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1. JOHDANTO

Rosk’n Roll Oy Ab:n (aiemmin Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy, myöhemmin tekstissä Rosk’n Roll Oy

Ab:sta käytetään nimeä Rosk’n Roll) toimeksiannosta Ramboll Finland Oy on laatinut maa-aineslain

mukaista lupakäsittelyä varten maa-ainesten ottamissuunnitelman Porvoon länsiosassa sijaitse-

valle tilalle 638-36-4000-1. Edellä mainitun tilan lisäksi louhinnan suojaviheralue sijaitsee tilan

638-440-8-2 alueella. Rosk’n Roll omistaa kiinteistöt. Kyseessä on olemassa oleva toiminta ja ot-

tamisalueen sijainti on esitetty yleiskartassa 1510067609.1.

Toiminnalla on voimassa oleva Porvoon kaupungin myöntämä maa-ainesten ottolupa 18.9.2012 § 

225, jota koskee lupapäätöksestä poikkeaminen 13.3.2018 § 30. Alueelle on aikaisemmin myön-

netty Porvoon kaupungin maa-aineslupa 10.9.2009 § 200. Alueella on lisäksi kallion louhimiseen 

ja kiviaineksen murskaamiseen toistaiseksi voimassa oleva ympäristölupa (DnroUUS-2008-Y-

3030-111), jota on vuonna 2011 päivitetty murskattavan määrän osalta (Dnro 

ESAVI/151/04.08/2011). Toiminnalle myönnetyt maa-aines- ja ympäristölupapäätökset on esitetty 

liitteessä 1. 

Nykyisen luvan mukainen ottamis- ja louhinta-alueen pinta-ala on noin 34,8 ha. Ottamistoimintaan 

liittyy louhintaa ja kivenmurskausta. Alueelta on poistettu pintamaa-aineksia yhteensä 530 230 

m3ktd ja kallioainesta yhteensä 1 950 542 m3ktd vuoden 2021 loppuun mennessä. Pintamaat on 

sijoitettu pääosin alueelle rakennettuihin maisemavalleihin. 

Lupaa haetaan ottamistoiminnan jatkamiseen ja kallion louhimiseen vielä 295 000 m3ktr jo ote-

tun 1 950 542 m3ktd kiviaineksen lisäksi. Määrä koostuu 140 000 m3ktr kallion louhimisesta ja 0,5 

m paksuisesta irtilouhinnasta. Irtilouhittavaa kalliota on tällöin yhteensä 155 000 m3ktd. Alueelta 

ei enää poisteta pintamaa-aineksia. Ottamisaluetta ei laajenneta nykyisestä. Nyt lupaa haettavan 

ottamisalueen pinta-ala on noin 17,2 ha, josta varsinaisen ottoalueen pinta-ala on noin 11,8 ha. 

Lupaa maa-ainesten ottamiselle haetaan 5 vuodeksi. Alueelta louhitaan kalliota arviolta 100 000 

m3ktr vuodessa. Louheen murskaus tapahtuu voimassa olevan ympäristöluvan mukaisesti. Murs-

kattu louhe kuljetetaan hyödynnettäväksi alueella tai alueen ulkopuolella. Toiminta-aika on maa-

nantaista perjantaihin klo 6 – 22 pois lukien arkipyhät. Räjäytyksiä suoritetaan maanantaista per-

jantaihin klo 7 - 18 pois lukien arkipyhät. 
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2. SUUNNITTELUKOHDE

Maa-ainesten ottamisalueen sijainti on esitetty yleiskartassa 1510067609.1.

2.1 Mittaukset

Ottamisalueen nykytilannetta kuvaava kartta on esitetty piirustuksessa numero 1510067609.2.

Alueen korkeusjärjestelmänä on N60 ja koordinaatistona on KKJ (kaista 3).

2.2 Kiinteistötiedot

Toiminta-alue sijoittuu Porvoon länsiosaan, Porvoon moottoritien (vt7) ja Kilpilahden teollisuusalu-

een väliin jäävälle alueelle. Ottoalue sijaitsee Porvoon länsiosassa sijaitsevalla tilalla 638-36-4000-

1. Edellä mainitun tilan lisäksi louhinnan suojaviheralue sijaitsee tilan 638-440-8-2 alueella. Rosk’n

Roll on hankkinut omistukseensa maa-ainesten ottoalueen sekä suojavyöhykealueen kokonaisuu-

dessaan.

Kiinteistörekisterikartta ottoalueen rajanaapureista esitetty liitteessä 2. 

3. SUUNNITTELUKOHTEEN NYKYTILANNE

3.1 Nykytilanne

Ottamisalueelta on poistettu kaikki pintamaat ja alue on pitkälti louhittu. Nykyisen luvan mukaiselta

ottoalueelta on vuoden 2021 loppuun mennessä poistettu pintamaa-aineksia yhteensä 530 230

m3ktd ja kallioainesta yhteensä 1 950 542 m3ktd. Pintamaat on sijoitettu pääosin alueelle raken-

nettuihin maisemavalleihin.

Ottamisalueen nykytilanne on esitetty suunnitelmakartalla nro 1510067609.2 ja liitteenä 5 ole-

vassa työtilannekartassa (vuoden 2021 tilanne).

3.2 Suojelualueet

Maa-ainesten ottoalue ei sijaitse suojelualueella. Lähimmät suojelukohteet ovat Stormossen, joka

sijaitsee noin 1,4 kilometrin päässä louhinta-alueesta etelään, ja Fågelmossen, joka sijaitsee noin

1,2 kilometrin päässä louhinta-alueesta kaakkoon. Suot kuuluvat Boxin soiden Natura-alueeseen

(FI0100068) ja soidensuojeluohjelmaan (SSO010027). Sama suoalueella on myös Fågelmossenin

(YSA204140) ja (YSA205361), Lövstan (YSA204053) ja Dalgårdin (YSA204139) luonnonsuojelu-

alueet, jotka on suojeltu luokassa yksityiset suojelualueet. Suot ovat valtakunnallisesti arvokkaita,

ojittamattomina ja luonnontilaisina säilyneitä keidassoista. Suot ovat erityisen merkittäviä runsaan

perhoslajistonsa vuoksi.

Maa-ainesten otolla ei ole arvioida olevan vaikutuksia ottamisalueen ympäristössä sijaitsevien

luonnonsuojelualueiden nykytilaan.

Ottamisalueella ei sijaitse kulttuuriperintö-, maisemansuojelu- tai muinaismuistokohteita. Lähin

muinaisjäännökseksi merkitty alue, Telegrafbergetin (613010065) kiviröykkiö, sijaitsee maa-ai-

nesten ottoalueesta kaakkoon noin 700 metrin etäisyydellä.

3.2.1 Vaikutukset suojeltuihin soihin 

Vaikka louhinta alentaisikin kalliopohjaveden pintaa ottamisalueen lähellä sijaitsevilla ylänköalu-

eilla, sillä ei ole vaikutusta virtaussuunnassa alueen yläpuolella sijaitsevien suojelusoiden luonnon-

tilaan. 

Maaperätietojen perusteella alavissa laaksopainanteissa vesiolosuhteet ovat vakaat, joskin Stor-

mossenin pohjoisosan ojittamisella on ollut suon vesitalouden vakautta heikentävä vaikutus. On 

huomattava, että lähimmilläänkin suot sijaitsevat noin kilometrin etäisyydellä hankealueesta. Siten 
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louhinnalla ei vaaranneta niitä luonnonarvoja, joiden perusteella suot on valittu Natura- suojeluoh-

jelmaan. 

3.3 Kaavoitus 

3.3.1 Asemakaava 

Ottamisalueella on voimassa Kilpilahden jätekeskuksen asemakaava, jonka Porvoon kaupunginval-

tuusto on hyväksynyt 27.2.2008. Asemakaavassa ottamisalue on merkitty merkinnällä EJ-1 jät-

teenkäsittelyn korttelialueeksi. Alue on tarkoitettu maakunnallista jätekeskusta varten, jolle saa 

sijoittaa jätehuoltoa palvelevia rakennuksia, laitoksia ja rakennelmia sekä käsitellä, välivarastoida 

ja loppusijoittaa jätteitä. Alueen ympärille on varattu suojaviheralue EV-1. Suojaviheralueelle voi-

daan rakentaa maisemaan sopeutuvia suojavalleja. Suojavallit tulee maisemoida nurmettamalla 

sekä pensas- ja puuistutuksin. Voimassa oleva Kilpilahden jätekeskuksen asemakaava on liitteenä 

3. 

Kilpilahden jätekeskuksen asemakaavan muutos on käsittelyssä Porvoon kaupungilla, muutoksella 

ei ole vaikutusta maa-ainesten ottoon. 

3.4 Maisema 

Maa-ainesten ottoalue sijoittuu ympäristövaikutuksiltaan samankaltaisten toimintojen läheisyy-

teen. Maakuntakaavassa ottamisalue ja sen lähialue on merkitty osittain päällekkäisinä alueva-

rauksina jätteenkäsittelyalueeksi ja kiviainesten ottoalueeksi. Louhittavan alueen läheisyydessä ei 

ole pysyvää asutusta. Lähin asutus sijaitsee moottoritien toisella puolella noin 1,3 km etäisyydellä 

ottoalueesta pohjoiseen. Lähellä maa-ainesten ottoaluetta sijaitsee Ruduksen kiviainesten otto-

paikka ja murskaamo. Maa-ainesten ottoaluetta ympäröivät metsät ovat avohakkuin käsiteltyjä 

talousmetsiä, joiden virkistyskäyttö on jo nykyisellään melko vähäistä. 

3.4.1 Vaikutukset maisemaan 

Ottamisalue on vahvasti ihmistoiminnan muokkaamaa. Alueen louhinta ja maa-ainesten otto eivät 

aiheuta haittaa ympäristön maankäytölle. 

3.5 Melu 

Melua aiheutuu pääasiassa louhintaan liittyvistä räjäytyksistä, murskauksesta, alueen sisäisestä 

liikenteestä ja työkoneista. Meluhaittojen vähentämiseksi alueen ympärille on rakennettu suoja-

valleja. Lisäksi melupäästöjä vähennetään sijoittamalla louhinta ja murskauslaitteet kallioseinä-

mien tai louheen varastokasojen suojaan. 

3.6 Luonnonolot 

Maa-ainesten ottoalueelta on poistettu kaikki pintamaat. 

3.6.1 Kasvillisuus 

Ennen pintamaiden poistamista maa-ainesten ottoalueelta kaadettiin puut ja poistettiin kannot. 

Ottoalueella ei ole enää kasvillisuutta. 

3.6.2 Vaikutukset kasvillisuuteen ja eläimistöön 

Alue on teollisuus- ja maa-ainesten ottoaluetta, jolla ei ole vaikutuksia alueen kasvillisuuteen tai 

eläimistöön. Alueelle ei sijoitu suojelukohteita eikä sieltä ole tavattu uhanalaisia eliölajeja. Ympä-

röivän alueen metsät ovat pääasiassa tuoreita kangasmetsiä ja kallioisia mäntykankaita. 
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4. MAAPERÄ JA POHJAVESI

4.1 Maa- ja kallioperä

Kohde sijoittuu matalahkolle pienipiirteiselle moreenipeitteiselle kalliomäelle. Mäen korkeimmat

kohdat ovat osin avokalliota. Kohdealueen kallio on kivilajiltaan graniittia.

Kilpilahden alueella tehtiin maastotutkimuksia heinä-elokuussa 2005 ja lisätutkimuksia suoja-

vyöhykkeellä 2010 sekä ottoalueella 2011. Suunnittelualueelle tehtiin kairauksia ja asennettiin

sekä kallio- että maapohjavesiputkia. Lisäksi tarkkailuputkia asennettiin alueen ulkopuolelle. Tark-

kailuputkista ja ojapisteistä otettiin ensimmäiset perustilaselvityksen vesinäytteet.

Alueella on huomattavasti kalliopaljastumia. Irtomaakerrosten paksuus vaihtelee pääosin 1,0…2,0

metriin, alueen keskiosassa mäkien väliin jäävällä tasanteella maakerrosten paksuus on 3,0…4,0

m. Alueelta länteen purkavan ojan ympäristössä maakerrokset ovat paksummat noin 6,0 m. Maa-

lajit ovat kairauksen yhteydessä tehtyjen arvioiden perusteella mm. silttistä savea/savista silttiä,

silttimoreenia ja silttistä hiekkaa. Laajennusalueen keskellä tehdyissä kairauksissa on havaittu mo-

reenikerroksen päällä 2,0 – 6,0 m laihaa ja lihavaa savea.

4.2 Pintavedet 

Vesistömaantieteellisesti ottamisalue sijaitsee Suomenlahden rannikkoalueella ja tarkemmin Kul-

lobäckenin valuma-alueella, jossa sijaitsee kaksi valtakunnalliseen soidensuojeluohjelmaan ja Na-

tura 2000- suojeluohjelmaan (Boxin suot FI0100068) kuuluvaa suota, Stormossen ja Fågelmossen. 

Ensiksi mainitusta Natura-alueeseen kuuluu vain luonnontilaisena säilynyt eteläosa. Pohjoisosa on 

tehokkaasti ojitettu. Fågelmossenilla erikoisuutena on suolla esiintyvät allikot.  

Maa-ainesten ottoalueelta hulevedet kulkeutuvat ympärysojiin ja edelleen Kullobäckeniin, joka las-

kee noin 7 kilometrin virtausmatkan jälkeen mereen Svartbäckfjärdenin Kullovikenissä, Mustijoen 

länsipuolella. Valuma-alueen pinta-ala on 20 km2. Järviä valuma-alueella ei ole. Niinpä kuivana 

kautena virtaama on puron yläosalla erittäin pieni tai sitä ei ole lainkaan.  

Alueella muodostuvat puhtaat hulevedet kootaan maapohjaisiin selkeytysaltaisiin, joista vesi pää-

see maakerrosten läpi suotautumaan laskuojiin. Osittain vedet kulkevat irtilouhintakerroksessa. 

Alueen kuormitusvaikutus puroon on seurantatietojen perusteella ollut vähäinen. 

Oja- ja purovesien laatuun vaikuttaa keskeisesti latvaosien ojitetuilta alueilta purkautuvat humus-

pitoiset vedet. Lisäksi valuma-alueen pelloilta aiheutuu voimakasta ravinnekuormitusta Kullo-

bäckeniin.  

Kullobäcken laskee Suomenlahteen pienessä ja matalassa Kullovikenissä. Lahtialuetta kuormitta-

vat paitsi puron tuoma ravinne- ja happea kuluttava aines, myös viereiseltä peltovaltaiselta va-

luma-alueelta purkautuva puro. Lisäksi lähivaluma-alueella on mm. asutusta. Yleiseltä käyttökel-

poisuudeltaan merenlahti kuuluu välttävään laatuluokkaan. 

Vesien tarkkailu toteutetaan yhteistarkkailuna, johon kuuluvat Kilpilahden materiaalikeskuksen 

alue, Helsingin seudun ympäristöpalveluiden Metsäpirtin kompostointilaitos, Porvoon kaupungin 

kuntatekniikan Kulloon moottorirata, Rudus Oy:n Kulloon kiviaineisten ottoalue ja murskaamo, 

Rudus Oy:n Boxin kiviainesten ottoalue ja murskaamo sekä Destia Oy:n kiviainesten ottoalue ja 

murskaamo. Tarkkailuohjelma (päivitetty 2022) on esitetty liitteessä 4. 

Vuoden 2021 yhteistarkkailutulosten raportissa (liite 9) todetaan pintavesien laadun pysyneen pää-

osin edellisvuosien kaltaisena. Materiaalikeskuksen louhinta-alueen KL6 näytteissä kokonais- ja 

nitraattityppipitoisuudet ovat olleet erittäin korkeita. Kevään 2020 kaltaisia erittäin korkeita typpi-

pitoisuuksia ei nyt kuitenkaan ollut. 

4.3 Pohjavedet 

Ottoalueella tai sen läheisyydessä ei sijaitse luokiteltuja pohjavesialueita. Lähin pohjavesialue on 

Sipoon Boxby (0175308), joka on luokiteltu II-luokkaan eli vedenhankintaan soveltuvaksi 
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pohjavesialueeksi. Boxbyn pohjavesialue sijaitsee noin 2,4 kilometrin etäisyydellä ottamisalueesta 

länteen. Tarkkailuohjelman liitteenä on esitetty kartta ottoalueen läheisyydessä olevista pohjave-

den havaintoputkista. Ottoalueella pohjaveden keskimääräinen korkeusasema on +23.2…27.87. 

Lähimmät kaivot sijaitsevat louhinta-alueesta noin kilometrin etäisyydellä idässä ja noin 1,3 kilo-

metrin etäisyydellä pohjoisessa. Kumpikaan kaivoista ei ole talousvesikäytössä. 

Ottoalue on suurelta osin kallioaluetta, jossa irtomaapeitteen paksuus on ohut tai sitä ei ole lain-

kaan. Maaperässä esiintyvää pohjavettä alueella esiintyy siten hyvin vähän ja alueella muodostu-

van pohjaveden määrä on hyvin vähäinen. Kallioperän rakoilun kautta voi muodostua kalliopohja-

vettä. Suuri osa alueen sadannasta kulkeutuu pintavaluntana kallioaluetta ympäröiviin laaksopai-

nanteisiin ja edelleen niissä virtaaviin ojiin (mm. Kullobäcken). Pohjaveden virtaus määräytyy alu-

eella kalliopinnan topografian perusteella. Pohjaveden virtaus suuntautuu irtomaakerroksessa kal-

liopinnan ohjaamana kohti kallioaluetta ympäröiviä laaksopainanteita. 

Pohjaveden tarkkailu suoritetaan yhteistarkkailuna. Tarkkailuohjelma (päivitetty 2022) on esitetty 

liitteessä 4. Vuoden 2021 yhteistarkkailutulosten raportissa (liite 9) todetaan pohjavesien laadun 

pysyneen pääosin aikaisempien vuosien kaltaisena. Ottoalueen havaintoputken KP3/05 sähkönjoh-

tavuudessa havaittiin nouseva trendi. Putken KP2/05 nitraattityppipitoisuus oli sen sijaan laskenut 

edellisvuoden korkeasta pitoisuudesta. 

5. MAA-AINESTEN OTTAMINEN

Luvitettava toiminta käsittää seuraavat toimintakokonaisuudet:

o kallioaineksen otto

o rakennettavan alueen tasauksen pengerrys- ja kiilaustyöt

o maisemavallien rakentaminen

o tarvittavien kuivatusjärjestelyjen rakentamisen

o välivarastointi.

Ottamisalue on pinta-alaltaan noin 17,2 ha, josta varsinaisen kallioaineksen ottoalueen pinta-ala 

on noin 11,8 ha. Alueelta on kaadettu puusto, poistettu kannot ja pintamaat. Pintamaat on pääosin 

sijoitettu maisemavalleihin. Alueen kallio on pitkälti louhittu. 

Nyt lupaa haettavan ottoalueen louhinnan alarajataso vaihtelee välillä +19,00…+22,80. Vedenkä-

sittelyyn rakennettavan altaan (itäisten louhintavesien tasaus-/laskeutusallas) kohdalla alin lou-

hintataso on +17.00. Irtilouhinta ulotetaan 0,5 m louhinnan alarajatason alapuolelle. 

Louhintarintauksen korkeus vaihtelee alueella huomattavasti. Rintaus on korkeimmillaan noin 14 

metriä. Louhinta tehdään pengerlouhintana normaalia avolouhintakalustoa käyttäen. Seinät kallis-

tetaan 7:1 ja viimeistellään siten, että sortumaa tai lohkareiden putoamisvaaraa ei ole. Alueella 

käytetään kiinteää murskauslaitteistoa, joka on liitetty kiinteään sähköverkkoon. Louhintasuunni-

telma on esitetty asemapiirustuksessa 1510067609.3 ja leikkauspiirustuksessa 1510067609.4. 

Liitteenä 5 olevassa työvaihekartassa on esitetty louhinnan tilanne vuonna 2021. Nykyisen ottolu-

van mukaiselta ottoalueelta on jo otettu 1 950 542 m3ktd kiviainesta. 

Lupaa haetaan kallion louhimiseen vielä 295 000 m3ktr, joka koostuu 140 000 m3ktr kallion lou-

himisesta ja 0,5 m paksuisesta irtilouhinnasta. Irtilouhittavaa kalliota on tällöin yhteensä 155 000 

m3ktr. Alueelta ei enää poisteta pintamaa-aineksia. Ottamisaluetta ei laajenneta nykyisestä. Alu-

eelta louhitaan kalliota arviolta 100 000 m3ktr/a. 

6. TYÖNAIKAISET JÄRJESTELYT

6.1 Liikennejärjestelyt
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Alueelle liikennöidään Kilpilahdentien kautta. Alueelle on tarkoitus rakentaa uusi pelastustie vuonna 

2022-23. 

Louhintatöiden aikana työturvallisuudesta ja ulkopuolisten turvallisuudesta tulee huolehtia leik-

kausluiskien ja louhintarintauksien läheisyydessä. 

Louhintatöiden aikana on liikennemääräksi arvioitu keskimäärin 120-150 ajoneuvoa vuorokau-

dessa. Vuorokautiset liikennemäärät eivät lisäänny uuden ottosuunnitelman myötä. 

Kuva 6.1. Alueelle liikennöinti. 

6.2 Vesienkäsittely 

Ottamisalueen hulevedet johdetaan alueelle louhittuihin tasaus-/laskeutusaltaisiin, joista vedet 

johdetaan alueen ulkopuolisiin avo-ojiin. 

Alueelle rakennetaan yksi uusi allas louhinnan aikaisille vesille. Uuden altaan suunnitelma on esi-

tetty liitteessä 6. 

7. OTTAMISEN AIKATAULU

Maa-ainesten ottolupaa haetaan 5 vuodeksi luvan antopäivästä alkaen. Ympäristölupapäätös otta-

mistoiminnalle on voimassa toistaiseksi.
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8. YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET JA NIIDEN VÄHENTÄMINEN

SEKÄ JÄLKIHOITO

8.1 Polttoaineen varastointi

Louhintaan liittyvien työkoneiden polttoaineet varastoidaan alueella. Polttoainesäiliöt varustetaan

suoja-altailla tai käytetään 2-vaippasäiliöitä, mikäli niitä säilytetään ottamisalueella (esim. murs-

kauksen aikana).

Varikkoalueen tankkausalueella säilytetään 2-3 kpl 2 m3:n säiliötä ja ovat kaksoisvaippasäiliöitä tai

varustettu valuma-altaalla. Tankkausalueelle on rakennettu muovitettu eristepohja. Lisäksi kaivin-

koneiden mukana kuljetetaan ottoalueelle 2 m3:n kokoisia kaksoisvaippasäiliöitä yhteensä 3–4

kappaletta. Säiliöauton kaksoisvaippasäiliö on kooltaan 20 m3. Varsinaisella ottamisalueella ei suo-

riteta koneiden huoltotöitä. Ainoastaan murskauslaitteistoa huolletaan louhinta- ja murskausalu-

eella. Työkoneiden öljynvaihdot tehdään varikkoalueella, mutta muita huoltoja ei tehdä työmaalla.

Jäteöljyt välivarastoidaan varikkoalueella sijaitsevan jätekontin jäteöljysäiliössä.

Öljyvahinkoja ehkäistään huolellisilla työskentelytavoilla ja riittävillä suojarakenteilla. Öljyvuotoihin

varaudutaan säilyttämällä alueella imeytysaineita ja muuta öljyntorjuntakalustoa, joilla mahdolliset

vuodot saadaan kerättyä talteen. Mikäli öljyä näistä toimista huolimatta pääsee maaperään, öljyllä

pilaantunut maa poistetaan ja toimitetaan asianmukaiseen käsittelyyn. Alue ei sijaitse luokitellulla

pohjavesialueella, joten pohjavedelle ei aiheudu välitöntä vaaraa öljyvuodon sattuessa.

8.2 Räjäytykset 

Kallion louhintaan liittyvät räjäytykset aiheuttavat paineaallon, jonka mukana voi sinkoutua kallion 

kappaleita suunnittelualueen ulkopuolelle. Henkilö- ja materiaalivahinkoja ehkäistään riittävillä tur-

vaetäisyyksillä ja noudattamalla annettuja ohjeita ja työturvallisuusmääräyksiä. Räjäytyksistä 

myös varoitetaan etukäteen merkkiäänellä. Räjäytysaineiden käsittelyssä noudatetaan varovai-

suutta. 

Räjäytyksistä ei saa aiheutua haittaa alueen koillispuolella menevän rautatien raideliikenteelle. 

Urakoitsija hyväksyttää louhinnan työsuunnitelman ratahallintokeskuksella ennen louhintatöiden 

aloittamista. 

8.3 Melu ja pölyäminen 

Alueen toiminnassa ei ole ilmennyt melu- tai pölyhaittoja. 

Meluhaittoja pyritään vähentämään käyttämällä ehjiä koneita ja laitteita. Poraaminen suoritetaan 

nykyaikaisella porauskalustolla, jossa on pölynkeräyslaitteisto. Murskekasojen pölyämistä ehkäis-

tään niiden oikealla muotoilulla ja tarvittaessa kastelulla. 

8.4 Jyrkänteet 

Louhintatöissä muodostuvien leikkausluiskien läheisyydessä huolehditaan työturvallisuudesta ja ul-

kopuolisten turvallisuudesta. Urakoitsija aitaa ja merkitsee louhinta-alueen jyrkänteet siten, että 

ihmisten ja eläinten putoaminen vahingossa jyrkänteeltä on estetty. 

8.5 Liikenne 

Teiden pölyämistä ehkäistään tarvittaessa kastelemalla suolattomalla vedellä. Alueella tarvittava 

kasteluvesi tuodaan paikalle säiliöautolla tai vastaavalla. 

8.6 Jälkihoito 

Alueelle tulee rakentumaan Rosk’n Roll Oy Ab:n hallinnoima materiaalikeskus. Vallien ja reunojen 

maisemointi toteutetaan ottotoiminnan jälkihoitona. 
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9. VALVONTA

Rosk'n Rollin toiminnan perustana on ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001 mukainen toimintajär-

jestelmä, joka on sertifioitu.

Louhinnan aikaisia ympäristöasioita hallitaan Rosk’n Rollin laatu- ja ympäristöjärjestelmän mukai-

silla sopimuksilla, ympäristöluvilla ja ympäristövaikutusten tarkkailuohjelmilla.

Alueella on tehty pinta- ja pohjavesien nykytilaselvitykset vuosina 2005 ja 2006.

Alueella on Kullobäckenin alueen toimijoiden pinta- ja pohjavesien yhteistarkkailuohjelma, jonka

viimeisimmän päivityksen Uudenmaan ELY-keskus on hyväksynyt 25.1.2022 (UU-

DELY/1943/2015). Tarkkailuohjelma on esitetty liitteessä 4 ja tarkkailun vuosiraportti 2021 liit-

teessä 9.

9.1 Käyttötarkkailu 

Louhosalueella pidetään työmaapäiväkirjaa, josta ilmenevät kaikki toimintaan liittyvät seikat.  Mi-
käli seurannassa havaitaan poikkeamia, ongelmaan puututaan välittömästi ja häiriötilanne korja-
taan parhaalla mahdollisella tavalla. Liitteessä 7 on esitetty louhinnan vuosiraportti 2021. 

9.2 Vaikutustarkkailu 

9.2.1 Pohjavesi 

Pohjaveden tarkkailu suoritetaan Kullobäckenin alueen toimijoiden yhteistarkkailuna. Pohjavesi-

näytteet otetaan kaksi kertaa vuodessa. Näytteenottoajankohdat ovat huhti-toukokuu ja loka-mar-

raskuu. Pohjavesipisteet ja tarkkailusuunnitelma on esitetty liitteessä 4. 

9.2.2 Pintavesi 

Pintaveden tarkkailu suoritetaan Kullobäckenin alueen toimijoiden yhteistarkkailuna. Pintavesipis-

teet ja tarkkailusuunnitelma on esitetty liitteessä 4. 

9.3 Raportointi 

Vedenlaatutulokset toimitetaan kirjallisena näytteenottokerroittain välittömästi niiden valmistuttua 

Uudenmaan ELY-keskukselle ja Porvoon kaupungin ympäristösuojeluviranomaiselle. Tuloksiin liite-

tään lyhyt sanallinen kuvaus näytteenotosta ja pitoisuuksissa todetuista poikkeamista. Lisäksi 

pinta- ja pohjavesitiedot on toimitettava ympäristöhallinnon tietojärjestelmiin näytteenottokerroit-

tain. 

Pinta- ja pohjavesien likaantumista epäiltäessä ilmoitetaan Uudenmaan pelastuslaitokselle, Uuden-

maan ELY-keskukselle ja Porvoon kaupungin ympäristösuojeluviranomaiselle. 

10. ALUEEN KÄYTTÖ OTTAMISTOIMINNAN JÄLKEEN

Alue tulee toimimaan jätekeskuksena tai vaihtoehtoisesti se maisemoidaan ympäristöön sopivaksi

kokonaisuudeksi. Ottamisalueella on voimassa Kilpilahden jätekeskuksen asemakaava, jossa otta-

misalue on merkitty jätteenkäsittelyn korttelialueeksi.




