijaitse luokitetulla pohjavesialueella tai sellaisen läheisyydessä. Lähin 

pohjavesialue, Boxby 0175308, sijaitsee alueelta noin 2,5 km länteen (II-luokan pv-alue). 

Lähialueella ei ole yhdyskuntien vedenottamoita. Lähin vedenottamo (Mickelsbölen vedenottamo) 

sijaitsee noin 3,5 km etäisyydellä Mickelsbölen pohjavesialueella. Talousvesikaivoja ei ole 

ottamisalueen läheisyydessä. 

 

Alueella ei ole asemakaavaa. Heti alueen luoteispuolella olevan materiaalikeskuksen alue on 

asemakaavoitettu (EJ-1, jätteenkäsittelyn korttelialue). Alueen itäpuolella, lähimmillään noin 500 

m etäisyydellä, on myös asemakaavoitettua aluetta (Kulloon yritysalue, pääasiallinen maankäyttö 

teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueita). Alueen länsipuolella, Sipoon puolella, ei ole 

asemakaavoitettuja alueita. Alueella on voimassa Sköldvikin osayleiskaava (hyväksytty 9.7.1988). 

Osayleiskaavassa tämän hakemuksen mukainen varastointi- ja murskausalue on laajalti osoitettu 

teollisuus- ja varastoalueeksi (T). Alueen kaakkoisosa ja koko luoteisreunan reunavyöhyke (vasten 

materiaalikeskusta) on osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi (MT-0). Porvoon kaupunki on 

käynnistänyt Sköldvikin osayleiskaavan uudistamisen sekä Kulloon ja Mickelsbölen kyläasutusta 

ohjaavan osayleiskaavan laatimisen. Kaavasta ei ole vielä kaavaluonnosta olemassa. Alueen 

länsipuolella, Sipoon puolella, on voimassa Boxin kylätaajaman osayleiskaava (tullut voimaan 

9.4.2014). Siinä on alueen länsipuolella ET-merkintä (yhdyskuntateknisen huollon alue) ja T-

merkintä (teollisuus- ja varastoalue). Voimassa olevien maakuntakaavojen yhdistelmässä 

hakemuksen alue on teollisuusaluetta, kiviainesten ottoaluetta ja jätteenkäsittelyaluetta. Uusimaa 

2050 maakuntakaavassa (maakuntavaltuusto hyväksynyt 25.8.2020) alue on kiertotalouden ja 

jätehuollon aluetta.  
Alueen kaavoitustilanne (kaavakartta tai -ote liitteeksi) 
 

 Maakuntakaava 

 

 Yleiskaava 

 

 Asemakaava, tontin kaavamerkintä:       

 Poikkeamispäätös   Ei oikeusva kutteista kaavaa  Toimintaa koskeva kaavamuutos vireillä 

 Tiedot on esitetty liitteessä nro 1, 4.1 ja 4.2 

 
 
7. SIJAINTIPAIKAN RAJANAAPURIT SEKÄ MUUT MAHDOLLISET ASIANOSAISET 

      

 Tiedot on esitetty liitteessä nro       

 
 
8. YLEISKUVAUS TOIMINNASTA SEKÄ YLEISÖLLE TARKOITETTU 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 §). Rudus Oy esittää, että ympäristölupa on voimassa saman ajan 

Apelsinen kiinteistön vuokrasopimuksen kanssa eli 16.10.2029 asti.  

 

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. 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. 
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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 ma-pe, louheen vastaanottoa ja kuormaamista tehdään pääasiassa klo 6-22. Lisäksi 

kuormaamista, louheen vastaanottoa sekä kuljetuksia tehdään tarpeen mukaan vuorokauden ympäri ma-su. 

 

Kilpilahdentie kulkee alueen länsipuolella. Ruduksella on 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 kiinteistöllä 1:129. 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 23.8.2021. Louheen vastaanoton ja 

varastoinnin sekä kiviaineksen murskauksen harjoittaminen hakemuksen mukaisella alueella ei Rudus Oy n käsityksen 

mukaan edellytä yhteistarkkailuohjelman päivittämistä, sillä pohjavesiolosuhteet ja vesien virtaussuunnat eivät muutu ja 

olemassa olevat tarkkailupisteet sijaitsevat suotuisissa paikoissa ottotoiminnan Varastointi- ja murskausalueeseen nähden. 

Hakemuksen mukaisella alueella ei myöskään harjoiteta kiviaineksen louhintaa. 

 

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 varastointi- ja murskausalueen 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. 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 
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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 45 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. Alueella ei ole erityisiä luontoarvoja, koska se on jo valmiiksi rakennettu sorakenttä. 

 

Alueella ja sen läheisyydessä on useita pohjaveden havaintoputkia, joissa pohjavesipinta on vaihdellut tasovälillä 

+16,30…+28,56. Alue sijaitsee Kullobäckenin valuma-alueella. 

 Yleiskuvaus toiminnasta on esitetty liitteessä nro       

 Yleisölle tarkoitettu tiivistelmä on esitetty liitteessä nro 11 
 
 
9. TUOTTEET JA TUOTANTOMÄÄRÄT 

Tuote Nykyinen tuotanto (1 000 t/a) Arvioitu vuosituotanto (1 000 t/a) 

keskiarvo maksimi keskiarvo maksimi 

Kivimurske             120 000 t/a 1 000 000 t/a 

                              

                              

                              

                              

                              

Tiedot toiminnan laitteistoista ja rakenteista 

Siirrettävä tai kiinteä murskauslaitos, 2-3 pyöräkuormaaja, rikotuskone ja ajoittain kuorma-auto varastoinnissa. 

 Tiedot on esitetty liitteessä nro 6 

 
 
10. TOIMINNAN AJANKOHTA 

Toiminto 
Keskimääräinen 
toiminta-aika (h/a) 

Päivittäinen toiminta-
aika (kellonajat) 

Viikoittainen toiminta-
aika (päivät ja kellonajat) 

Ajallinen vaihtelu 
toiminnassa 

Murskaaminen       6.00-22.00 ma-pe 6.00-22.00 
Tuotannon tarpeen 

mukaan 

Poraaminen                         

Rikotus                         

Räjäyttäminen                         

Kuormaaminen ja kuljetus       6.00-22.00 

ma-su 6.00-22.00, 

tarvittaessa myös 

öisin 

Kiviaineksen 

kysynnän ja 

ylijäämälouheen 

saatavuuden 

mukaan 
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Varastointi       6.00-22.00 

ma-su 6.00-22.00, 

tarvittaessa myös 

öisin 

Ylijäämälouheen 

saatavuuden ja 

tuotannon mukaan. 

                              

                              

Kuinka monta vuotta ja minä vuosina laitos on toiminnassa? 

2023 alkaen 16.10.2029 asti, kuten vuokrasopimuskin 

Kuinka monta kuukautta ja minä kuukausina laitos on toiminnassa? 

Tarpeen mukaan 12 kk/a tammi-joulukuussa. 

 Tiedot on esitetty liitteessä nro       

 
 
11. TUOTANNOSSA KÄYTETTÄVÄT RAAKA-AINEET JA POLTTOAINEET, MUUT TUOTANNOSSA KÄYTETTÄVÄT AINEET, 

NIIDEN VARASTOINTI, SÄILYTYS JA KULUTUS SEKÄ VEDENKÄYTTÖ  

Käytettävä raaka-aine 
Keskimääräinen kulutus  
(t tai m3/a) 

Maksimikulutus  
(t tai m3/a) 

Varastointipaikka 

Toiminta-alueella tuotettava kiviaines                   

Muualta tuotava kiviaines 120 000 1 000 000 

Kulloon louhos R:No 

1:128 ja Apelsinen R:No 

1:129 

Polttoaine, laatu: Kevyt polttoöljy 

Aggregaatilla toimivan 

murskauslaitoksen 

kulutus on 

keskimäärin noin 0,4 l 

tuotettua 

kiviainestonnia kohti. 

Työkoneiden 

(kuormaajat) kevyen 

polttoöljyn 

kulutus on n. 0,42 

litraa tuotettua 

kiviainestonnia 

kohden.  

      

Kulloon louhos R:No 

1:128 tai Apelsinen R:No 

1:129. 

Kaksoisvaippaisessa 

öljysäiliössä valuma-

altaalla varustetussa 

kontissa. 

Öljyt                   

Voiteluaineet                   

Vesi                   

Räjähdysaineet, tyyppi:                         

                        

                        

                        

Mistä toiminnassa käytettävä vesi otetaan?  

Alueen hulevesistä. Kiinteistöllä Apelsinen 1:129 hulevesiä kerätään kaivoon, josta vettä voidaan käyttää kasteluun. 

Tarvittaessa vettä tuodaan alueelle. 
Kuvaus varastokasojen (raaka-aine ja tuotteet) varastointiajasta, varastokasojen pölyämisen ehkäisemisestä sekä kasojen vaikutuksesta 
melun ja pölyn leviämiseen alueen u kopuolelle 

Louheen ja kiviaineksen varastointiaika voi vaihdella. Alueella varastoidaan louhetta ja kiviainesta luvan mukaisen 

toiminnan ajan. Varastokasoja voidaan tarvittaessa kastella pölyämisen ehkäisemiseksi. Varastokasoja sijoitetaan 

murskauslaitoksen ympärille melun ja pölyämisen torjumiseksi. 
 

Kuvaus tukitoiminta-alueen toiminnoista (merkittävä myös asemapiirrokseen) 

Ruduksen nykyinen tukitoiminta-alue sijaitsee viereisellä kiinteistöllä 1:129. 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. Alustava ohjeellinen sijainti on esitetty liitteen 12 

asemapiirroksessa. 
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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. 

 Tiedot on esitetty liitteessä nro 12 

 
 
12. LIIKENNE JA LIIKENNEJÄRJESTELYT 

Laitoksen toiminnasta aiheutuva raskas li kenne (käyntiä/vrk) 

keskimäärin 10-30 käyntiä/vrk. Tähän sisältyy sekä tule että lähtö pois laitosalueelta. Suurien hankkeiden yhteydessä, 

joista vastaanotetaan louhetta väliaikaisesti on maksimissaan 150 käyntiä/vrk. 
Kuvaus laitokselle johtavien teiden päällystämisestä ja pölyntorjuntakeinoista 

Kulku laitokselle tapahtuu Kilpilahdentien ja Metsäpirtintien kautta. Kilpilahdentiellä on asfalttipinta ja 

Metsäpirtintiellä sorapinta. Sorapintaisten teiden mahdollista pölyämistä voidaan torjua kastelemalla vedellä tai 

suolaliuoksella. 
 

Kuvaus laitosalueen kuljetusteistä, alueen päällystämisestä ja pölyntorjuntakeinoista (alustava kuvaus asemapiirrokseen) 

Varasstointi- ja murskausalueen kuljetustiet ovat sorapintaisia työmaateitä. Kulkua tapahtuu kiinteistöillä 1:128 ja 

1:129 sekä niiden välillä. Kuljetusteiden pölyämistä ehkäistään tarpeen mukaan kastelemalla vedellä tai 

suolaliuoksella. 
 

 

 Tiedot on esitetty liitteessä nro       

 

 
 
13. ENERGIAN KÄYTTÖ 

Arvio sähkön kulutuksesta (GWh/a) 

0,039 

Sähkö hankitaan 

 verkosta 

 aggregaatista 

 Tiedot on esitetty liitteessä nro       

 
 
14. YMPÄRISTÖASIOIDEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ 

 Laitoksella on ympäristöasioiden hallintajärjestelmä, mikä? ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 45001 

 Ympäristöasioiden hallintajärjestelmä on sertifioitu 

 Tiedot on esitetty liitteessä nro       
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15. TIEDOT PÄÄSTÖISTÄ ILMAAN SEKÄ NIIDEN PUHDISTAMISESTA 

 
 

Päästö (t/a) 

Hiukkaset (sis. pöly) kesk. 0,48 max. 3,91 

Typen oksidit (NOx) kesk. 4,0 max. 33,1 

R kkidioksidi (SO2) kesk. 0,09 max. 0,72 

Hiilidioksidi (CO2) kesk. 270 max. 2209 

Tiedot päästöjen puhdistamisesta 

Päästöjen puhdistamiseksi ei suoriteta erityisiä toimenpiteitä. Yllä esitetyt päästöt muodostuvat murskauslaitoksen ja 

työkoneiden käyttämän kevyen polttoöljyn johdosta. Murskauslaitoksen ja työmaateiden pölypäästöjä vähennetään 

tarvittaessa kastelemalla. Toiminnassa käytetään nykyaikaista laitteistoa, joiden pölypäästöt ovat varsin vähäiset. 

Murskaustoiminnasta ei aiheudu päästöjä vesiin tai vesistöihin. Työmaaparakkien saniteettijätevedet kerätään 

umpisäiliöön ja toimitetaan asianmukaiseen käsittelyyn. 

 Tiedot on esitetty liitteessä nro       

 
 
16. TIEDOT MELUSTA JA TÄRINÄSTÄ 

 

Alueen melu syntyy pääasiassa murskauksesta, kuormauksesta ja raskaasta liikenteestä. Murskauslaitos sijoitetaan 

aina mahdollisimman lähelle varastokasoja siten, että melua leviää ympäristöön mahdollisimman vähän. Raskaan 

liikenteen osalta noudatetaan hyviä ajotapoja ja varovaisuutta (mm. ajonopeudet). 

 

Murskaustoiminta ei ole jatkuvaa, vaan murskausta tehdään urakkaluonteisesti pääosin noin 1-3 kuukauden 

pituisissa ajanjaksoissa. Raskaan kaluston kuljetuksista saattaa aiheutua vähäistä tärinää, joka ei aiheuta 

merkittävää häiriötä ympäristöön. Kuljetusreitin lähettyvillä ei ole häiriintyviä kohteita. Tuotantojaksot voivat olla 

suurien hankkeiden yhteydessä pidempiä, kun louhetta vastaanotetaan alueelle. 

 

Tämän hakemuksen mukaisen kiviaineksen varastointi- ja murskausalueen sekä Ruduksen viereisen ottamisalueen 

kanssa ei muodostu merkittäviä yhteisvaikutuksia melupäästöjen suhteen, koska alueilla ei ole murskaustoimintaa 

käynnissä samanaikaisesti. Tarkemmin Ruduksen, Kilpilahden materiaalikeskuksen ja komposointikentän 

toimintojen meluvaikutuksia on arvioitu liitteen 10 ympäristömeluselvityksessä. 
 

 Tiedot on esitetty liitteessä nro 10 

 
 
17. TIEDOT MAAPERÄN, POHJAVESIEN JA PINTAVESIEN SUOJELEMISEKSI TEHTÄVISTÄ TOIMISTA 

Tiedot toimista maaperän pilaantumisen ehkäisemiseksi (mm. polttoaine- ja öljysäiliöiden tekninen taso ja suojaustoimet tukitoiminta-alueella) 

Maaperän pilaantumista torjutaan varastoimalla polttoaineet asianmukaisesti kontin sisällä kaksoisvaippasäiliössä. 

Kontissa on myös ontto välipohja, joka toimii valuma-altaana. Lisäksi alueella käytettävän kunto tarkastetaan ja 

kalustoa huolletaan riittävän usein ja imeytysainetta säilytetään alueen tukitoiminta-alueella ja työkoneiden sisällä. 
 

Tiedot hulevesijärjestelyistä (mm. mahdollinen selkeytysallas, pintavesien johtaminen) 

Alueelle ei muodostu suuria määriä hulevesiä vaan vedet pääasiassa imeytyvät alueen sorakerrokseen tai haihtuvat 

ilmaan. Osa hulevesistä ohjautuu myös kiinteistöllä Apelsinen 1:129 sijaitsevaan kaivoon. Alueen länsipuolella on 

aiemmin rakennettu laskeutusallas, mutta hakemuksen mukaiselta alueelta pintavedet eivät valu laskeutusaltaan 

suuntaan. 
 

Tiedot jätevesien käsittelystä  

Sosiaalijätevedet johdetaan umpisäiliöön. Muita jätevesiä alueella ei synny. 
 

 Tiedot on esitetty liitteessä nro 7, 8 ja 9  

 
 
18. TIEDOT SYNTYVISTÄ JÄTTEISTÄ, NIIDEN OMINAISUUKSISTA JA MÄÄRISTÄ SEKÄ KÄSITTELYSTÄ 

Jätenimike Arvioitu määrä  
(kg/a) 

Käsittely- tai 
hyödyntämistapa 

Toimituspaikka (jos tiedossa) 
 
 

Sekajäte n. 200       

Talousjätteet kerätään tukitoiminta- 

alueelle jäteastiaan (600 l), josta ne 

toimitetaan jätteenkäsittelylaitokseen 

Rautaromu n. 2000 Kierrätetään Toimitetaan romuliikkeeseen tai 
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palautetaan varaosatoimittajille 

Jäteöljy, vaarallinen 

jäte 
n. 700 

Kerätään 

säiliöihin ja 

toimitetaan 

asianmukaiseen 

vaarallisten 

jätteiden 

jatkokäsittelypaik

kaan. 

esim. Fortum Waste Solutions 

                        

                        

                        

                        

Tiedot vaarallisten jätteiden varastoinnista, kirjanpidosta, kuljetuksista ja jätteiden vastaanottajasta 

Vaaralliset jätteet (esim. öljyt) varastoidaan tukitoiminta-alueella tiiviissä ja lukitussa kontissa sekä valuma-altaissa siten, että 

niistä ei ole vaaraa ympäristölle. Vaaralliset jätteet toimitetaan ongelmajätelaitokseen (esim. Fortum Waste Solutions) tai 

muuhun vastaavaan valtuutettuun vaarallisten jätteiden käsittelypaikkaan. Vaarallisista jätteistä pidetään omaa kirjanpitoa, 

josta selviää mm. 

niiden laatu ja määrät. 

 Tiedot on esitetty liitteessä nro       

 
 
19. ARVIO PARHAAN KÄYTTÖKELPOISEN TEKNIIKAN (BAT) SEKÄ YMPÄRISTÖN KANNALTA PARHAIDEN KÄYTÄNTÖJEN 

(BEP) SOVELTAMISESTA 

Miten päästöjä ilmaan on vähennetty tai aiotaan vähentää? 

Päästöjä vähennetään soveltamalla parasta käyttökelpoista tekniikkaa hakemuksen muissa kohdissa tarkemmin 

esitetyllä tavalla. Alueella käytetään nykyaikaista kalustoa. 

 

Murskauslaitoksen pääasiallisia pölyäviä kohteita ovat kuljettimien päät, seulastot, murskaimet sekä kiviaineksen 

syöttö. Pölyä syntyy paitsi itse laitoksessa myös kiviaineksen käsittelyssä ja varastoinnissa, kuormauksessa ja 

liikennöinnissä laitosalueella. Pölyleijuman määrään vaikuttaa useat eri tekijät kuten kiviaineksen kosteus, säätila, 

ilman suhteellinen kosteus, alueen tuuliolot, vuodenaika sekä laitoksella valmistettava tuote ja käytetty raaka-aine. 

Maa-aineksen käsittelyssä ja kuljetuksessa syntyviä pölyhaittoja vähennetään tarvittaessa kastelulla. Myös 

työmaateiden pölyämistä torjutaan tarvittaessa kastelulla sekä teiden säännöllisellä kunnostuksella. Pölyn leviämistä 

vähennetään myös varastokasojen järkevällä sijoittelulla. 
Miten melupäästöjä on vähennetty ja rajoitettu tai aiotaan vähentää ja rajoittaa? 

Varastokasat muodostavat ”kaukalon”, joka vähentää tehokkaasti toiminnasta ja kuormien lastauksessa syntyvän 

melun leviämistä ympäristöön. Lisäksi alueen sisäinen liikenne pyritään minimoimaan, jolloin turhilta meluhaitoilta 

vältytään. 

 Tiedot on esitetty liitteessä nro 6 

 
 
20. ARVIO TOIMINNAN VAIKUTUKSISTA YMPÄRISTÖÖN 

A. Vaikutukset yleiseen viihtyisyyteen ja ihmisten terveyteen 

Toiminnan ei arvioida aiheuttavan merkittävää haittaa yleiseen viihtyisyyteen ja ihmisten terveyteen, kun esitettyjä 

haitallisten vaikutusten ehkäisy ja lieventämiskeinoja noudatetaan.  Myöskään liitteen 10 ympäristömeluselvityksen 

mukaan lähimmissä häiriintyviin kohteisiin ei aiheude merkittävää meluhaittaa. Lisäksi hakemuksen mukainen alue 

on teollisuusaluetta ja lähimmät häiriintyvät kohteet sijaitsevat yli 1,5 km etäisyydellä.  
 
B. Vaikutukset luontoon ja luonnonsuojeluarvoihin sekä rakennettuun ympäristöön 

Hakemuksen mukaisen alueen välittömässä läheisyydessä ei ole luonnonsuojelualueita eikä muita suojeltavia tai 

arvokkaita luonnonmuodostumia tai muinaisjäännöksiä. Suojeltavat suoalueet (Boxin suot) sijaitsevat yli 800 m 

etäisyydellä suunnitelma-alueesta. Suunnitelma-alueella ei ole erityisiä luontoarvoja. 

 

Suunniteltu toiminta ei aiheuta muutoksia alueen maisemakuvaan. Alue sijoittuu kauas asutuksesta, eikä sitä 

ole käytetty esimerkiksi virkistykseen. Aluetta ympäröi joka puolelta rakennettu ympäristö (tie, rautatie, muut 

louhokset ja yritysalueet). Aluetta ei ole kaavoituksessa tai muuallakaan esitetty arvokkaaksi. 
 

C. Vaikutukset vesistöön ja sen käyttöön 
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Toiminnalla ei ole merkittäviä vaikutuksia alueen vesistöihin tai pintavesiin. Haitallisia vaikutuksia ehkäistään 

tehokkaasti jo hakemuksessa kuvatulla poltooaineiden ja vaarallisten jätteiden varastoinnilla. Myös imeytysainetta on 

välittömästi saatavilla mahdollisten vuotojen varalta. 
 
D. Ilmaan joutuvien päästöjen va kutukset 

Pölyämistä syntyy murskauksesta, kuormauksesta, työmaaliikenteestä ja kuljetuksista. Tuulisella säällä pölyä syntyy 

myös varastokasoista. Merkittävin pölylaskeuma kohdistuu yleensä murskausalueelle tai sen välittömään 

läheisyyteen. Sateisina vuodenaikoina pölyn leviäminen on ilmankosteudesta johtuen vähäistä. 

 

Kiviaineksen käsittelyssä ja kuljetuksessa syntyviä pölyhaittoja voidaan tarvittaessa vähentää kastelulla. 

Murskausprosessissa vettä suihkutetaan kiviaineksen sekaan, jolloin pölyäminen vähenee merkittävästi. Pölyämistä 

voidaan myös vähentää erilaisilla murskauslaitoksen koteloinneilla. Viereisellä toiminnassa olevalla ottamisalueella 

vettä kasteluun otetaan tukitoiminta-alueen kaivosta, johon kertyy vettä. Pölyäviä työmaateitä alueella ei juuri ole, 

mutta pölyämistä voidaan tarvittaessa vähentää kastelemalla suolaliuoksella. Pölyn leviämistä voidaan vähentää myös 

varastokasojen oikealla sijoittelulla. Alueen läheisyydellä ei ole pölylle herkkiä kohteita. Päästöjä ilmaan aiheutuu 

myös murskauslaitoksen ja työkoneiden käyttämästä kevyestä polttoöljystä.  
 

E. Vaikutukset maaperään ja pohjaveteen 

Alue on sorakenttää ja sijaitsee louhitun kallion päällä. Varsinaista pohjavettä ei esiinny alueella, mutta sorakentän 

alapuolisen kallion raoissa ja ruhjeissa esiintyy syvemmällä kalliopohjavettä. Yleensä kalliopohjavesi on yhteydessä 

alueen muuhun pohjaveteen. Yhteys on riippuvainen mm. topografiasta, kallion ehjyydestä ja sadannasta. 

Kallioalueen ympärillä olevissa maakerroksissa esiintyy maaperän pohjavettä. Varastointi- ja murskausalueen 

läheisyydessä on useita pohjaveden havaintoputkia, jotka ovat seurannassa. Suunniteltu toiminta ei muuttavan 

pohjaveden virtaussuuntia tai aiheuta merkittävää riskiä pohjavedelle. 

 

Pohjaveden suojelu edellyttää alueen toiminnan aikaisia järjestelyitä, kuten poltto- ja voiteluaineiden vastuullista 

käyttöä ja varastointia. Riskien vähentämiseksi alueelle on jo rakennettu tukitoiminta-alue, jossa säilytetään kaikki 

työkoneet ja niissä käytettävät öljytuotteet. Toiminnassa noudatetaan Rudus Oy:n ympäristöohjeita. Koko Rudus 

Oy:n tuotannon henkilökunta ja urakoitsijat ovat suorittaneet ympäristöturvallisuuskoulutuksen. 
 
F. Ympäristöva kutusten arviointimenettely (YVA) 

  On tehty, päivämäärä:       

  Viranomaisen kannanotto, että ympäristöva kutusten arviointimenettelyä ei tarvita, päivämäärä:       

 Tiedot on esitetty liitteessä nro       

 
 
21. ARVIO TOIMINTAAN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ SEKÄ TIEDOT ONNETTOMUUKSIEN ESTÄMISEKSI SUUNNITELLUISTA 

TOIMISTA JA POIKKEUKSELLISIIN TILANTEISIIN VARAUTUMISESTA 

 

 Murskauslaitoksen normaalista toiminnasta ei aiheudu vaaraa ympäristölle. Pohjaveden likaantumisvaara syntyy 

alueella varastoitavien ja käsiteltävien poltto- ja voiteluaineiden sekä laitteissa ja koneissa käytettävien 

hydrauliikkaöljyjen riskistä onnettomuus- tai häiriötilanteessa päästä maaperään ja pohjaveteen. Alueelle on 

rakennettu asianmukainen tukitoiminta-alue ja murskauslaitosaluetta suojataan asianmukaisesti. Työkoneiden 

kuntoa seurataan jatkuvasti, jotta mahdolliset öljyvuodot havaitaan välittömästi. 

 

Kaikki alueella työskentelevät työntekijät ovat tietoisia ympäristölupaehdoista siinä laajuudessa kuin se heidän 

työtään koskee. Alueella työskenneltäessä kiinnitetään erityistä huomiota laitteiden ja koneiden kuntoon sekä öljyjen 

ja polttoaineiden huolelliseen käsittelyyn. Alueella työskentelevät tekevät myös ympäristöhavaintoja Impact-

järjestelmään mahdollisten riskin poistamiseksi ja ympäristöhaittojen välttämiseksi. alueelle varataan turvetta tai 

muuta öljynimeytysainetta riittävä määrä (50-100 l), jotta mahdollisen öljyvahingon sattuessa heti voidaan ryhtyä 

asianmukaisiin torjuntatoimenpiteisiin. Vahingosta ilmoitetaan välittömästi kaupungin pelastus- ja 

ympäristöviranomaisille. 

 

Rudus Oy on kouluttanut henkilöstöään ympäristövastuulliseen toimintaan ympäristöturvallisuuskoulutuksella jo 

vuodesta 2012 lähtien. Henkilöstö, mukaan lukien pääsääntöisesti Rudukselle työtä tekevät urakoitsijat ovat käyneet 

ympäristöturvallisuuskoulutuksen. Henkilöstön tietoisuus ympäristövahinkojen torjunnasta on ensiarvoisen tärkeää 

ympäristövahinkojen haittojen estämisessä. Toiminnassa noudatetaan Rudus Oy:n ympäristöohjeita. Todennäköisin 

työmaalla tapahtuva vahinko liittyy öljyihin, koko henkilöstö on tietoinen toimintatavoista tällaisen vahingon 

sattuessa ja työmaalta löytyy riittävät välineet vahingon rajaamiseen ja torjuntaan. 

 

Työmaalla on murskauksen aikana riittävästi konekalustoa, jolla esimerkiksi öljyvuodon sattuessa voidaan kerätä 

pilaantunut maa-aines talteen ja toimittaa asiallisesti käsiteltäväksi. Alueella vähennetään työmaaliikenteeseen 

kohdistuvia riskejä rajoittamalla nopeuksia ja tarvittavin varoituskyltein. Kuljetusajoneuvot ja työkoneet on 

varustettu peruutusvaroitusäänellä. 
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 Tiedot on esitetty liitteessä nro       

 YSL 15 §:n mukainen varautumissuunnitelma on esitetty liitteessä nro Kaikki Ruduksen työntekijät on kouluttettu mahdollisissa 

häiriötilanteissa toimimiseen. Lisäksi Ruduksella on ympäristöohje, jossa ohjeistetaan oikeat toimintatavat häiriötilanteiden 

välttämiseksi ja esimerkiksi miten toimia öljyvuodon sattuessa. Jokaiselle Ruduksen toimipisteelle laaditaan myös oma 

pelastussuunnitelma. 
 
 
22. TIEDOT TOIMINNAN KÄYTTÖTARKKAILUSTA, YMPÄRISTÖÖN KOHDISTUVIEN PÄÄSTÖJEN JA NIIDEN VAIKUTUSTEN 

TARKKAILUSTA SEKÄ KÄYTETTÄVISTÄ MITTAUSMENETELMISTÄ JA -LAITTEISTA, LASKENTAMENETELMISTÄ JA NIIDEN 
LAADUNVARMISTUKSESTA 

A. Käyttötarkkailu 

Murskauslaitoksen toimintaa seurataan jatkuvasti. Toiminnasta pidetään käyttöpäiväkirjaa tai vastaavaa, jonne 

kirjataan mm. tuotantomäärät, -ajat, -lajikkeet, tiedot käytetyistä raaka-aineista ja polttoaineesta ja sen määrästä, 

tiedot syntyneistä jätteistä ja sen poiskuljetuksista sekä maininnat mahdollisista toimintahäiriöistä ja niiden syistä. 

 

Rudus Oy esittää, että melu- ja pölytarkkailua voidaan tehdä tarpeen mukaan, mikäli valvontaviranomainen niin 

vaatii. 

 

Toiminnasta laaditaan vuosittain yhteenvetoraportti, joka toimitetaan kaupungin valvontaviranomaiselle tiedoksi. 
 

B. Päästö- ja vaikutustarkkailu 

Rudus Oy on vuonna 2016 liittynyt mukaan Kullobäckenin yhteistarkkailuun. Yhteistarkkailuohjelma on päivitetty 

viimeksi 23.8.2021, jolloin ohjelmaan on lisätty Rudus Oy:n uuden Boxin louhinta-alueen ja Destia Oy:n uuden 

louhinta-alueen mukainen tarkkailu. Uudenmaan ELY-keskus on hyväksynyt tarkkailuohjelman 25.1.2022 

tekemällään päätöksella (Dnro UUDELY/1943/2015) 

 

Rudus Oy esittää, että yhteistarkkailuohjelmaa ei tarvitse päivittää tämän hakemuksen mukaisen toiminnan johdosta, 

sillä alueen toiminnasta ei aiheudu uusia vaikutuksia, joita ei jo olisi seurattavissa ohjelman nykyisissä 

tarkkailupisteissä. 

 

Pohjavesiputkia on Ruduksen alueella useita ja lähiympäristössäkin niitä on huomattava määrä. Näin ollen uusia 

pohjavesiputkia ei esitetä asennettavaksi. Ruduksen toiminnan pintavesivaikutuksia seurataan ensisijaisesti pisteestä 

KL5 ja KL8, joista otetaan vesinäyte kaksi kertaa vuodessa ja josta tehdään seuraavat analyysit: virtaama, lämpötila, 

ulkonäkö, haju, sameus, pH, sähkönjohtavuus, kiintoaine, CODMn, kokonaistyppi, nitraatti- ja nitriittityppi ja 

ammoniumtyppi. Öljyhiilivedyt tutkitaan, mikäli niitä ensin todetaan aistinvaraisesti. 

 

Ruduksen pohjavesivaikutuksia seurataan ensisijaisesti KP1/05, HP2/08 ja HP3/08. Putkista otetaan näytteet kahdesti 

vuodessa ja näytteistä analysoidaan seuraavat parametrit: pinnankorkeus, ulkonäkö, haju, lämpötila, sameus, pH, 

sähkönjohtavuus, happipitoisuus, nitraattityppi, nitriittityppi, ammoniumtyppi, CODMn. Lisäksi vain putkesta 

HP3/08: e.coli ja enterokokit. Lisäksi kaikista putkista otetaan joka toinen vuosi seuraavat analyysit: alkaliniteetti, 

hiilidioksidi, kloridi, sulfaatti, kovuus, mangaani, rauta, öljyhiilivedyt. 

 

Yhteistarkkailuohjelma on esitetty liitteessä 7, päätös tarkkailuohjelman hyväksymisestä liitteessä 8 ja 

yhteistarkkailun vuoden 2021 vuosiraportti liitteessä 9. 

 

Rudus Oy esittää, että melu- ja pölytarkkailua voidaan tehdä tarpeen mukaan, mikäli valvontaviranomainen niin 

vaatii. Ruduksen Kulloon kallioalue sijaitsee kaukana asutuksesta. Eteläpuoliselle luonnonsuojelualueelle 

kantautuvaa melua tullaan lisäksi torjumaan riittävillä meluntorjuntatoimenpiteillä.  

 

Alue soveltuu hyvin kallion louhintaan ja murskaukseen juuri asutuksen kaukaisuudesta johtuen. Lisäksi yöllisten 

kuljetusten aiheuttama melu rajoittuu liitteen 10 meluselvityksen mukaan alueen välittömään läheisyyteen eikä 

aiheuta haittaa häiriintyville kohteille. Mikäli poikkeavaa melua tai pölyämistä havaitaan, tullaan poikkeavaa haittaa 

aiheuttava toiminta keskeyttämään, kunnes ongelma on saatu korjattua. 
 

C. Mittausmenetelmät ja -laitteet, laskentamenetelmät ja niiden laadunvarmistus 

Vesitarkkailun näytteet ottaa sertifioitu ympäristönäytteenottaja ja laboratorioanalyysit tehdään standardisoidulla tai 

muilla yleisesti käytössä olevilla menetelmillä akkreditoidussa laboratoriossa. Menetelmien tulee olla akkreditoituja, 

josta voidaan tarvittaessa poiketa valvontaviranomaisen kanssa sovittavalla tavalla. 
 

D. Raportointi ja tarkkailuohjelmat 

Alueella tarkkaillaan toiminnan vaikutuksia pinta- ja pohjavesiin Kullobäckenin yhteistarkkailuohjelman mukaisesti. 

Lisäksi toiminnan käyttötarkkailua tehdään jatkuvasti. Toiminnan oleelliset tiedot raportoidaan vuosittain Porvoon 

ympäristönsuojelulle ympäristöluvan mukaisesti. 
 

 Tiedot on esitetty liitteessä nro 7, 8, 9 
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23. HAKEMUKSEEN LIITETTÄVÄT TIEDOT 

 

 Sijaintikartta 

 Asemapiirros 

 Kaavakartta 

 Melumittausraportti tai -laskelma, jos tehty 

 Muu, mikä?  

Liie 1 Sijaintikartta 

Liite 2.1 Apelsinen toimenpidelupa 

Liite 2.2 Otto-oikeussopimus Apelsinen 

Liite 3.1 Kiinteistörekisteriotteet 

Liite 3.2 Omistajien yhteystiedot 

Liite 4.1 Kaavaotteet 

Liite 4.2 Pohjavesi- ja luonnonsuojelualueet 

Liite 5.1 Kulloon louhos 1:128 Naapurikiinteistöjen yhteystiedot 

Liite 5.2 Apelsinen 1:129 naapurikiinteistöjen yhteystiedot 

Liite 6 Murskauslaitoksen prosessikaavio 

Liite 7 Kullobäckenin yhteistarkkailuohjelma 

Liite 8 Päätös tarkkailun hyväksymiseksi 

Liite 9 Yhteistarkkailun vuosiraportti 2021 

Liite 10 Ympäristömeluselvitys 

Liite 11 Tiivistelmä 

Liite 12 Asemapiirros 
 
 

 
 
24. ALLEKIRJOITUS 

Pa kka ja päivämäärä 
 

      

 
 
 
Allekirjoitus (tarvittaessa) 
 

      

Nimen selvennys 
 

 




