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Rosk'n Roll Oy Ab Kilpilahden materiaalikeskus ja louhinta-alue, 
Porvoo. Materiaalikeskuksella on ympäristölupa (Uudenmaan 
ympäristökeskus, 15.12.2009, dnro UUS-2004-Y-847-111), jota on 
tarkistettu vuonna 2020 (Etelä-Suomen aluehallintovirasto, 25.6.2020, dnro 
ESAVI/41566/2019). Kallion louhimiseen ja kiviaineksen murskaamiseen 
on ympäristölupa (Uudenmaan ympäristökeskus, 15.12.2009, dnro UUS-
2008-Y-303-111) ja maa-ainesten ottamiseen on Porvoon kaupungin 
myöntämä lupa 18.9.2012 § 225 sekä lisäaluetta koskien lupapäätöksestä 
poikkeaminen 13.3.2018 § 30. Alueen louhinta on aloitettu kesällä 2011 ja 
se jatkuu vuoteen 2024 asti. Etelä-Suomen aluehallintovirastossa on 
päätöksen kirjoittamishetkellä vireillä Kilpilahden materiaalikeskuksen 
ympäristöluvan tarkistamista sekä ympäristöluvan lupamääräyksen A.12 
mukaista selvitystä koskevat asiat.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymällä on ympäristölupa 
jätevesilietteen kompostointitoimintaan Metsäpirtin kompostointialueella 
Sipoossa (Uudenmaan ympäristökeskus, 12.5.2009, dnro UUS-2008-Y-53-
111). 

Porvoon kaupungin Kulloon moottoriradalla on Etelä-Suomen 
aluehallintoviraston jälkikäteen myöntämä ympäristölupa jätteen 
hyötykäytölle (25.6.2013, dnro ESAVI/104/04.08/2012). Moottoriradalla on 
myös Porvoon kaupungin myöntämä lupa (3.9.1997).

Rudus Oy:llä on ympäristölupa kallion louhintaan, murskaukseen ja 
varastointiin Porvoon Kulloossa (Uudenmaan ympäristökeskus, 
27.8.2007, dnro UUS-2006-Y-599-111) sekä Porvoon kaupungin 
ympäristönsuojelulautakunnan 23.12.2009 myöntämä ympäristölupa 
Kulloon murskauslaitokselle.

Rudus Oy:llä on Sipoon kunnan rakennus- ja ympäristövaliokunnan 
4.1.2019 myöntämä ympäristölupa (kokous 12.12.2018 § 136, Dnro 
780/2014) kallion louhinnalle, louheen murskaukselle ja muualta tuotavan 
kiviaineksen vastaanotolle ja murskaukselle Boxin alueella. Vaasan 
hallinto-oikeuden päätöksessä (10.12.2020, nro 20/0088/1, Dnro 
00168/19/5109) ei ole tehty muutoksia Sipoon kunnan ympäristölupaan. 
Lupapäätös on lainvoimainen.

Destia Oy:llä on Porvoon kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnan   
5.5.2020 myöntämä maa-aines- ja ympäristölupa kalliokiviaineksen 
ottamiseen ja paikalta louhitun kallion sekä muualta tuodun 
rakentamisessa syntyneen louheen murskaamiseen Kurkisuon alueella 
Kulloon kylässä (rakennus- ja ympäristölautakunta 28.4.2020 §49, Dnro 
960/60.607/2016).
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TARKKAILUVELVOITTEIDEN SISÄLTÖ

1. Rosk’n Roll Oy Ab (ent. Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy), 
Kilpilahden jätekeskuksen toiminnat sekä kallion louhinta ja 
kiviaineksen murskaus Porvoon Kulloossa

Kallion louhintaa ja kiviaineksen murskaustoimintaa varten myönnetyn 
ympäristöluvan (15.12.2009) mukaan toiminnan vaikutusta alueen 
pintavesiin on tarkkailtava käytössä olevien selkeytysaltaiden jälkeen 
alkavista purkuojista otettavin näyttein sekä mittaamalla tai arvioimalla 
virtaama. Pintavesinäytteet on otettava ennen toiminnan aloittamista sekä 
toiminnan alettua kaksi kertaa vuodessa (keväällä ja syksyllä). 
Pintavesinäytteistä on määritettävä CODMn, pH, nitraattityppi, nitriittityppi, 
ammoniumtyppi, sameus, lämpötila, TOC, sähkönjohtavuus, kiintoaine 
sekä haju ja väri aistinvaraisesti.

Toiminnan vaikutuksia alueen pohjaveteen on tarkkailtava alueelle 
asennetuista pohjavesiputkista HP1, HP6, KP2, KP1 ja KP3 otettavien 
näyttein. Pohjavesinäytteet on otettava ennen toiminnan aloittamista ja 
toiminnan alettua kaksi kertaa vuodessa (keväällä ja syksyllä). Pohjaveden 
pinnan korkeutta on tarkkailtava ottotoiminnan aikana neljä kertaa 
vuodessa.

Pohjavesinäytteistä on määritettävä ainakin kloridi, happi, rauta, mangaani, 
sulfaatti, CODMn, pH, sähkönjohtokyky, nitraattityppi, nitriittityppi, 
ammoniumtyppi, sameus, kovuus, hiilidioksidi, alkaliteetti, TOC sekä 
aistinvaraisesti haju, maku ja väri.

Toiminnan harjoittajan on esitettävä tarkennettu pinta- ja pohjavesien 
tarkkailuohjelmaehdotus jatkotoimenpiteiden harkintaa varten Uudenmaan 
ELY-keskukselle ennen toiminnan aloittamista. 

Mittaukset ja analysointi on suoritettava ulkopuolisen asiantuntijan 
toimesta standardien mukaisesti tai muilla tarkoitukseen sopivilla yleisesti 
käytössä olevilla viranomaisten hyväksymillä menetelmillä. 

Tarkkailuja voidaan tarvittaessa muuttaa Uudenmaan ELY-keskuksen 
hyväksymällä tavalla.

Kilpilahden jätekeskuksen toimintoja varten myönnetyn ympäristöluvan 
(15.12.2009) mukaan ojaan johdettavien puhtaiden vesien, 
kaatopaikkavesien, viemäriin johdettavien jätevesien ja alueen pintavesien 
määrää ja laatua sekä pohjaveden laatua ja kaatopaikan sisäistä vettä on 
tarkkailtava säännöllisesti tarkkailuohjelmaehdotuksessa esitetyn 
mukaisesti. Ojaan johdettavien puhtaiden vesien osalta on toteutettava 



UUDELY/1943/2015
4 (22)

 

 
 
 
 

kahtena ensimmäisenä toimintavuotena laajennettu tarkkailu neljä kertaa 
vuodessa. 

Valtioneuvoston asetuksen 1022/2006 vesiympäristölle vaarallisista ja 
haitallisista aineista liitteessä 1 mainittujen aineiden esiintymisestä 
jätekeskuksen kaatopaikka- ja muissa likaisissa vesissä on laadittava 
erillisselvitys. Selvitys on toimitettava kahden vuoden kuluessa 
kaatopaikkatoiminnan aloittamisesta tiedoksi valvontaviranomaisille. 

Luvan saajan on täydennettävä esitys tarkkailuohjelmaksi  
Oy, 20.9.2005, hakemuksen liite 22/18412) lupapäätöksen mukaisesti. 
Täydennetty valvonta- ja tarkkailuohjelma on toimitettava tiedoksi 
Uudenmaan ELY-keskukselle ja Porvoon ja Sipoon valvontaviranomaisille 
kuusi kuukautta ennen jätteenkäsittelytoimintojen aloittamista Kilpilahden 
jätekeskuksen alueella. 

Uudenmaan ELY-keskus voi tarvittaessa muuttaa valvonta- ja 
tarkkailuohjelmaa tarkkailutulosten perusteella.

Vedenlaatutulokset on toimitettava näytteenottokerroittain 
valvontaviranomaisille sekä ympäristöhallinnon tietojärjestelmiin. 
Yhteenveto tarkkailutiedoista ja toiminnasta on toimitettava seuraavan 
vuoden helmikuun loppuun mennessä valvontaviranomaisille. 

Kilpilahden jätekeskuksen ympäristöluvassa (25.6.2020, 
ESAVI/41566/2019) on annettu määräyksiä vesien tarkkailusta. 
Lupamääräyksen J.7.1 mukaan ojaan johdettavien puhtaiden vesien ja 
ensimmäisessä vaiheessa alkavissa toiminnoissa muodostuvien viemäriin 
johdettavien jätevesien määrää ja laatua sekä toiminnan vaikutuksia pinta- 
ja pohjavesiin voidaan tarkkailla Kullobäckenin yhteistarkkailuohjelmassa 
esitetyn mukaisesti. Alkaen 17.8.2022 jätteiden varastointi- ja 
käsittelykenttien hulevesistä on edellä mainitun lisäksi tutkittava vähintään 
kahdesti vuodessa perfluoro-oktaanihapon (PFOA) ja perfluoro-
oktaanisulfonihapon (PFOS) pitoisuudet. Näytteet on otettava virtaamaan 
suhteutettuina vuorokauden kokoomanäytteinä. Näytteenotto on ajoitettava 
siten, että näytteet kuvaavat mahdollisimman hyvin laitoksen aiheuttamaa 
kuormitusta. Muilta osin vesien tarkkailussa on noudatettava päätöksen no 
YS 1599, 15.12.2009 määräystä J.7. 

2. HSY/Metsäpirtin kompostointialue

HSY:n Metsäpirtin kompostointialueen ympäristöluvassa (12.5.2009) on 
annettu määräyksiä vaikutustarkkailusta koskien pinta- ja pohjavesiä.

Koska HSY:n Metsäpirtin kompostointialueen tarkkailuvelvoitteisiin tai 
ympäristölupaan ei ole tullut muutoksia edellisen Kullobäckenin 
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yhteistarkkailua koskevan tarkkailupäätöksen laatimisen jälkeen 
(26.2.2016), tarkkailuasiaa ei käsitellä Metsäpirtin kompostointikentän 
osalta tässä päätöksessä. 

3. Porvoon kaupunki / Kulloon moottorirata
Koska Porvoon kaupungin Kulloon moottoriradan tarkkailuvelvoitteisiin tai 
ympäristölupaan ei ole tullut muutoksia edellisen Kullobäckenin 
yhteistarkkailua koskevan tarkkailupäätöksen laatimisen jälkeen 
(26.2.2016), tarkkailuasiaa ei käsitellä Kulloon moottoriradan osalta tässä 
päätöksessä. 

4. Rudus Oy, kallion louhinta ja louheen murskaus ja varastointi 
Porvoon Kulloossa 

Koska Rudus Oy:n Kulloon louhinta- ja murskaustoiminnan 
tarkkailuvelvoitteisiin tai ympäristölupaan ei ole tullut muutoksia edellisen 
Kullobäckenin yhteistarkkailua koskevan tarkkailupäätöksen laatimisen 
jälkeen (26.2.2016), tarkkailuasiaa ei käsitellä Rudus Oy:n Kulloon 
louhinta- ja murskaustoiminnan osalta tässä päätöksessä. 

5. Rudus Oy, kallion louhinta, louheen murskaus sekä 
ylijäämälouheen vastaanotto ja murskaus Boxin alueella

Rudus Oy:llä on Sipoon kunnan rakennus- ja ympäristövaliokunnan 
4.1.2019 myöntämä ympäristölupa kallion louhintaan, louheen 
murskaukseen ja muualta tuotavan kiviaineksen vastaanottoon ja 
murskaukseen Boxin alueella. Ympäristöluvassa on seuraavia määräyksiä 
liittyen vesien tarkkailuun.

28. Toiminnanharjoittajan on haettava Uudenmaan ELY-keskukselta 
toiminnan liittämistä Kullobäckenin yhteistarkkailuun. 
Yhteistarkkailuohjelma tulee olla päivitettynä ennen toiminnan aloittamista.

29. Pohja- ja pintavesinäytteet on otettava vähintään 2 kertaa vuodessa, 
ensimmäisen kerran ennen toiminnan aloittamista.

30. Pinta- ja pohjaveden tarkkailupisteiden tarkempi sijainti on sovittava 
viranomaisten kanssa erikseen. Toiminnanharjoittajan tulee tehdä asiasta 
perusteltu ehdotus.

31. Toiminnan pohjavesivaikutuksia tulee tarkkailla tutkimalla 
vesinäytteistä seuraavat parametrit ennen toiminnan alkua ja sen jälkeen 
vähintään kolmen vuoden välein aikana, jolloin toiminta on alueella 
aktiivista, sekä mikäli suppeammassa tarkkailussa havaitaan jotain 
poikkeavaa: lämpötila, pH, sameus, happi, kemiallinen hapenkulutus, 
sähkönjohtavuus, rauta, liukoinen rauta, mangaani, liukoinen mangaani, 
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sulfaatti, nitraatti, kloridi, kokonaiskovuus, alkaliniteetti, polttoainehiilivedyt, 
mineraaliöljyt, koliformiset ja E.coli -bakteerit, haju ja maku.

Muina kuin laajan tarkkailun kertoina pohjavesinäytteistä tulee tutkia 
seuraavat parametrit: lämpötila, pH, sameus, sähkönjohtavuus, happi. 

Mikäli pohjavesinäytteissä havaitaan jotain poikkeavaa, tulee 
pohjavesitarkkailua laajentaa myös lähimpiin juomavesikaivoihin. 

32. Myös pohjoiselle osa-alueelle tulee asentaa pohjavesiputki pohjaveden 
virtaussuunnassa toiminnan alapuolelle. Eteläiselle osa-alueelle tulee 
myös asentaa pohjavesiputki edustavaan paikkaan.

33. Toiminnan pintavesivaikutuksia tulee tarkkailla tutkimalla vesinäytteistä 
seuraavat parametrit: kemiallinen hapenkulutus COD(Mn), nitraatti, nitriitti, 
ammoniumtyppi, pH, sameus, kiintoaine, väri, öljyhiilivedyt (C11-C39) 
mikäli ensin on aistinvaraisesti todettu tarpeelliseksi, sähkönjohtokyky, 
virtaama, veden lämpötila, ulkonäkö, haju.

34. Pintavesien tarkkailupisteitä on lisättävä siten, että niiden perusteella 
voidaan arvioida pintavesivaikutuksia myös toiminnan alkuvaiheessa. 
Myös selkeytysaltaista lähteviä vesiä tulee tarkkailla.

Ennen kuin vesiä johdetaan Kullobäckeniin, on Kullobäckeniin lisättävä 
pintavesien tarkkailupiste toiminta-alueen yläpuolelle.

Vaasan hallinto-oikeuden päätöksessä (10.12.2020, nro 20/0088/1, Dnro 
00168/19/5109) ei ole tehty muutoksia Sipoon kunnan ympäristölupaan.

6. Destia Oy, kalliokiviaineksen ottaminen ja paikalta louhitun kallion 
sekä muualta tuodun rakentamisessa syntyneen louheen 
murskaus (Kurkisuon alue)

Destia Oy:lle Porvoon kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnan 
5.5.2020 myöntämässä maa-aines- ja ympäristölupapäätöksessä on 
seuraavia määräyksiä vesien tarkkailusta.

32. Toiminnanharjoittajan tulee hakea Uudenmaan ELY-keskukselta 
toiminnan liittämistä Kullobäckenin yhteistarkkailuun. Yhteistarkkailun tulee 
olla päivitettynä ennen toiminnan aloittamista.

33. Toiminnan vaikutuksia pinta- ja pohjavesiin tulee tarkkailla vähintään 
kaksi kertaa vuodessa, keväisin ja syksyisin. Pinta- ja pohjaveden 
tarkkailupisteiden tarkempi sijainti on sovittava erikseen viranomaisten 
kanssa. Toiminnanharjoittajan tulee tehdä tarkkailupisteiden sijainnista 
perusteltu ehdotus viranomaisille.
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34. Pohjaveden laatua ja korkeuden tarkkailua tulee suorittaa 
suunnittelualueelle sijoitettavista pohjavesiputkista. Suunnittelualueelle tai 
sen välittömään läheisyyteen tulee sijoittaa vähintään kaksi 
pohjavesiputkea, joista toisen on oltava pohjaveden virtaussuunnan 
yläpuolella ja toisen alapuolella. Pohjavesiputkien paikat tulee suunnitella 
siten, että samoja pohjavesiputkia voidaan käyttää koko toiminnan ajan 
sekä toiminnan päätyttyä. Pohjaveden laatu ja korkeus on selvitettävä 
ensimmäisen kerran ennen kuin louhinta- ja murskaustoiminta alueella 
aloitetaan. 

Toiminnan pohjavesivaikutuksia tulee tarkkailla tutkimalla ennen toiminnan 
alkua sekä sen jälkeen kaksi kertaa vuodessa keväällä huhti-toukokuussa 
ja syksyllä loka-marraskuussa pohjavesinäytteistä ainakin seuraavat 
parametrit: pinnankorkeus, ulkonäkö, haju, lämpötila, sameus, pH, 
sähkönjohtavuus, happipitoisuus, nitraattityppi, nitriittityppi, 
ammoniumtyppi ja CODMn. 

Joka toinen vuosi pohjavesinäytteistä on lisäksi tutkittava kaksi kertaa 
vuodessa keväällä huhti-toukokuussa ja syksyllä loka-marraskuussa 
seuraavat parametrit: alkaliniteetti, hiilidioksidi, kloridi, sulfaatti, kovuus, 
liukoinen mangaani, liukoinen rauta ja öljyhiilivetyjakeet (C10-C40). 
Öljyhiilivetyjakeet (C10-C40) tulee tutkia ainoastaan kerran vuodessa 
syksyllä loka-marraskuussa.

36. Pintaveden tarkkailua tulee suorittaa ainakin yhdestä Kullobäckeniin 
toiminta-alueen yläpuolelle sijoitettavasta pintavesien tarkkailupisteestä, 
selkeytysaltaasta sekä kahdesta selkeytysaltaan alapuolisesta 
tarkkailupisteestä, joista toisen tulee sijaita selkeytysaltaan välittömässä 
läheisyydessä. Pintavesien tarkkailupisteitä on oltava siten, että myös 
toiminnan alkuvaiheen vaikutuksia pintaveden laatuun voidaan arvioida 
niiden perusteella. Pintavesien tarkkailupaikat tulee valita siten, että 
samoja tarkkailupisteitä voidaan käyttää sekä toiminnan ajan että sen 
päätyttyä. Pintaveden laatu on selvitettävä ensimmäisen kerran ennen kuin 
louhinta- ja murskaustoiminta alueella aloitetaan. 

Toiminnan vaikutuksia pintavesiin tulee tarkkailla tutkimalla ennen 
toiminnan alkua sekä sen jälkeen kaksi kertaa vuodessa keväällä huhti-
toukokuussa ja syksyllä loka-marraskuussa pintavesinäytteistä ainakin 
seuraavat parametrit: virtaama, veden lämpötila, ulkonäkö, haju, kiintoaine, 
sameus, pH, sähkönjohtavuus, kiintoaine, CODMn, kokonaistyppi, 
nitraattityppi, ammoniumtyppi, BOD7, kokonaisfosfori ja kloridi. Lisäksi 
pintavesinäytteistä tulee tutkia ennen toiminnan aloittamista 
öljyhiilivetyjakeet (C10-C40). Ensimmäisen näytteenottokerran jälkeen 
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öljyhiilivetyjakeet (C10-C40) tulee tutkia, mikäli näytteessä havaitaan 
aistinvaraisesti öljyä.

Muun pintavesitarkkailun lisäksi tukitoiminta-alueelta maastoon 
johdettavan veden laatu on varmistettava ainakin toiminnan alkuvaiheessa 
tutkimalla vedestä öljyhiilivetyjakeet (C10-C40) kerran vuodessa.

36. Pinta- ja pohjaveden tarkkailutuloksista tulee laatia vuosittain 
yhteenvetoraportti, joka toimitetaan Porvoon kaupungin 
ympäristönsuojelulle seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. 
Vedenlaatutulokset tulee raportoida viipymättä niiden valmistuttua lyhyesti 
kommentoituina Porvoon kaupungin ympäristönsuojelulle. Tuloksiin tulee 
liittää lyhyt sanallinen kuvaus näytteenotossa ja pitoisuuksissa todetuista 
poikkeamista.

37. Toiminnanharjoittajan tulee toimittaa lupamääräyksien mukaisesti 
päivitetty pinta- ja pohjavesitarkkailuohjelma Porvoon kaupungin 
ympäristönsuojelulle kaksi kuukautta ennen toiminnan aloittamista. 
Ohjelmasta tulee käydä ilmi aiemmin esitetyn lisäksi lupamääräyksissä 
vaaditut toimenpiteet, tarkkailussa mukana olevien havaintoputkien sijainti 
sekä havaintoputkien putkikortit.

38. Kaikki mittaukset, näytteenotto ja analysointi on suoritettava 
ulkopuolisen asiantuntijan toimesta standardien (CEN, ISO, SFS tai muu 
vastaavan tasoinen kansallinen tai kansainvälinen yleisesti käytössä oleva 
standardi) mukaisesti tai muilla tarkoitukseen sopivilla yleisesti käytössä 
olevilla viranomaisten hyväksymillä menetelmillä. Mittausraporteissa on 
esitettävä käytetyt mittausmenetelmät ja niiden mittausepätarkkuudet sekä 
arvio tulosten luotettavuudesta. 

39. Porvoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen tai 
yhteistarkkailusta määräävä Uudenmaan ELY-keskus voi tarvittaessa 
perustellusta syystä edellyttää muutoksia tarkkailuun tai uusintamittauksia.

KÄYNNISSÄ OLEVAT TARKKAILUT

Kullobäckenin yhteistarkkailu on käynnistynyt vuonna 2016. Uudenmaan 
ELY-keskus on hyväksynyt 28.5.2015 päivätyn 
tarkkailuohjelmaehdotuksen (Ramboll Finland Oy) päätöksellään 
26.2.2016 (UUDELY/1943/2015). Tarkkailuohjelma on päivitetty 
tarkkailupäätöksen mukaiseksi 29.4.2016 (Kymijoen Vesi ja Ympäristö ry). 
Tämän jälkeen yhteistarkkailuohjelmaan on tehty joitakin pienempiä 
muutoksia ja päivityksiä.
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Kullobäckenin yhteistarkkailua toteutetaan nykyisin 24.9.2018 päivätyn 
yhteistarkkailuohjelman mukaisesti (Kymijoen Vesi ja Ympäristö ry). 
Uudenmaan ELY-keskus on hyväksynyt päivitetyn tarkkailuohjelman 
kirjeellään 9.10.2018 (UUDELY/1943/2015).

KULLOBÄCKENIN YHTEISTARKKAILUSUUNNITELMAN SISÄLTÖ

1. Muutokset edelliseen tarkkailuohjelmaan
1.1 Muutokset 24.3.2021 tarkkailuohjelmapäivityksessä

Destia Oy:n on lupamääräyksen mukaan tarkkailtava pintaveden laatua 
ainakin yhdestä Kullobäckenin toiminta-alueen yläpuolelle sijoitettavasta 
pintavesien tarkkailupisteestä, selkeytysaltaasta sekä kahdesta 
selkeytysaltaan alapuolisesta tarkkailupisteestä, joista toisen tulee sijaita 
selkeytysaltaan välittömässä läheisyydessä. Pintavesien tarkkailupisteitä 
on oltava siten, että myös toiminnan alkuvaiheen vaikutuksia pintaveden 
laatuun voidaan arvioida niiden perusteella.

Pohjaveden korkeutta ja laatua seurataan kahdesta alueelle 
asennettavasta pohjaveden havaintoputkesta. Toinen putkista asennetaan 
suunnittelualueen keskivaiheille ja toinen eteläpuolelle. Suunnittelualueelta 
todennäköisesti kulkee pohjavesiä sekä pohjoisen että etelän suuntaan. 
Putket edustavat kumpaakin virtaussuuntaa. Koska pohjaveden virtaus 
kalliossa on hyvin vähäistä, putket edustavat ensi sijassa paikallista 
maaperän pohjaveden määrää ja laatua.

Kilpilahden materiaalikeskuksen hulevesien osalta on tehty tarkennuksia 
BAT-päätelmien mukaisesti.

Erillinen laaja yhteenvetoraportti jätettiin pois, koska jokaisessa 
vuosiraportissa on tulosten laaja analysointi.

1.2 Muutokset 23.8.2021 tarkkailuohjelmapäivityksessä

Rudus Oy:n Boxin alue liitetään mukaan pinta- ja pohjavesitarkkailuun. 
Pintavesiä seurataan kahdelta pisteeltä; eteläisen osa-alueen 
kaakkoispuolelta Kullobäckenissä ja pohjoisen osa-alueen itäpuolella. 

Pohjaveden korkeutta ja laatua seurataan kahdesta alueelle vuonna 2021 
asennetusta pohjaveden havaintoputkesta. Vanha alueella oleva 
pohjavesiputki tulee jäämään ottotoiminnan alle, seurantaa jatketaan 
siihen saakka.

2. Pintavesitarkkailu

Yhteistarkkailualueen pintavesiä tarkkaillaan 18 pintavesipisteestä. 
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Pintavesipisteiltä KL3, KL4, KVA (kasteluvesiallas) ja SVA (sadevesiallas) 
näytteet otetaan loka-marraskuussa. Muilta pintavesipisteiltä vesinäytteet 
otetaan kaksi kertaa vuodessa, huhti-toukokuussa ja loka-marraskuussa. 
Vesinäytteistä tehdään ohjelmaehdotuksen taulukossa 2 esitetyt analyysit, 
jotka vaihtelevat havaintopaikoittain. Havaintopisteiltä KL0 ja KL2 
analysoidaan keväisin laajemmat analyysit. Näytepaikoilta KL5-KL9, P1-P4 
ja B1-B2 analysoidaan hiilivedyt vain, mikäli niitä havaitaan aistinvaraisesti.

3. Pohjavesitarkkailu

Yhteistarkkailualueen pohjaveden laatua ja pinnankorkeutta tarkkaillaan 14 
pohjaveden havaintoputkesta. Lisäksi tarkkailussa on havaintoputki KVP1, 
joka tulee tuhoutumaan ottotoiminnan laajentuessa.

Pohjavesinäytteet otetaan ja pinnankorkeus mitataan kaksi kertaa 
vuodessa. Näytteenottoajankohdat ovat huhti-toukokuu ja loka-marraskuu.

HP2/08 Rudus 
HP3/08 Rudus ja HSY
HP5/13 HSY
HP6/05 RR
HP7/14 HSY
HP8/13 HSY
KP1/05 Rudus
KP2/05 RR
KP3/05 RR
KP4/13 HSY
PVP1 Destia
PVP2 Destia
(KVP1 Rudus)
HVP2 Rudus
HVP3 Rudus

HSY/Metsäpirtin kompostointilaitoksen havaintoputkista HP5/13, HP7/14, 
HP8/13, KP4/13 otetuista näytteistä tehdään laaja analysointi kaksi kertaa 
vuodessa ja lisäksi tutkitaan liukoiset metallit ja TOC kevään 
tarkkailunäytteistä. Rosk'n Roll Oy Ab:n Kilpilahden materiaalikeskuksen ja 
louhinta-alueen, Rudus Oy:n Kulloon ja Boxin kiviainesalueiden sekä 
Destia Oy:n kiviainesalueen pohjavesinäytteistä tehdään suppea 
analysointi parittomina vuosina ja laaja parillisina vuosina, jolloin syksyn 
näytteistä tutkitaan lisäksi öljyhiilivetyjakeet.

Pohjavesinäytteiden analyysit on esitetty tarkkailuohjelman taulukossa 4.
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4. Kilpilahden materiaalikeskustoimintojen vedet

4.1 Viemäröitävän veden tarkkailu

Viemäriin johdettavasta vedestä analysoidaan kolme kertaa tai kaksi 
kertaa vuodessa ohjelmassa esitetyt määritykset. Lisäksi määritetään 
mineraaliöljyt, jos näytteenotossa tehdään visuaalinen havainto öljystä. 
Analyyseihin tehdään tarvittaessa lisäyksiä viranomaisen hyväksymällä 
tavalla alueen toimintojen laajentuessa esimerkiksi vaarallisten aineiden 
käsittelyyn.

Lisäksi jätevedenpuhdistamolle johdettavan jäteveden määrää ja 
sähkönjohtavuutta tarkkaillaan jatkuvatoimisilla mittareilla. Mikäli näissä 
havaitaan tai muuten epäillään vesissä olevan jotain poikkeuksellista, 
otetaan ylimääräiset näytteet.

4.2 Puhtaiden hulevesien tarkkailu

Kilpilahden jätekeskuksen ojaan johdettavista hulevesistä analysoidaan 
ojapisteiltä KL6 ja KL9 kolme kertaa vuodessa ohjelman taulukon 2 
mukaiset analyysit. Kaksi kertaa vuodessa analysoidaan ohjelmassa 
mainitut liukoiset metallit. 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 PFOA- ja PFOS-pitoisuudet. 
Näytteet on otettava virtaamaan suhteutettuna vuorokauden 
kokoomanäytteenä. 

Hulevesialtaista ojaan johdettavien vesien määrää ja sähkönjohtavuutta 
tarkkaillaan jatkuvatoimisesti. Mikäli näissä havaitaan tai muuten epäillään 
vesissä olevan jotain poikkeuksellista, otetaan ylimääräiset näytteet.   

5. Näytteenotto ja analysointi

Näytteet ottaa sertifioitu ympäristönäytteenottaja ja laboratorioanalyysit 
tehdään standardisoiduilla tai muilla yleisesti käytössä olevilla menetelmillä 
akkreditoidussa laboratoriossa. Menetelmien tulee olla akkreditoituja, josta 
voidaan tarvittaessa poiketa valvontaviranomaisen kanssa sovittavalla 
tavalla. 
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6. Raportointi

6.1 Kierrosraportointi

Vedenlaatutulokset raportoidaan sähköpostilla viipymättä niiden 
valmistuttua lyhyesti kommentoituina ohjelmassa mainituille tahoille 
(toiminnanharjoittajat, Sipoon kunta, Porvoon kaupunki ja Uudenmaan 
ELY-keskus).

Lisäksi tulokset toimitetaan neuvottelukunnan jäsenille sähköpostitse 
ohjelmassa mainittuihin sähköpostiosoitteisiin.

Tuloksiin liitetään lyhyt sanallinen kuvaus näytteenotossa ja pitoisuuksissa 
todetuista poikkeamista.

Pinta- ja pohjavesinäytteiden tulokset siirretään ympäristöhallinnon 
VESLA-vedenlaaturekisteriin. Lisäksi tietojärjestelmään toimitetaan 
pohjaveden pinnankorkeustiedot.

6.2 Vuosiraportointi

Tuloksista laaditaan vuosittain yhteenvetoraportti, joka toimitetaan 
seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ohjelmassa mainituille 
tahoille (toiminnanharjoittajat, Sipoon kunta, Porvoon kaupunki ja 
Uudenmaan ELY-keskus).

Vuosiraportissa tarkkailutuloksia verrataan asetuksessa 1022/2006 ja sen 
muutoksissa esitettyihin ympäristönlaatunormeihin ja päästöraja-arvoihin. 
Pohjaveden analyysituloksia verrataan terveysviranomaisten asettamiin 
talousveden enimmäispitoisuusarvoihin (STM asetus 1352/2015, STM 
401/2001), pohjavettä pilaavien aineiden ympäristönlaatunormeihin (VnA 
341/2009) ja alueen pohjaveden taustapitoisuuksiin.

Vuosiraporteissa ilmoitetaan tarkkailun suorittajat (näytteenotto, 
analysointi, raportointi, koordinointi). Analyysimenetelmät ja näytteiden 
esikäsittely mainitaan raporteissa selkeästi. Raportteihin sisällytetään 
myös näytteenottopöytäkirjoihin tehdyt huomiot ja havainnot. 
Analyysitulokset esitetään taulukkoina ja keskeisten muuttujien osalta 
myös graafisina kuvaajina useammalta vuodelta ja arvioidaan niissä 
mahdollisesti havaittavien muutosten syitä. Vuosiraportteihin tulee 
sisällyttää kartta, josta käy ilmi havaintopaikkojen sijainti ja 
tarkkailuvelvollisten toiminta-alueet. Vuosiraporttiin sisällytetään myös liite, 
jossa on kaikki tarkkailutulokset myös aiemmilta vuosilta.

Vuosiraportin tulosten pohjalta tarkkailuohjelmaa voidaan tarkistaa. Esitys 
tarkkailuohjelman muuttamisesta tehdään Uudenmaan ELY-keskukselle.
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ASIAN KÄSITTELY

Lausunnot 

Uudenmaan ELY-keskus on pyytänyt tarkkailusuunnitelmasta lausunnot 
Porvoon kaupungin ja Sipoon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisilta ja 
terveydensuojeluviranomaisilta.

Porvoon kaupungin ympäristöterveysjaosto toteaa lausunnossaan 
19.10.2021, että sillä ei ole huomautettavaa 
yhteistarkkailuohjelmaehdotuksesta.

Porvoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen toteaa 
lausunnossaan 26.10.2021 mm. seuraavaa. Destia Oy:n Kurkisuon 
toimintaa koskevat tiedot tulee lisätä tarkkailuohjelmaan (kohta 5.1). 
Tarkkailuohjelmaan tulee lisätä Destia Oy:n ympäristöluvassa annetut 
määräykset tukitoiminta-alueelta maastoon johdettava veden 
öljyhiilivetyjakeiden (C10-C40) tutkimisesta kerran vuodessa toiminnan 
alkuvaiheessa. Tarkkailuohjelmapäivityksen sivulla 11 taulukkoon 4 on 
päivitettävä ympäristöluvassa mainittu määräys tutkia pohjavesien 
tarkkailuputkista (PVP1 ja PVP2) otetut näytteet joka toinen vuosi kaksi 
kertaa vuodessa, keväällä huhti-toukokuussa ja syksyllä loka-
marraskuussa. 

Sipoon kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on todennut 1.11.2021 
antamassaan lausunnossa mm. seuraavaa. 

Rudus Oy:n Boxin kiviainesten ottoa ja murskaamoa koskevassa 
ympäristöluvassa on edellytetty, että toiminnanharjoittajan on haettava 
Uudenmaan ELY-keskukselta toiminnan liittämistä Kullobäckenin 
yhteistarkkailuun. Yhteistarkkailuohjelma tulee olla päivitettynä ennen 
toiminnan aloittamista alueella.

Tarkkailuohjelman päivityksessä alueella sijaitsevien toimintojen 
esittelyssä kohtaan 2.5 tulee lisätä, että Rudus Oy:n toiminnalla on myös 
maa-ainestenottolupa (Sipoon rakennus- ja ympäristövaliokunta 
12.12.2018 §137, HHO 4.10.2019 19/0635/5). 

Tarkkailuohjelman päivityksessä kohdassa 5.2 esitetään pintavesien 
tarkkailu ja pääosin esitetyt tarkkailtavat parametrit sekä 
näytteenottofrekvenssi (kaksi kertaa vuodessa) vastaavat 
ympäristöluvassa edellytettyä. Tarkkailuohjelman taulukkoon 2 tulee 
kuitenkin lisätä Boxin ottoalueen osalta tutkittavaksi myös nitraattityppi. 
Ympäristöluvassa on edellytetty, että ennen kuin vesiä johdetaan 
Kullobäckeniin, on Kullobäckeniin lisättävä pintavesien tarkkailupiste 
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toiminta-alueen yläpuolelle. Pintavesipisteet KL1 ja KL2 voidaan katsoa 
soveltuvan tähän tarkoitukseen. Tarkkailuohjelmassa ei ole esitetty Rudus 
Oy:n ympäristöluvassa määrättyjä pintavesien tarkkailupisteitä, joiden 
perusteella voidaan arvioida pintavesivaikutuksia myös Rudus Oy:n 
toiminnan alkuvaiheessa. Samoin selkeytysaltaista lähtevien vesien 
tarkkailu on unohdettu. Nämä tulisi lisätä tarkkailuohjelmaan. 

Tarkkailuohjelman päivityksessä on kohdassa 5.3 esitetty 
pohjavesitarkkailun osalta tehtäväksi laajempi näytteenotto joka toinen 
vuosi ja välivuosina suppeampi näytteenotto. Suppeamman näytteenoton 
osalta tarkkailuohjelman tutkittavat parametrit täyttävät ympäristöluvan 
vaatimuksen. Laajemman näytteenoton osalta tarkkailuohjelmaan tulee 
lisätä taulukkoon 4 rauta, mangaani, koliformiset bakteerit, E.coli -bakteerit 
sekä maku. Tarkkailuohjelmapäivityksessä on esitetty tutkittavaksi 
öljyhiilivetyjakeet vain syksyllä laajemman näytteenoton yhteydessä. 
Ympäristöluvassa on kuitenkin edellytetty kyseisen parametrin tutkimista 
sekä keväällä että syksyllä, aivan kuten useimmat muut tutkittavat 
parametrit. Asia tulee korjata tarkkailuohjelmaan. Lisäksi tulee huomioida, 
että ympäristöluvassa on edellytetty laajempaa näytteenottoa, mikäli 
suppeammassa näytteenotossa havaitaan jotain poikkeavaa. 

Tarkkailuohjelmassa tulee huomioida myös ympäristöluvan määräys siitä, 
että mikäli pohjavesinäytteissä havaitaan jotain poikkeavaa, niin 
pohjavesitarkkailua tulee laajentaa myös lähimpiin juomavesikaivoihin. 

Liitteeseen 3 tulee lisätä kalliopohjavesiputken tarkkailupisteen KVP1 
putkikortti, joka puuttuu tarkkailuohjelmasta.

Raportoinnin osalta pyydetään sekä kierros- että vuosiraportoinnin raportit 
toimitettavaksi myös Sipoon kunnan ympäristövalvontaan sähköisesti 
osoitteeseen ymparisto(at)sipoo.fi. Raportoinnissa tulee huomioida, että 
ympäristölupa edellyttää vuosiraportin lisäksi tehtäväksi neljän vuoden 
välein perusteellisempi laaja yhteenvetoraportti, jossa tarkastellaan 
pintaveden ja pohjaveden tarkkailutuloksia ja laadun kehittymistä 
pidemmällä aikavälillä. Yhteenvetoraporttiin lisätään samat elementit kuin 
vuosiraportteihin. 

Vastineet

Uudenmaan ELY-keskus on pyytänyt Rudus Oy:ltä ja Destia Oy:ltä 
vastineet Porvoon kaupungin ja Sipoon kunnan antamiin lausuntoihin.

Destia Oy toteaa vastineessaan 8.11.2021 seuraavaa. Porvoon rakennus- 
ja ympäristölautakunta on lausunnossaan huomauttanut, että 
yhteistarkkailuohjelman päivityksessä on kaksi pientä puutetta koskien 
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Destian pinta- ja pohjavesien tarkkailua. Destia on syksyllä 2020 
toimittanut Porvoon valvontaviranomaiselle pinta- ja pohjavesien 
tarkkailuohjelman (Promethor Oy 25.9.2020, PR4608-TY01), jossa 
rakennus- ja ympäristölautakunnan huomauttamat seikat on kirjattu 
lupamääräysten mukaisesti. Näin ollen yhteistarkkailuohjelmassa lienee 
kyse virheestä, joka on tullut ko. tekstiin esim. puhtaaksikirjoitusvaiheessa. 
Destian esittämä tarkkailuohjelma on esitetty vastineen liitteenä. Destialla 
ei ole muilta osin kommentoitavaa yhteistarkkailuohjelmasta annettuihin 
lausuntoihin.

Rudus Oy toteaa vastineessaan 29.11.2021 seuraavaa (vastineessa 
esitetty Sipoon kunnan lausunnon sisältö merkitty alle kursiivilla).

Tarkkailuohjelman päivityksessä alueella sijaitsevien toimintojen 
esittelyssä kohtaan 2.5 tulee lisätä, että Rudus Oy:n toiminnalla on myös 
maa-ainestenottolupa (Sipoon rakennus- ja ympäristövaliokunta 
12.12.2018 §137, HHO 4.10.2019 19/0635/5). 

Lisätään kohtaan 2.5 maininta Rudus Oy:n maa-ainesten ottoluvasta.

Tarkkailuohjelman päivityksessä kohdassa 5.2 esitetään pintavesien 
tarkkailu ja pääosin esitetyt tarkkailtavat parametrit sekä 
näytteenottofrekvenssi (kaksi kertaa vuodessa) vastaavat 
ympäristöluvassa edellytettyä. Tarkkailuohjelman taulukkoon 2 tulee 
kuitenkin lisätä Boxin ottoalueen osalta tutkittavaksi myös nitraattityppi. 

Boxin ympäristöluvassa oli esitetty pohjaveden laajat analyysit kolmen 
vuoden välein. Yhteistarkkailuohjelman päivitykseen on laitettu laajat 
analyysit tehtäväksi joka toinen vuosi, jotta tarkkailu menee samassa 
rytmissä muiden tarkkailujen kanssa. Suppean vuoden analyysit olivat 
ympäristöluvassa todella suppeat. Esim. typpiyhdisteitä ei ollut ollenkaan. 
Yhteistarkkailuohjelmaan lisättiin Boxin osalta suppeaan 
analyysivalikoimaan typpiyhdisteet ja COD(Mn). 

Erillisten nitraatti- ja nitriittianalyysien sijaan Rudus Oy esittää, että nitraatti 
ja nitriitti analysoidaan niiden kokonaisarvona, kuten muissakin 
yhteistarkkailuohjelman ojissa. Näin esitetään siksi, että 
yhteistarkkailuohjelma pysyisi mahdollisimman yhtenäisenä.

Tarkkailuohjelmassa ei ole esitetty Rudus Oy:n ympäristöluvassa 
määrättyjä pintavesien tarkkailupisteitä, joiden perusteella voidaan arvioida 
pintavesivaikutuksia myös Rudus Oy:n toiminnan alkuvaiheessa. Samoin 
selkeytysaltaista lähtevien vesien tarkkailu on unohdettu. Nämä tulisi lisätä 
tarkkailuohjelmaan. 
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Lisätään selkeytysaltaista lähtevän veden tarkkailu 
yhteistarkkailuohjelmaan. Lisäksi Rudus Oy esittää toiminnan alkuvaiheen 
pintaveden tarkkailupisteeksi vastineen liitteessä 1 esitettyä 
pintavesipisteen sijaintia.

Laajemman näytteenoton osalta tarkkailuohjelmaan tulee lisätä taulukkoon 
4 rauta, mangaani, koliformiset ja E.coli -bakteerit sekä maku.

Lisätään laajemman näytteenoton osalta tarkkailuohjelmaan myös rauta, 
mangaani, koliformiset ja E.coli -bakteerit. Rudus Oy esittää, että makua ei 
oteta laajempaan analyysivalikoimaan. Tarkkailukonsulttia ei voida 
terveysturvallisuuden takia velvoittaa maistamaan pinta- tai pohjavettä.

Tarkkailuohjelmapäivityksessä on esitetty tutkittavaksi öljyhiilivetyjakeet 
vain syksyllä laajemman näytteenoton yhteydessä. Ympäristöluvassa on 
kuitenkin edellytetty kyseisen parametrin tutkimista sekä keväällä että 
syksyllä, aivan kuten useimmat muut tutkittava parametrit. Asia tulee 
korjata tarkkailuohjelmaan. Lisäksi tulee huomioida, että ympäristöluvassa 
on edellytetty laajempaa näytteenottoa, mikäli suppeammassa 
näytteenotossa havaitaan jotain poikkeavaa.

Öljyhiilivetyjakeet on esitetty tutkittavaksi joka toinen vuosi syksyllä kuten 
muistakin pohjavesistä, jotta ohjelma pysyisi yhtenäisenä. Rudus Oy 
esittää edelleen, että öljyhiilivetyjakeet tutkitaan, kuten nyt käsittelyssä 
olevassa yhteistarkkailuohjelmassa on esitetty.

Mikäli suppeammassa näytteenotossa havaitaan jotain poikkeavaa, tullaan 
ottamaan laajempi näytteenotto asian tutkimiseksi tarkemmin. Maininta 
tästä lisätään myös yhteistarkkailuohjelmaan.

Ympäristölupa edellyttää lisäksi, että mikäli pohjavesinäytteissä havaitaan 
jotain poikkeavaa, niin pohjavesitarkkailua tulee laajentaa myös lähimpiin 
juomavesikaivoihin. Tämä tulee ilmetä myös tarkkailuohjelmasta.

Maininta tästä lisätään tarkkailuohjelmaan.

Liitteestä 3 puuttuu kalliopohjavesiputken tarkkailupisteen KVP1 putkikortti, 
joka tulee lisätä.

Putken KVP1 putkikortti (vastineen liitteenä 2) lisätään 
yhteistarkkailuohjelman liitteeseen 3.

Raportoinnin osalta pyydetään sekä kierros- että vuosiraportoinnin raportit 
toimitettavaksi myös Sipoon kunnan ympäristövalvontaan sähköisesti 
osoitteeseen ymparisto(at)sipoo.fi. Raportoinnissa tulee huomioida, että 
ympäristölupa edellyttää vuosiraportin lisäksi tehtäväksi neljän vuoden 
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välein perusteellisempi laaja yhteenvetoraportti, jossa tarkastellaan 
pintaveden ja pohjaveden tarkkailutuloksia ja laadun kehittymistä 
pidemmällä aikavälillä. Yhteenvetoraporttiin lisätään samat elementit kuin 
vuosiraportteihin.

Erillinen maininta laajasta yhteenvetoraportista neljän vuoden välein 
jätettiin pois, koska jokaisessa vuosiraportissa on tulosten laaja analysointi 
pidemmältä aikaväliltä. Maininta ei siis ole tarpeellinen.

Vastineen liitteinä on esitetty ehdotus alkuvaiheen pintaveden 
tarkkailupisteen sijainnista (koordinaatit 413345 – 6687640) sekä 
tarkkailupisteen KVP1 putkikortti.

VIRANOMAISEN RATKAISU

Uudenmaan ELY-keskuksen Y-vastuualue hyväksyy 23.8.2021 päivätyn 
ohjelmaehdotuksen Kullobäckenin yhteistarkkailusta alla olevin lisäyksin ja 
täsmennyksin.

1. Tarkkailuohjelman yleiset osiot

Tarkkailuohjelman yleisiin osioihin tulee päivittää Sipoon kunnan ja 
Porvoon kaupungin lausunnoissaan esittämät seikat siten, että 
tarkkailuvelvollisten ja lupapäätösten tiedot ovat ajan tasalla.

2. Pintavesitarkkailu

Pintavesitarkkailu tulee päivittää Sipoon kunnan ja Porvoon kaupungin 
lausunnoissaan esittämän mukaisesti ja siten, että tarkkailuohjelma on 
Destia Oy:n ja Rudus Oy:n ympäristölupien mukainen. 

Rudus Oy Boxin alueen tarkkailupisteet, mukaan luettuna selkeytysaltaat, 
tulee lisätä ohjelmaan Sipoon kunnan lausunnossaan esittämän 
mukaisesti.

Pintavesinäytteissä nitriittityppi ja nitraattityppi tulee analysoida niiden 
summapitoisuutena, mikä on yleisenä käytäntönä pintavesinäytteiden 
osalta. Nitriittityppi on epästabiili yhdiste, joka hapettuu nopeasti nitraatiksi, 
eikä nitriittiä yleensä sen vuoksi esiinny pintavesissä määritysrajan 
ylittävinä pitoisuuksina. Lisäksi tulosten vertailukelpoisuus on parempi, kun 
kaikilta havaintopaikoilta tehdään sama määritys.

3. Pohjavesitarkkailu 

Pohjavesitarkkailua tulee päivittää Sipoon kunnan lausunnossa esitetyn 
mukaisesti siten, että pohjavesistä tutkitaan öljyhiilivetyjen pitoisuus Rudus 
Oy:n Boxin kiviainesalueen tarkkailupisteistä HVP2 ja HVP3 laajan 
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analyysin tarkkailunäytteistä. Makumääritystä ei ole tarpeen tehdä 
pohjaveden havaintoputkista otettavista vesinäytteistä. Tarkkailuohjelmaan 
tulee lisätä maininta mahdollisista talousvesikaivojen näytteenotoista. 
Talousvesikaivoista otettavista näytteistä tulee tehdä ohjelman mukaiset 
määritykset, mukaan lukien makumääritys.

4. Menetelmät

Vesinäytteiden käsittelyssä, säilytyksessä ja analysoinnissa tulee 
noudattaa Suomen ympäristökeskuksen raportissa 22/2016 (Näykki ja 
Väisänen, toim. Laatusuositukset ympäristöhallinnon 
vedenlaaturekistereihin vietävälle tiedolle, 2. painos) esitettyjä 
laatusuosituksia. Vesinäytteet tulee analysoida akkreditoidussa 
laboratoriossa standardoiduilla tai muilla yleisesti hyväksytyillä, alueelle 
soveltuvilla menetelmillä.  

Vesiympäristölle haitallisten ja vaarallisten aineiden määritysten osalta 
tulee ottaa huomioon valtioneuvoston asetuksessa 1022/2006 mainitut 
seikat koskien mm. määritysrajoja.

5. Raportointi ja tulosten toimittaminen

Kertatulokset raportoidaan viipymättä niiden valmistuttua lyhyesti 
kommentoituina Uudenmaan ELY-keskukselle ja Porvoon kaupungin sekä 
Sipoon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisille.

Vuosiraporteissa ilmoitetaan tarkkailun suorittajat (näytteenotto, 
analysointi, raportointi, koordinointi). Myös alihankintalaboratoriot on 
mainittava vuosiraporteissa. Analyysimenetelmät ja näytteiden esikäsittely 
mainitaan raporteissa selkeästi. Vuosiraporteissa on ilmoitettava 
analyysimenetelmät määritysrajoineen ja mittausepävarmuuksineen.

Raportteihin sisällytetään myös näytteenottopöytäkirjoihin tehdyt huomiot 
ja havainnot. Analyysitulokset esitetään excel-taulukoina ja keskeisten 
muuttujien osalta myös graafisina kuvaajina. Vuosiraportteihin tulee 
sisällyttää ajantasainen kartta, josta käy ilmi havaintopaikkojen sijainti ja 
tarkkailuvelvollisten toiminta-alueet. Pohjaveden pinnankorkeustarkkailu 
raportoidaan ilmoittamalla mittaushavainto sekä N2000 -järjestelmän 
mukainen pohjaveden korkeustaso.

Vuosiraporttien lisäksi tulee tehdä neljän vuoden välein perusteellisempi 
laaja yhteenvetoraportti, jossa tarkastellaan pintaveden ja pohjaveden 
tarkkailutuloksia ja laadun kehittymistä pidemmällä aikavälillä. Laajaan 
raporttiin sisällytetään myös samat elementit kuin vuosiraportteihin. 
Seuraava laaja yhteenvetoraportti laaditaan viimeistään vuonna 2023 ja 
sen jälkeen neljän vuoden välein.
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Vuosiraportit ja laajat yhteenvetoraportit toimitetaan Uudenmaan ELY-
keskukselle sähköisessä muodossa. Raportit toimitetaan myös muille 
ohjelmaehdotuksessa mainituille tahoille sekä Sipoon kunnan 
ympäristövalvonnalle (ymparisto(at)sipoo.fi).

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

6. Tarkkailuohjelman päivittäminen päätöksen mukaiseksi

Tämän päätöksen mukaan päivitetty tarkkailuohjelma tulee toimittaa 
Uudenmaan ELY-keskukselle sekä Porvoon kaupungin ja Sipoon kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaisille 30.4.2022 mennessä.

Tarkkailuohjelma tulee päivittää siten, että sekä Destia Oy:n että Rudus 
Oy:n Boxin toiminnot ja niiden tarkkailut kirjataan ohjelmaan uusina 
toimintoina ja tarkkailuina (mm. kohtaan 5.1 Muutokset edelliseen 
tarkkailuohjelmaan verrattuna).

Tarkkailuohjelmaan tulee päivittää tarkkailuvelvollisten ajantasainen 
lupatilanne. Myös tarkkailuohjelman kartat ja analyysitaulukot tulee 
päivittää ajan tasalle.

7. Uusien toimintojen liittäminen tarkkailuohjelmaan ja 
tarkkailuohjelman päivittäminen jatkossa

Uuden toiminnan liittämiseksi Kullobäckenin yhteistarkkailuun tulee 
toimittaa päivitetty yhteistarkkailuohjelmaehdotus Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskukselle hyvissä ajoin ennen toiminnan 
aloittamista. 

Tarkkailuohjelma tulee pitää ajan tasalla ja päivittää se jatkossa 
annettavien lupapäätösten mukaiseksi viipymättä. 

RATKAISUN PERUSTELUT

Päätöksen mukaan päivitetyllä tarkkailulla saadaan riittävästi tietoa 
tarkkailun perusteena olevien toimintojen vaikutuksista alueen pintavesiin 
ja pohjavesiin.

Porvoon kaupungin ja Sipoon kunnan lausunnoissaan sekä Rudus Oy:n ja 
Destia Oy:n vastineissaan esittämät seikat on otettu pääosin huomioon 
tarkkailupäätöksessä. 
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Yhteistarkkailun valvonnassa tulee ottaa huomioon, että kuntien antamien 
lupapäätösten osalta valvontaviranomainen on kyseisen luvan myöntänyt 
kunta, ja aluehallintoviraston myöntämien lupien osalta 
valvontaviranomainen on Uudenmaan ELY-keskus.

Toiminnanharjoittajien tulee toimittaa viipymättä yhteistarkkailua hoitavalle 
konsultille puuttuvat tiedot, joiden perusteella tarkkailuohjelma voidaan 
päivittää (mm. Promethor Oy:n laatima tarkkailuohjelma, puuttuvat 
putkikortit ja puuttuvien tarkkailupisteiden sijaintitiedot koordinaatteineen). 

Tässä tarkkailupäätöksessä ei käsitellä jätevesiviemäriin johdettavien 
vesien tarkkailua. Tarkkailuvelvollisten tulee sopia jätevesiviemäriin 
johdettavien vesien tarkkailusta alueen vesi- ja viemärilaitoksen kanssa.

TARKKAILUSUUNNITELMAN MUUTTAMINEN JA VOIMASSAOLO

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 
jätekeskustoimintojen tarkkailujen osalta voidaan hyväksyä jatkossa 
Uudenmaan ELY-keskuksessa yhteistarkkailupäätöstä muuttamatta.

PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus määrää päätöksen 
täytäntöönpanosta YSL 200 § nojalla, että päätöstä on noudatettava 
mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. 
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SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET JA OHJEET

Ympäristönsuojelulaki (527/2014)

Hallintolaki (434/2003)

Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista 
aineista, 1022/2006.

Näykki T. ja Väisänen T. (toim)., 2016: Laatusuositukset 
ympäristöhallinnon vedenlaaturekistereihin vietävälle tiedolle, 2. painos. 
Suomen ympäristökeskuksen raportteja 22/2016.

MAKSU 1100 euroa (laskutetaan erikseen).

KÄSITTELYMAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN

Maksun määräytymisperuste on valtioneuvoston asetus elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen 
maksullisista suoritteista vuonna 2021 (1272/2020) ja sen liitteenä oleva 
maksutaulukko. Tarkkailusuunnitelman käsittelystä perittävä maksu on 
55 € kultakin asian käsittelyyn kuluvalta tunnilta. Tämän päätöksen 
käsittelyyn kului 20 tuntia.

PÄÄTÖS (sähköisesti)

Destia Oy
Rosk'n Roll Oy Ab
Rudus Oy
Porvoon kaupunki, kuntatekniikka
Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymä 

TIEDOKSI (sähköisesti)

Porvoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen
Porvoon kaupungin terveydensuojeluviranomainen
Sipoon kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
Sipoon kunnan terveydensuojeluviranomainen
Kymijoen Vesi ja Ympäristö ry
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