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Kymijoen vesi ja ympäristö ry 

 

  
 
1  JOHDANTO 
 
Kullobäckenin alueen toimijoiden ensimmäinen pinta- ja pohjavesien 
yhteistarkkailuohjelma on hyväksytty Uudenmaan ELY-keskuksessa 26.2.2016 
(UUDELY/1943/2015). Vuonna 2018 tarkkailuohjelmaan lisättiin Kilpilahden 
jätekeskusalueen ensivaiheen toimintojen vesitarkkailu. Vuonna 2021 mukaan liitettiin 
Destia Oy:n kiviainesten ottoalueen ja murskaamon vesitarkkailu ja Rudus Oy:n Boxin 
tuotantoalueen vesitarkkailu. 
 
 
2  ALUEELLA SIJAITSEVAT TOIMINNOT 
 
2.1  Kilpilahden materiaalikeskus ja louhinta-alue, Rosk’n Roll Oy Ab 
 
Rosk’n Roll Oy Ab:n (RR) materiaalikeskuksen alue sijoittuu kuudelle kiinteistölle 
(kiinteistötunnukset Recovery RN:o 638-440-0030-0002, Tavisskog II RN:o 638-440-0008-
0027, Tavisskog III RN:o 638-440-0008-0035-M601, Tavisskog RN:o 638-440-0009-0010-
M601, Nybacka RN:o 638-440-0004-0092-M602, Lövsta I RN:o 638-440-0009-0034-
M601). Alueen kokonaispinta-ala on noin 55 ha.  
 
Materiaalikeskukselle on olemassa oleva ympäristölupa (Dnro UUS-2004-Y-847-111), jota 
on tarkistettu vuonna 2020 (Dnro ESAVI/41566/2019). Materiaalikeskus avattiin 
maaliskuussa 2020.  RR toimii alueen ylläpitäjänä vastaten mm. teknisistä järjestelmistä ja 
vaakatoiminnoista. RR vuokraa aluetta kiertotalousyritysten käyttöön ja vuonna 2020 
materiaalikeskuksessa aloitti Revanssi Oy. Revanssi Oy vastaanottaa ja esikäsittelee 
yritystoiminnan jätemateriaaleja kuten rakennus-, puu-, metalli- ja betonijätettä, muita 
hyötyjätteitä sekä pilaantunutta maa-ainesta. Jätemateriaalit toimitetaan muualle 
käsittelyyn tai jatkojalostettavaksi.    
  
Kallion louhimiseen ja kiviaineksen murskaamiseen alueella on ympäristölupa (Dnro UUS-
2008-Y-3030-111). Porvoon kaupunki on myöntänyt maa-aineksen ottoluvat 10.9.2009 § 
200 ja 18.9.2012 § 225 sekä lisäaluetta koskien lupapäätöksestä poikkeaminen 13.3.2018 
§ 30. Ottoluvista voimassa on 18.9.2012 myönnetty lupa. Alueen louhinta aloitettiin kesällä 
2011 ja se jatkuu vuoteen 2024 asti.   
 
2.2 Metsäpirtin kompostointilaitos, Helsingin seudun ympäristöpalvelut 
 
Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut kuntayhtymän (HSY) hallinnoima Metsäpirtin 
kompostointialue sijaitsee Sipoon kunnan Boxin kylässä kolmella kiinteistöllä 
(kiinteistötunnukset 753-403-5-45, 753-403-7-60 ja 753-403-7-89) ja rajautuu itäreunaltaan 
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Porvoon kaupungin rajaan. Kompostointitoiminta on aloitettu 1.10.1994. Metsäpirtissä 
kompostoidaan Viikinmäen sekä Suomenojan jätevedenpuhdistamoiden mädätettyä 
lietettä. Kompostoidusta lietteestä jatkojalostetaan multatuotteita myyntiin sekoittamalla 
kompostiin kivennäismaata sekä turvetta. Liete sekoitetaan mekaanisesti tukimateriaalien 
kanssa ja sen jälkeen kompostoidaan aumoihin. Alueen kokonaispinta-ala on noin 18,5 ha. 
Kompostointitoiminnalle on myönnetty ympäristölupa 2.5.2009 (UUS-2008-Y-53-2011). 
 
2.3 Kulloon moottorirata, Porvoon kaupunki/kuntatekniikka 
 
Kulloon moottorirata sijaitsee Porvoon kaupungin omistamalla kolmella kiinteistöllä 
(kiinteistötunnukset 638-440-2-7, 638-440-2-10 ja 638-440-2-48). Porvoon Moottorikerho-
Borgå Motorklubb r.y. on vuokrannut kiinteistöt käyttöönsä. Moottorirata-alue käsittää 
motocross-radan (pituus noin 1 900 m) ja enduroradan (pituus noin 1 800 m). Rata-alueen 
kokonaispinta-ala on noin 9,4 ha. Moottoriradalla on Porvoon kaupungin myöntämä lupa 
(3.9.1997). 
 
Moottoriradan alueelle on radan rakentamisen aikana (1999–2006) sijoitettu paikallisen 
moottorikerhon toimeksiannosta ylijäämämaita. Maa-aineksen laatua tutkittiin koekuopilla 
vuosina 2009 ja 2012. Tehdyissä tutkimuksissa maa-aineksen todettiin sisältävän 
jätejakeita kuten rakennus- ja purkujätettä sekä puuainesta. Alueella ei ollut 
ympäristölupaa jätejakeita sisältävien maiden hyötykäyttöön. Porvoon kaupunki haki 
maanomistajana jälkikäteen ympäristölupaa jätejakeita sisältävien maa-ainesten 
hyötykäytölle alueella. Etelä-Suomen aluehallintovirasto myönsi 25.6.2013 jätteen 
hyötykäytölle ympäristöluvan (Nro 132/2013/1, Dnro ESAVI/104/04.08/2012). 
 
2.4  Kiviainesten ottoalue ja murskaamo, Kulloo, Rudus Oy 
 
Rudus Oy harjoittaa toimialueellaan kallion louhintaa, louheen murskausta ja varastointia. 
Louhintatyö koostuu porauksesta, kiven irrotuksesta ja rikotuksesta. Louhinnassa kiviaines 
irrotetaan poraamalla ja räjäyttämällä. Räjäytyksessä irrotetusta kalliosta muodostuu 
joskus ylisuuria lohkareita, jotka rikotaan ennen niiden murskausta (rikotus). Kiviaineksen 
murskauksessa kalliolouhetta pienennetään määrätyn seulan läpäiseväksi tuotteeksi. 
Varastokasat sijoittuvat pääasiassa varastointikentälle, mutta kasoja voidaan sijoittaa 
myös varsinaiselle louhinta-alueelle murskauslaitoksen läheisyyteen. 
 
Ruduksella on toiminnalle Porvoon kaupungin ympäristönsuojelulautakunnan 12.4.2006 
myöntämä ympäristölupa koskien kallioaineksen louhintaa ja louheen murskausta tiloilla 
Kulloon louhos RN:o 1:128, Rautatiealue RN:o 1:84 ja Rautatiealue RN:o15:5, sekä 
Uudenmaan ympäristökeskuksen 27.8.2007 myöntämä ympäristölupa koskien 
kallioaineksen louhintaa ja louheen murskausta ja varastointia tilalla Lilljontas II RN:o 
1:130 sekä määräalalla Lilljontas RN:o 15:9. Lisäksi toiminnalla on Porvoon kaupungin 
myöntämät maa-aineksen ottoluvat (MAL 13.6.2002 § 219, MAL 22.3.2006 § 94, MAL 
21.1.2010 § 23 ja MAL 16.3.2021 § 20). 
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2.5  Kiviainesten ottoalue ja murskaamo, Box, Rudus Oy 
 
Rudus Oy:n louhintatyö koostuu porauksesta, kiven irrotuksesta (räjäytyksistä), 
rikotuksesta ja murskauksesta. Lisäksi vastaanotetaan muualta tuotua kiviainesta. 
 
Rudus Oy:llä on ympäristölupa (Sipoon rakennus- ja ympäristövaliokunta 12.12.2018 § 
136, VaHO 10.12.2020, 20/0088/1 ja maa-ainestenottolupa (Sipoon rakennus- ja 
ympäristövaliokunta 12.12.2018 §137, HHO 4.10.2019 19/0635/5) Sipoon Boxin 
tuotantoalueelle, yhteistarkkailualueen luoteiskulmaan rajautuen pohjoisessa Porvoon 
moottoritiehen (valtatie 7) ja idässä Sipoon ja Porvoon väliseen kuntarajaan. 
 
2.5  Kiviainesten ottoalue ja murskaamo, Destia Oy 
 
Porvoon kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on 28.4.2020 § 49 myöntänyt Destia 
Oy:lle luvan kalliokiviaineksen ottamiseen ja paikalta louhitun kallion sekä muualta tuodun 
rakentamisessa syntyneen louheen murskaamiseen kiinteistöillä Kurkisuo 638-440-4-60 ja 
Trankärr 2 638-440-28-3. Lisäksi alueelle on maisematyölupa (Porvoon rakennus-
tarkastaja, lupanumero 638-2021-569, 30.6.2021 § 531) meluvallin rakentamiseksi 
louhinta-alueen pohjois- ja länsireunaan, Porvoon moottoritien ja Kilpilahden tien varteen. 
Meluvalli rakennetaan puhtaista ylijäämämassoista, joita syntyy lähialueella olevilta 
maarakennustyömailta. 
 
 
3  YMPÄRISTÖN YLEISKUVAUS 
 
3.1 Sijainti 
 
Yhteistarkkailualue sijoittuu Porvoon moottoritien (valtatie 7) ja Kilpilahden teollisuusalueen 
väliin jäävälle alueelle. Idässä toiminta-alue rajoittuu Kilpilahden teollisuusalueelle 
johtavaan Kerava - Sköldvik rautatiehen ja lännessä Kullobäckeniin sekä lisäksi 
Kilpilahdentien länsipuoliseen Boxin alueeseen. Alueen sijainti ja toimintojen sijoittuminen 
on esitetty liitteessä 1. 
 
3.2 Maaperäolosuhteet 
 
Yhteistarkkailualue on moreenipeitteistä kalliomäkialuetta, jossa korkeimmat kohdat ovat 
osin avokalliota. Maaperä on savea, silttistä savea, silttimoreenia ja silttistä hiekkaa. 
Irtomaakerrosten paksuus alueen eri osissa vaihtelee pääosin välillä 1-4 metriä.  
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3.3 Pintavesiolosuhteet 
 
Yhteistarkkailualueella pintavedet kulkeutuvat pääosin pintavaluntana metsäojien kautta 
Kullobäckeniin, jonka valuma-alueella yhteistarkkailualue valtaosin sijaitsee. Valuma-
alueen pinta-ala on 20 km2. Järviä valuma-alueella ei ole. Kuivana kautena virtaama on 
puron yläosalla pieni tai sitä ei ole lainkaan. 
 
Kullobäcken saa alkunsa Metsäpirtin kompostointilaitoksen eteläpuolella sijaitsevalta 
Stormossenin suoalueelta ja se laskee noin 10 kilometrin virtausmatkan jälkeen mereen 
Svartbäckfjärdenin Kullovikenissä, Mustijoen länsipuolella. 
 
Kullobäckenin veden laatuun vaikuttavat latvaosien ojitetuilta alueilta purkautuvat 
humuspitoiset vedet sekä valuma-alueen pelloilta kulkeutuvat ravinteet. Vesi on 
humuspitoista ja ruskeaa. Kokonaisfosforipitoisuudet osoittavat ojaveden olevan 
ravinnetasoltaan erittäin rehevää. 
 
Destia Oy:n kaivualueen eteläosassa kulkee vedenjakaja siten, että sen eteläpuolella 
valumasuunta on etelään, noin 200 - 250 metriä suunnittelualueen eteläpuolella virtaavaan 
Kullobäckeniin. Vedenjakajan pohjoispuolelta eli pääosalta nykytilaista kaivualuetta 
valumasuunta on pohjoiseen kohti moottoritietä. Louhinta aloitetaan vedenjakajan 
pohjoispuolelta siten, että valumavesien kulkusuunta on koko toiminnan ajan pohjoiseen. 
Vedenjakajana toimivat kalliokohoumat louhitaan pohjoisesta etelään siten, että louhitun 
pohjan vietto on koko louhinnan ajan pohjoiseen. Näin toimien toiminnasta ei aiheudu 
lainkaan valumavesiä etelän suuntaan. Suunnittelualueelta vesi kulkee ojia pitkin sekä 
moottoritien ja junaradan alitse, laskien Kullobäckeniin moottoritien pohjoispuolella, noin 
1,2 kilometrin etäisyydellä toiminta-alueesta. Suunnittelualue sijaitsee ojareitin latvaosassa 
siten, että sen yläpuolella ei sijaitse ojia tai muita vesiuomia. 
 
Suunnitelman mukaisesta Boxin ottoalueesta vajaa puolet sijaitsee Nevasjoen valuma-
alueella ja reilu puolet Kullobäckenin valuma-alueella. Vedenjakaja kulkee eteläisen osa-
alueen pohjoisosan läpi. Kullobäcken virtaa välittömästi eteläisen osa-alueen eteläpuolella. 
Nevasjoen valuma-alueella vedet ohjautuvat ottoalueen länsipuolella kulkevaan ojaan, jota 
pitkin ne yhtyvät Nevasjokeen noin 2 km päässä ottoalueesta. 
 
3.4 Pohjavesiolosuhteet 
 
Yhteistarkkailuun liittyvät toiminnot eivät sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lähin 
luokiteltu pohjavesialue on vedenhankinnan kannalta tärkeä pohjavesialue Mickelsböle 
(0161307) noin 2,8 kilometriä Rosk’N Roll Oy Ab:n louhinta-alueelta koilliseen ja 
vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue Boxby (0175308) noin 2 km Metsäpirtin 
kompostointikentältä länteen. Pohjavesialueiden sijainnit näkyvät yleiskartassa liitteessä 1. 
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Pohjaveden muodostuminen tarkkailukohteiden alueille on vähäistä. Pohjavettä 
muodostuu lähinnä kallioselänteiden välisillä moreenipeitteisillä alueilla. Alueen 
pohjaveden virtausta ohjaavat voimakkaasti alueella olevat kallioselänteet. 
 
Pohjaveden arvioitu päävirtaussuunta on Metsäpirtin alueella länteen kohti 
laaksopainannetta, jossa virtaus kääntyy kohti pohjoista Kullobäckenin suuntaisesti. 
Kilpilahdentien itäpuolella pohjavesien päävirtaussuunta on koilliseen. Destia Oy:n 
kaivualueelta todennäköisesti kulkee pohjavesiä sekä pohjoisen että etelän suuntaan. 
Pohjaveden virtaussuuntia on esitetty liitteessä 2.  
 
3.5 Luonnonsuojelualueet 
 
Kullobäckenin valuma-alueella sijaitsee kaksi valtakunnalliseen soidensuojeluohjelmaan ja 
Natura 2000 -suojeluohjelmaan kuuluvaa suota (Boxin suot FI0100068). Fågelmossenin 
suoalue sijaitsee noin 850 metriä kaakkoon ja Stormossenin suoalue noin 900 metriä 
lounais-etelään Metsäpirtin kompostointialueesta. Stormossenin suoalueesta Natura-
alueeseen kuuluu vain luonnontilaisena säilynyt eteläosa. Suon pohjoisosa on tehokkaasti 
ojitettu. Suojelualueiden sijainnit näkyvät yleiskartassa liitteessä 1. 
 
3.6 Muut alueen vesien laatuun vaikuttavat tekijät 
 
Yhteistarkkailualueen pinta- ja pohjavesiin tulee kuormitusta alueen ympäristössä olevilta 
suo- ja peltoalueilta. Niiltä tulee alueen vesiin esim. ravinne- ja humuskuormitusta. Lisäksi 
alueella kulkevan Kilpilahdentien liikenne ja ylläpito aiheuttavat kuormitusta alueen vesiin. 
Tien ylläpito (tiesuolaus) aiheuttaa vesille esim. kloridikuormitusta. Yhteistarkkailualueen 
pohjoispuolella kulkeva Porvoonväylä ei suoraan vaikuta alueen vesien laatuun. 
Tarkkailualueella kulkee myös rautatie Kilpilahden alueelle. 
 
 
4  TARKKAILUOHJELMA 
 
4.1 Muutokset edelliseen tarkkailuohjelmaan verrattuna  
 
Destia Oy:n pintaveden laatua tarkkaillaan yhdestä toiminta-alueen yläpuolisesta 
tarkkailupisteestä, selkeytysaltaasta sekä kahdesta selkeytysaltaan alapuolisesta 
tarkkailupisteestä, joista toinen sijaitsee selkeytysaltaan välittömässä läheisyydessä. 
Pintavesien tarkkailupisteitä on siten, että myös toiminnan alkuvaiheen vaikutuksia 
pintaveden laatuun voidaan arvioida niiden perusteella. Tukitoiminta-alueelta maastoon 
johdettavasta vedestä tutkitaan öljyhiilivedyt. Pohjaveden korkeutta ja laatua seurataan 
kahdesta alueelle asennetusta pohjaveden havaintoputkesta. Toinen putkista sijaitsee 
suunnittelualueen keskivaiheilla ja toinen eteläpuolella.  
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Kilpilahden materiaalikeskuksen hulevesien osalta on tehty tarkennuksia BAT-päätelmien 
mukaisesti.  
 
Rudus Oy:n Boxin alue pintavesiä seurataan kahdelta pisteeltä; eteläisen osa-alueen 
kaakkoispuolella Kullobäckenissä ja pohjoisen osa-alueen itäpuolella. Pohjavesitarkkailua 
tehdään kahdesta alueelle vuonna 2021 asennetusta pohjaveden havaintoputkesta. Vanha 
alueella oleva pohjavesiputki tulee jäämään ottotoiminnan alle, seurantaa jatketaan siihen 
saakka. Lisäksi alkuvaiheen vaikutusten seurantaan lisättiin pintavesipiste. 
Selkeytysaltaiden valmistuttua ne otetaan myös tarkkailuun. 
 
4.2 Pintavesitarkkailu 
 
Yhteistarkkailualueen pintavesiä tarkkaillaan 19 pintavesipisteestä. Kun Boxin alueen 
selkeytysaltaat rakennetaan, ne lisätään tarkkailuun. Havaintopisteiden tiedot ja 
koordinaatit on esitetty taulukossa 1. Havaintopisteiden sijainti on esitetty liitteessä 2. 
 
Pintavesipisteiltä KL3, KL4, KVA (kasteluvesiallas) ja SVA (sadevesiallas) näytteet otetaan 
loka-marraskuussa. Muilta pintavesinäytepaikoilta näytteet otetaan huhti-toukokuussa ja 
loka-marraskuussa. Pisteiltä KL0, KL1 ja KL2 näytteet otetaan myös heinä-elokuussa. 
Kullakin näytteenottokerralla tehtävät analyysit on esitetty taulukossa 2. Havaintopisteiltä 
KL0 ja KL2 analysoidaan keväisin laajemmat analyysit, eli taulukossa 2 mainitut liukoiset 
metallit (suod. 0,45 μm) ja kalsium sekä DOC. Näytepaikoilta KL5-KL9, P2-P4 ja B1-B4 
analysoidaan öljyhiilivedyt vain, mikäli niitä havaitaan aistinvaraisesti. 
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Taulukko 1. Pintaveden havaintopisteet ja koordinaatit 

Havaintopiste 
Herttanimi 

Selite X ETRS35FIN Y ETRS35FIN Tarkkailu-
velvollinen 

KL0 
Kullobäcken 9,9 

Kullobäcken, kompostointikentän 
ja sen eteläreunaa kiertävän ojan 
yhtymäkohdan yläpuolella  

6686025 414065 HSY 

KL1 
Kullobäcken 

8,9+0,1 
Kullobäckeniin lännestä 
virtaavassa ojassa (taustapiste)  

6687000 413919 RR 

KL2 
Kullobäcken 9,1 

Kompostikentän länsipuolella 
sijaitseva ensimmäinen 
alapuolinen pintavesipiste  

6686837 413980 RR 

KL3 
Kullobäcken 

7,2+2,0 

Pintaveden seurantapiste 
moottorirata-alueen itäpuolella 
(taustapiste)  

6686638 415329 Porvoo 

KL4 
Kullobäcken 

7,2+1,8 

Pintaveden seurantapiste 
moottorirata-alueen itäpuolella 
(alapuolinen piste)  

6686819 415328 Porvoo 

KVA Kasteluvesiallas moottorirata-
alueella  6686759 415202 Porvoo 

SVA Sadevesiallas moottorirata-
alueella  6686705 415266 Porvoo 

KL5 
Kullobäcken 

7,2+1,3 

Pintaveden seurantapiste 
Ruduksen kiviainesten ottoalueen 
lounaisreunassa  

6687057 414875 Rudus 

KL6 
Kullobäcken 

7,8+0,2 
RR:n alueen koilliskulmassa 
sijaitseva purkuoja  

6687729 414589 RR 

KL7 
Kullobäcken 7,8 

Yhteistarkkailualueen alapuolinen 
pintavesipiste Kullobäckenissä  6687876 414458 RR 

KL8 
Kullobäcken 

7,8+0,8 

Yhteistarkkailualueen alapuolinen 
pintavesipiste Kullobäckeniin 
johtavassa ojassa  

6687337 415015 Rudus 

KL9 RR:n alueen länsinurkan oja 6687275 414055 RR
P1 Kaivuualueen eteläpuolinen oja 6687704 413779 Destia
P2 Selkeytysaltaasta lähtevä  Destia 
P3 Selkeytysaltaan alapuolinen oja 6688091 413836 Destia 

P4 Selketysaltaan alapuolinen oja 
VT7 6688313 414008 Destia 

B1 Box eteläisen osa-alueen 
kaakkoispuoli Kullobäcken 6687226 413975 Rudus 

B2 Box pohj. osa-alueen itäpuolen 
oja 6687868 413089 Rudus 

B3 Boxin alkuvaiheen pintavesipiste 6687641 413345 Rudus

B4 Boxin kaakkoisosan 
selkeytysaltaasta lähtevä vesi ei vielä rakennettu Rudus 

B5 Boxin luoteisosan 
selkeytysaltaasta lähtevä vesi ei vielä rakennettu Rudus 
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Taulukko 2. Pintaveden havaintopisteiden näytteenottokertojen määrä vuodessa, kenttähavainnot ja 
laboratorioanalyysit 

KL0, 
KL2 KL1 

KL3, 
KL4 

KVA, 
SVA KL5 

KL7, 
KL8 

KL6, 
KL9 

 
 
P1, P2, 
P3, P4 

 
 

B1,B2, 
B3, B4 

kertaa/vuosi 3*v 3*v 1*v 1*v 2*v 2*v 3*v 2*v 2*v 
virtaama x x x   x x x x x 
veden lämpötila x x x x x x x x x 
ulkonäkö (kenttä) x x x x x x x x x 
haju (kenttä) x x x x x x x x x 
sameus x x x x x x x 
pH x x x x x x x x x 
sähkönjohtavuus x x x x x x x x x 
kiintoaine x x x x x x x 
CODMn x x x x x x x 
kokonaistyppi x x x x x x x x x 
nitraattinitriittityppi   x x x x x 
ammoniumtyppi x x x x x x x x x 
öljyhiilivedyt   x x (x) (x) (x) (x)**** (x) 
väri x x    x 
E.coli x x x    
enterokokit x x x    
BOD7 x x x  x  
kokonaisfosfori x x x  x  
kloridi   x x x  x  
sulfaatti   x x     
metallit, liuk. *   x x     
PAH   x x     
metallit, liuk. **  kevät   
metallit, liuk ***       2*v    
DOC kevät     
Ca, liuk. kevät               

(x) mikäli aistinvaraisesti havaitaan öljyä, **** P1:ltä alkuvaiheessa aina syksyisin 
* As, Ba, Cd, Cr, Cu, Mo, Ni, Pb, Sb, Zn, V 
** Al, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Ni, Pb, Zn 
*** As, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Ni, Pb, Zn 

 
4.3 Pohjavesitarkkailu 
 
Yhteistarkkailualueen pohjaveden laatua tarkkaillaan 15 pohjaveden havaintoputkesta. 
Havaintoputkien tiedot ja koordinaatit on esitetty taulukossa 3. Havaintoputkien sijainti on 
esitetty liitteessä 2 ja havaintoputkikortit liitteessä 3. 
 
Pohjavesinäytteet otetaan ja pinnankorkeudet mitataan kaksi kertaa vuodessa. 
Näytteenottoajankohdat ovat huhti-toukokuu ja loka-marraskuu.  
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Taulukko 3. Pohjaveden havaintoputket ja koordinaatit 
Havaintopiste Selite X ETRS35FIN Y ETRS35FIN Tarkkailuvelvollinen

HP2/08 

Pohjavesiputki 
Ruduksen 
kiviainestenottoalueen 
lounaisreunassa 

6687027 414910 Rudus 

HP3/08 

Pohjavesiputki 
Ruduksen 
kiviainestenottoalueen 
lounaispuolella 

6686521 414415 Rudus ja HSY 

HP5/13 
Pohjavesiputki 
kompostointikentän 
lounaisreunassa 

6686113 414054 HSY 

HP6/05 
Pohjavesiputki RR:n 
alueen pohjoispuolella 6687682 414185 RR 

HP7/14 
Pohjavesiputki 
kompostikentän 
länsipuolella 

6686512 414012 HSY 

HP8/13 
Pohjavesiputki 
kompostointikentän 
pohjoispuolella 

6686795 414045 HSY 

KP1/05 

Kalliopohjavesiputki, 
Ruduksen otto- ja 
murskausalueen 
pohjoispuolella 

6687288 415015 Rudus 

KP2/05 
Kalliopohjavesiputki 
RR:n alueen 
lounaiskulmassa 

6687017 414063 RR 

KP3/05 
Kalliopohjavesiputki, 
RR:n alueen 
koilliskulmassa 

6687804 414512 RR 

KP4/13 
Kalliopohjavesiputki 
kompostointikentän 
länsireunassa 

6686444 414085 HSY 

PVP1 
Destian alueen 
pohjavesiputki 6688083 414005 Destia 

PVP2 
Destian alueen 
eteläpuolinen 
pohjavesiputki 

6687983 414292 Destia 

KVP1 
Boxin alueen 
kalliopohjavesiputki 6687551 413624 Rudus 

HVP2 
Boxin alueen 
pohjavesiputki, VT7 6687892 413153 Rudus 

HVP3 
Boxin alueen pohja-
vesiputki, eteläinen 6687222 413957 Rudus 
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Boxin näytepisteiltä KVP1 (mukana kunnes jää ottotoimintojen alle), HVP2 ja HVP3 otettiin 
laajemmat analyysit ensimmäisistä näytteistä. Jatkossa niistä sekä havaintoputkista 
KP1/05, KP2/05, KP3/05, HP2/08, HP3/08, HP6/05, PVP1 ja PVP2 analysoidaan parillisina 
vuosina taulukossa 4 mainitut laajemmat analyysit. Muut laajat analyysit ovat ohjelmassa 
sekä keväällä että syksyllä, öljyhiilivetyjakeet (C10-C40) vain syksyllä, paitsi putkista 
PVP1, PVP2, KVP1, HVP2 ja HVP3 myös keväällä.  
 
Mikäli Boxin suppeissa analyyseissä havaitaan jotain poikkeavaa, otetaan seuraavat 
näytteet laajan ohjelman mukaisesti. Mikäli Boxin alueen pohjavesinäytteissä havaitaan 
jotain poikkeavaa, pohjavesitarkkailua tulee laajentaa lähimpiin juomavesikaivoihin. 
Louhinta-aluetta lähin talousvesikaivo (porakaivo) sijaitsee louhinta-alueen reunasta noin 
500 m pohjoiseen VT7:n toisella puolella Helsingintiellä. Louhinta-alueesta länteen noin 1 
km:n päässä sijaitsee kaksi porakaivoa Lekmäentiellä.  
 
Metsäpirtin kompostointilaitoksen havaintoputkista HP5/13, HP7/14, HP8/13 ja KP4/13 
analysoidaan lisäksi kerran vuodessa keväällä taulukossa 4 mainitut liukoiset metallit 
(suod. 0,45 μm) sekä TOC. 
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Taulukko 4. Pohjaveden havaintoputket, näytteenottokertojen määrä vuodessa, kenttähavainnot ja 
laboratorioanalyysit. Joka toinen vuosi tehtävät analyysit tehdään tuolloin sekä keväällä että 
syksyllä. 

HP2/08 
HP6/05 HP3/08 

HP5/13
HP7/14

HP8/13
KP4/13

KP1/05
KP2/05
KP3/05

PVP1 
PVP2 

(KVP1) 
HVP2 
HVP3 

kertaa/vuosi 2*v 2*v 2*v 2*v 2*v 2*v 2*v 
pinnankork x x x x x x x 
ulkonäkö x x x x x x x 
haju x x x x x x x 
lämpötila x x x x x x x 
sameus x x x x x x x 
väri   x x   
pH x x x x x x x 
sähkönjohtavuus x x x x x 
happipitoisuus x x x x x x x 
kokonaistyppi   x x   
nitraattityppi x x x x x x x 
nitriittityppi x x x x x x x 
ammoniumtyppi x x x x x x x 
CODMn x x x x x x x 
alkaliniteetti   x x   
kloridi   x x   
sulfaatti   x x   
kokonaisfosfori   x x   
mangaani (liuk.)   x x   
rauta (liuk.)   x x   
E.coli   x x x   
enterokokit   x x x   
metallit, liuk. *    kevät kevät   
TOC   kevät kevät   

joka 
2.v 

joka  
2. v 

joka 
2.v 

joka 
2.v 

joka 
2.v 

alkaliniteetti x x     x x x 
hiilidioksidi x x x x  
kloridi x x x x x 
sulfaatti x x x x x 
kovuus x x x x x 
mangaani (liuk.) x x x x x 
rauta (liuk.) x x x x x 
E. coli       x 
kolimuotoiset       x 
öljyhiilivetyjakeet syksy syksy     syksy x x 

* Al, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn 
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4.4 Kilpilahden materiaalikeskustoimintojen vedet 
 
4.4.1 Viemäröitävän veden tarkkailu  
 
Viemäriin johdettavasta vedestä analysoidaan kolme kertaa vuodessa sähkönjohtavuus, 
pH, kloridi, CODCr, BOD7atu, kiintoaine, kokonaistyppi, ammoniumtyppi ja kokonaisfosfori. 
Kaksi kertaa vuodessa analysoidaan AOX sekä kokonaispitoisuudet metalleista arseeni, 
elohopea, rauta, lyijy, mangaani, nikkeli, sinkki, kupari, kromi ja kadmium. Lisäksi 
määritetään mineraaliöljyt, jos näytteenotossa tehdään visuaalinen havainto öljystä. 
Analyyseihin tehdään tarvittaessa lisäyksiä viranomaisen hyväksymällä tavalla alueen 
toimintojen laajentuessa esimerkiksi vaarallisten jätteiden käsittelyyn.  
 
Lisäksi jätevedenpuhdistamolle johdettavan jäteveden määrää ja sähkönjohtavuutta 
tarkkaillaan jatkuvatoimisilla mittareilla. Mikäli näissä havaitaan tai muuten epäillään 
vesissä olevan jotain poikkeuksellista, otetaan ylimääräiset näytteet. 
 
4.4.2 Puhtaiden hulevesien tarkkailu  
 
Kilpilahden jätekeskuksen ojaan johdettavista hulevesistä analysoidaan ojapisteiltä KL6 ja 
KL9 kolme kertaa vuodessa sameus, sähkönjohtavuus, pH, CODMn, BOD7, kiintoaine, 
kloridi, kokonaistyppi, nitraatti+nitriittityppi, ammoniumtyppi, kokonaisfosfori, E. colit ja 
enterokokit (Taulukko 2). Kaksi kertaa vuodessa analysoidaan liukoiset arseeni, elohopea, 
rauta, lyijy, nikkeli, sinkki, kupari, kromi ja kadmium. Lisäksi määritetään mineraaliöljyt, jos 
näytteenotossa tehdään visuaalinen havainto öljystä. 17.8.2022 alkaen jätteiden 
varastointi- ja käsittelykenttien ojaan johdetuista hulevesistä on lisäksi tutkittava vähintään 
kahdesti vuodessa perfluoro-oktaanihapon (PFOA) ja perfluoro-oktaanisulfonihapon 
(PFOS) pitoisuudet. Näytteet on otettavan virtaamaan suhteutettuna vuorokauden 
kokoomanäytteinä. Näytteenotto on ajoitettava siten, että näytteet kuvaavat 
mahdollisimman hyvin laitoksen aiheuttamaa kuormitusta. 
 
Hulevesialtaista ojaan johdettavien vesien määrää ja sähkönjohtavuutta tarkkaillaan 
jatkuvatoimisesti. Mikäli näissä havaitaan tai muuten epäillään vesissä olevan jotain 
poikkeuksellista, otetaan ylimääräiset näytteet. 
 
4.5 Näytteenotto ja analysointi 
 
Näytteet ottaa sertifioitu ympäristönäytteenottaja. Vesinäytteiden käsittelyssä, 
säilytyksessä ja analysoinnissa tulee noudattaa Suomen ympäristökeskuksen raportissa 
22/2016 (Näykki ja Väisänen, toim. Laatusuositukset ympäristöhallinnon vedenlaatu-
rekistereihin vietävälle tiedolle, 2. painos) esitettyjä laatusuosituksia. Vesinäytteet tulee 
analysoida akkreditoidussa laboratoriossa standardoiduilla tai muilla yleisesti hyväksytyillä, 
alueelle soveltuvilla menetelmillä. Vesiympäristölle haitallisten ja vaarallisten aineiden 
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määritysten osalta tulee ottaa huomioon valtioneuvoston asetuksessa 1022/2006 mainitut 
seikat koskien mm. määritysrajoja. 

5  RAPORTOINTI 

5.1 Kierrosraportointi 

Vedenlaatutulokset raportoidaan sähköpostilla viipymättä niiden valmistuttua lyhyesti 
kommentoituina seuraaville tahoille: 
· Rosk’n Roll Oy Ab
· Rudus Oy, tarkkailut@rudus.fi
· Destia Oy
· Helsingin seudun ympäristöpalvelut
· Porvoon kaupunki, kuntatekniikka, kuntatekniikka@porvoo.fi
· Sipoon kunta, ympäristönsuojeluyksikkö, ymparisto@sipoo.fi kirjaamo@sipoo.fi
· Porvoon kaupunki, terveydensuojelu, terveydensuojelu@porvoo.fi
· Porvoon kaupunki, ympäristönsuojelu, ymparistonsuojelu@porvoo.fi
· Uudenmaan ELY-keskus, pinta-ja_pohjavesitarkkailut.uusimaa@ely-keskus.fi,
kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi

Lisäksi tulokset toimitetaan sähköpostitse (tilanne 30.3.2022): 

Tuloksiin liitetään lyhyt sanallinen kuvaus näytteenotossa ja pitoisuuksissa 
todetuista poikkeamista. 

Pinta- ja pohjavesinäytteiden analyysitulokset tulee siirtää konsultin toimesta suorasiirtoina 
ympäristöhallinnon Hertta-tietojärjestelmän Vesla- ja Povet-
vedenlaaturekistereihin vähintään puolivuosittain. Pohjaveden pinnankorkeustiedot 
toimitetaan ELY-keskuksen kanssa sovittavalla tavalla. 

5.2 Vuosiraportointi 

Tuloksista laaditaan vuosittain yhteenvetoraportti, joka toimitetaan sähköisessä 
muodossa seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä seuraaville tahoille: 

· Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy
· Rudus Oy
· Destia Oy
· Helsingin seudun ympäristöpalvelut
· Porvoon kaupunki, kuntatekniikka
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· Sipoon kunta, ympäristönsuojeluyksikkö
· Porvoon kaupunki, terveydensuojelu
· Porvoon kaupunki, ympäristönsuojelu
· Uudenmaan ELY-keskus

Vuosiraportti sisältää 
- tarkkailun suorittajat (näytteenotto, analysointi, alihankintalaboratoriot, raportointi,
koordinointi)
- näytteenottopöytäkirjoihin tehdyt huomiot ja havainnot
- analyysimenetelmät määritysrajoineen ja mittausepävarmuuksineen sekä näytteiden
esikäsittelyt
- analyysitulokset taulukkoina ja keskeisten muuttujien osalta myös graafisina kuvaajina
useammalta vuodelta
- kartta näytepaikoista ja tarkkailuvelvollisten toiminta-alueet.
- liite, jossa on tarkkailutulokset myös aiemmilta vuosilta.
- pohjaveden pinnankorkeudet mittaushavaintoina sekä N2000 –järjestelmän mukainen
pohjaveden korkeustaso.

Vuosiraportissa tarkkailutuloksia verrataan asetuksessa 1022/2006 ja sen muutoksissa 
esitettyihin ympäristönlaatunormeihin ja päästöraja-arvoihin. Pohjavesien analyysituloksia 
verrataan terveysviranomaisten asettamiin talousveden enimmäispitoisuusarvoihin 
(sosiaali- ja terveysministeriön asetus 1352/2015, STM401/2001), pohjavettä pilaavien 
aineiden ympäristönlaatunormeihin (valtioneuvoston asetus 341/2009) ja alueen 
pohjaveden taustapitoisuuksiin. 

Vuosiraportin lisäksi tulee tehdä neljän vuoden välein perusteellisempi laaja 
yhteenvetoraportti, jossa tarkastellaan pintaveden ja pohjaveden tarkkailutuloksia ja laadun 
kehittymistä pidemmällä aikavälillä ja arvioidaan niissä mahdollisesti havaittavien 
muutosten syitä.  Seuraava laaja yhteenvetoraportti laaditaan viimeistään vuonna 2023 ja 
sen jälkeen neljän vuoden välein. 

5.3 Tarkkailuohjelman päivittäminen 

Tarkkailuohjelma tulee pitää ajan tasalla ja päivittää se annettavien lupapäätösten 
mukaiseksi. Tarkkailuohjelma on voimassa toistaiseksi tai siihen asti, kunnes uusi 
tarkkailuohjelma on hyväksytty. Tarkkailuohjelmaa voidaan muuttaa viranomaisen omasta 
aloitteesta tai luvanhaltijan, valvontaviranomaisen, yleistä etua valvovan viranomaisen, 
kunnan tai haittaa kärsivän asianosaisen taikka rekisteröidyn yhdistyksen tai säätiön 
vaatimuksesta. Pieniä muutoksia tarkkailun suorittamistapaan tai tarkkailututkimusten 
aikatauluun voidaan tehdä ilman tarkkailupäätöksen muutosta Uudenmaan ELY-
keskuksen hyväksymällä tavalla tai ELY-keskuksen aloitteesta. Tarkkailuohjelman päivitys 
Rosk’n Roll Oy Ab:n Kilpilahden materiaalikeskustoimintojen tarkkailujen osalta voidaan 
hyväksyä Uudenmaan ELY-keskuksessa yhteistarkkailupäätöstä muuttamatta. 
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Uuden toiminnan liittämiseksi Kullobäckenin yhteistarkkailuun tulee toimittaa päivitetty 
yhteistarkkailuohjelmaehdotus Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 
hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista.  


