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Kiviaineksen syväotto tulevaisuuden mahdollisuutena 

Petri Ilama, Rudus Oy 



Rudus Oy 

Historia ulottuu Suomessa yli 110 vuoden taakse. 
Kiviainestoiminta aloitettiin 1931 ja 
valmisbetonitoiminta 1958. 
 

Liiketoiminnot:  

Valmisbetoni   

Betonituotteet 

Kiviaines  

Murskausurakointi  

Kierrätys 

 

Liikevaihto 2014: 350 milj. € 

Henkilöstö n. 1 200 

Kuuluu CRH konserniiin 



Vastuullisuus 

• Työturvallisuus 

 

• Henkilöstö 

 

• Ympäristö 

• LUMO-ohjelma 

 

• Talous 
 

• Asiakas 
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Kiviainekset Suomessa 2014  
 Merkittävimmät kiviainestoimipisteet  

 
 

Alueyksikkö Sora-alueita 
ja 
kalliolouhoksi
a 

Tuotanto-
määrä tton 

Henkilöst
ö 

Etelä-Suomi 35 4877 25 

Länsi-Suomi 31 3585 22 

Itä-Suomi 22 2067 12 

Pohjois-Suomi 25 1078 7 

Murskaus- ja louhintaurakointi 

Tela-alustaisia murskaamoita 5 

Pyöräalustaisia murskaamoita 12 

Henkilöstö 131 



Nykytilanne 
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• Sorasta kallioon 

 

• Pieniä ja isoja 
louhoksia ympäri 
maakuntia 

• Elinkaari näissä on 
yleensä lyhyt 

 

• Toimintaa 
urakkaluontoisesti 

 

 



 

10.11.2015 Syväoton haasteet ja mahdollisuudet 



Haasteet? 
– Kaikki ratkaistavissa 
• Vesien hallinta 

• Enemmän pumppaamista, 
mutta vedet paremmin 
hallinnassa 

 

• Pitkäaikaisempi ja suurempi 
toiminta yhdessä paikassa 
saattaa herättää huolta 
naapurustossa 

 

• Suuremmat investoinnit 

• Alueella toimivat laitteet 
ovat suurempia ja kalliimpia 
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Haasteet? 
– Kaikki ratkaistavissa 
• Pitkäaikaissuunnittelu (>50 

vuotta) voi olla haasteellista 

• Murskauslaitos täytyy 
sijoittaa oikeaan paikkaan 

 Ison laitoksen 
siirtäminen on kallista 

• Alas menevät rampit täytyy 
mitoittaa oikein 

• Konekanta täytyy optimoida 
tulevaisuuden volyymeille 

• Kaikki edellä mainitut 
haasteet on jo ratkaistu 
esim. Euroopan suurissa 
kiviainestoiminnoissa 
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Miksi syvälle? 
- Syväotolla paljon etuja 
• Ympäristöhaittojen torjunta tehokasta 

• Melu ja pöly ovat huomattavasti helpommin hallittavissa 
syvälle mentäessä 
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Miksi syvälle? 
- Syväotolla paljon etuja 
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• Pitkän aikavälin 
suunnittelu 

• Toimintojen 
keskittäminen 

• Vähemmän pinta-alaa 
kokonaisuutena käytössä 
-> luonto kiittää 

• Liikennevaikutukset 
pysyvät pienempinä, kun 
raaka-aineet säilyvät 
lähempänä pidempään 

 

 



Miksi syvälle? 
- Syväotolla paljon etuja 
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• Pitkäaikainen ja riittävän 
suuri toiminta 
mahdollistaa erilaisten 
laitteiden käytön sekä 
niiden ympärille 
rakennettavien 
suojausten maksimoinnin 

 Paikallaan pysyvässä 
laitoksessa voidaan 
kiviainesten jalostus 
toteuttaa kiinteiden 
suojien sisällä 

 

 

 



Louhos 50 ha ja 50 m syvä vs. Louhos 10 ha, 10 m syvä 
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Louhos 50 ha ja 50 m syvä vs. Louhos 10 ha, 10 m syvä 
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Edellytykset 

• Huomiointi kaavoituksessa 

 

• Pitkän aikavälin suunnitelma ja 
pitkäaikaiset toimintaluvat 

• YVA, luvitus 

• Tuotannon suunnittelu 

 

• Kattavat ennakkotutkimukset 

• Kiviaineslaatu  

• Kallion rakoilu 

• Luonto-olosuhteet 

• Mallinnukset 
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Tulevaisuus? 
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