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Ekosysteemihotelli 



Rudus Oy 

Historia ulottuu Suomessa yli 110 vuoden taakse. 
Kiviainestoimintaa vuodesta 1931 ja 
valmisbetonitoimintaa 1958. 
 

Toimialat:  

Betonituotteet 

Betoni- ja kivimateriaalit 

Kierrätys 

 

Henkilöstö n. 1000 

 

Toimipisteitä ympäri Suomea 



Vastuullisuus 

• Työturvallisuus 
 

• Henkilöstö 
 

• Talous 
 

• Asiakas 
 

• Ympäristö 

 

19.9.2016 



Ympäristövastuullisuus 

Osa normaalia toimintatapaa 

 

Uudet tavoitteet vuosille 2016-2017 

 

• Ilmastonmuutos 

• Luonnon monimuotoisuus 

• Kiertotalous ja  
resurssitehokkuus 

• Sidosryhmät 
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Rudus LUMO 2012–2016 
Projektista toimintamalliksi 

19.9.2016 

Noin 30 
havaintoa 

uhanalaisis-
ta lajeista 

Onnistunut 
viitasam-
makoiden 
elinpiirin 
laajennus 

Ekosystee-
mihotelli 

Raaseporis-
sa 

150-200 
törmäpääs-

kyparia 
Oulun 

tekotörmäs
sä 

Yli 70 
kartoitusta 
biologien 
johdolla 

yli 100 
henkilön 

koulutusta 

Yli 600 
perhoslaji 
havaintoa 

Yli 100 ha 
lumomaise-

mointia 

Useita 
ympäristö-
taideteoksia 

Uusia 
yhteistyö 
muotoja 

Vieraslajien 
tuhoamis-
kokeiluja 

Tuoteinno-
vaatiota 



Ari-Pekka Auvinen, 
SYKE  

28.3.2014 
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Luonnon monimuotoisuuden 
säilyttäminen 

 
• Olli Ojala, SYKE, 27.11.2014 19.9.2016 



Miksi Rudus? 
 
- Satoja kiviainesalueita 
- Tuhansia hehtaareja avoimia alueita 
- Luonnonsuojelun ja kiviaineshuollon 
yhteensovittaminen 
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Uusia ratkaisuja tarvitaan 
 

Maankäyttö voi aiheuttaa 
luonnonarvojen köyhtymistä, 
uhata eliölajien pitkäaikaista 
selviytymistä ja jopa kokonaisten 
ekosysteemien toimintaa.  

 

Tarvitsemme toimintamalleja, joilla 
vähennetään luonnonsuojelun ja 
maankäytön ristiriitoja.  

 

Ekosysteemihotellihanke on 
käynnistynyt SYKE:n ja Ruduksen 
yhteistyönä. 
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Ekosysteemihotelli Raaseporiin 
 VT25 parantamiseen tähtäävä hanke on alkamassa. Hankkeen tarkasta 
aikataulusta ei ole vielä tiedetä, joten on mahdollista tehdä kokeiluja.  
 

Luontoselvityksessä on havaittu arvokasta lajistoa tien varrella. 
Ruduksen soranottoalue, jossa otto ulottuu osin jo ottoalueen rajaan 
saakka, on vieressä VT25:n vieressä. 
 

Ekosysteemihotellissa seurattavia lajeja ovat erityisesti hietaneilikka, 
kangas-ajuruoho, kissankäpälä sekä näistä kasveista hyötyvät 
hyönteiset. 
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Ekosysteemihotelli 
- yhteistyössä 
 
Hankkeen suunnittelu aloitettiin  
alkusyksyllä 2014. Ensimmäiset  
siirrot 10.11.2014 
 

Syyskuun lopussa  
maastokäynnillä oli mukana 
suunnittelemassa: SYKE,  
Uudenmaan ELY, FinnMap,  
Silvestris ja Rudus. 
 

Lupien käsittelyssä oli hankkeen mahdollistavaa joustavuutta: 
Raaseporin ympäristönsuojeluviranomaiselta lupa poiketa maa-
ainesten ottoluvan ehdoista, ELY:ltä lupa siirtää hietaneilikkaa ja 
toimia tiealueen läheisyydessä sekä Raaseporin kaupungilta lupa 
kaivaa kasveja kaupungin alueelta. Myös paikallinen 
ympäristönsuojeluyhdistys oli tietoinen hankkeesta. 
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Ekosysteemihotelli 
-rakentaminen  
 
Siirtoja on tehty loppuvuosina 2014, 2015 ja 
mahdollisesti tehdään myös 2016. 

 

Tavoitteena on siirtää koko kasvien juuristo  
ympärysmaineen (kasvien siemenpankki sekä 
hyönteisten lepovaiheet). 

 

Siirrokset ovat olleet sekä ehjiä  
että rikottuja maapaakkuja.  
Lisäksi lavalle jäänyt maa-aines  
on sijoitettu hotellin viereen. 
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Ekosysteemihotellin tila ja tulevaisuus 
 

19.9.2016 

Seurannoissa on saatu hyviä tuloksia, kasvit voivat hyvin ja hyönteisiä 
on havaittu. SYKE:n asiantuntijat huolehtivat seurannoista. 
 

Mikäli VT25 parantamishanke käynnistyisi nyt, on lajistoa voitu jo 
siirtää turvaan. 
 

Tulevaisuudessa osa kasveista voi jäädä pysyvästi ekosysteemihotellin 
alueelle osana soranottoalueen maisemointitoimenpiteitä. 

 

Uusia siirtoja saatetaan vielä tehdä ja  
seurantaa jatketaan. Aluetta pitää  
suojata umpeenkasvulta sekä lupiinilta. 

 

Hanke on ylittänyt positiivisen uutisen  
uutiskynnyksen! 
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Metsittymisen 



Lisää hotelleja? Tai pankkeja? 

Ekosysteemihotellin kaltaista siirtoa voi ajatella lähinnä vain sellaisella 
lajistolla ja elinympäristöissä, jotka sietävät ihmistoiminnasta 
aiheutuvaa häiriötä.  

Pienkosteikkojen kunnostuksesta on kokemuksia, joten lajistolla (esim. 
sammakkoeläimet) voi olla mahdollista tehdä väliaikaisia 
asuinpaikkoja  - mutta hankkeelle tarvitaan silloin pitkä aikajänne.  
 

Tulevaisuudessa luontoarvojen ollessa uhattuna saatetaan turvautua 
”pankkeihin” eli kompensaation hankkimiseen alueilta, jotka on 
ennallistettu tai muuten toteutettu kyseiseen tarkoitukseen. Näitä 
alueita voisi kenties jatkossa välittää Suomen habitaattipankki – tai 
joku muu.  
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KIITOS! 
 

 
 

Ympäristöpäällikkö 
Liisa Suhonen 

p.040 537 3030 
liisa.suhonen@rudus.fi 

 
 

www.rudus.fi 
 

https://www.facebook.com/RudusLumo 
https://twitter.com/ruduslumo 

 

SYKE: 

Ekosysteemihotelli 

http://www.syke.fi/fi-FI/content/37700/0 

 

Suomen habitaattipankki 
http://www.syke.fi/fi-FI/content/37696/0 

https://twitter.com/nowbiodiversity 
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