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Jakelun mukaan

Lausuntopyyntö Helsinki - Turku nopeaa junayhteyttä koskevasta
ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö- ja luonnonvarat
-vastuualue pyytää lausuntoa jakelussa mainittujen kuntien kunnanhallituksilta,
ympäristö- ja terveysviranomaisilta ja kaavoittajilta sekä muilta jakelussa
mainituilta viranomaisilta Väyläviraston Helsinki-Turku nopeaa junayhteyttä
koskevasta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.
Lausunnot tulee toimittaa kuulutuksessa ilmoitettuna aikana, viimeistään
4.1.2021. Viite: UUDELY/13887/2018.
Pyydämme, että lähetätte lausuntonne myös Word-muodossa. Tämä helpottaa
merkittävästi lausunnon käsittelyä ja huomioon ottamista. Mikäli Word-muotoisen
lausunnon lähettäminen ei onnistu, pyydämme lähettämään lausunnon
hakukelpoisena pdf-dokumenttina (ei kuvamuotoon skannattuna).
Toimitattehan lausuntonne saavutettavina, koska lausunnot laitetaan ympäristö.fi
-sivustolle perustellun päätelmän antamisen jälkeen.
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus toimii hankkeessa YVA-lain
tarkoittamana yhteysviranomaisena. Lisätietoja antaa ylitarkastaja Liisa Nyrölä,
puh. 0295 021 064.
Arviointiselostus ja kuulutus löytyvät ympäristöhallinnon verkkosivuilta
osoitteesta ymparisto.fi (www.ymparisto.fi/helsinkiturkujunayhteysYVA) sekä
Uudenmaan ja Varsinais-Suomen ELY-keskusten verkkosivuilta
www.ely-keskus.fi/kuulutukset (valitse Uusimaa tai Varsinais-Suomi).
UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
0295 021 000
www.ely-keskus.fi
Y-tunnus 2296962-1

Kirjaamo
PL 36, 00521 Helsinki
kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi
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Asiakirjan on sähköisesti hyväksynyt tarkastaja Leila Laine.
JAKELU
Espoo kaupunki, kirjaamo(at)espoo.fi, ymparisto(at)espoo.fi
Helsingin kaupunki, helsinki.kirjaamo(at)hel.fi, ymk(at)hel.fi
Inkoon kunta, inkoo(at)inkoo.fi, byggmiljo(at)inga.fi
Kaarinan kaupunki, kirjaamo(at)kaarina.fi
Kirkkonummen kunta, kirjaamo(at)kirkkonummi.fi,
ymparistonsuojelu(at)kirkkonummi.fi
Liedon kunta, kirjaamo(at)lieto.fi, ymparistonsuojelu(at)lieto.fi
Lohjan kaupunki, kirjaamo(at)lohja.fi, ymparistonsuojelu(at)lohja.fi
Paimion kaupunki, paimio.kaupunki(at)paimio.fi
Raaseporin kaupunki, raasepori(at)raasepori.fi, ymparisto(at)raasepori.fi
Salon kaupunki, kirjaamo(at)salo.fi
Siuntion kunta, siuntio(at)siuntio.fi
Turun kaupunki, turun.kaupunki(at)turku.fi, ymparistonsuojelu(at)turku.fi
Vihdin kunta, kunnanvirasto(at)vihti.fi, tekninen-ymparistokeskus(at)vihti.fi
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat, kirjaamo.etela(at)avi.fi, ymparistoluvat.etela(at)avi.fi
Espoon kaupunginmuseo, kaupunginmuseo(at)espoo.fi
Espoon seudun ympäristöterveys, terveydensuojelu(at)espoo.fi
Helsingin seudun Liikenne -kuntayhtymä, hsl(at)hsl.fi, aarno.kononen(at)hsl.fi
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY, kirjaamo(at)hsy.fi
Helsingin kaupunki, ympäristöpalvelut, elintarviketurvallisuus(at)hel.fi
Lohjan ympäristöterveyspalvelut, ymparistoterveys(at)lohja.fi
Eteläkärjen ympäristöterveys, halsoinspektor(at)symi.fi, symikansli(at)symi.fi

Lausuntopyyntö

3 (3)
UUDELY/13887/2018

5.11.2020

Liedon ympäristöterveyslautakunta, ymparistoterveydenhuolto(at)lieto.fi
Salon ympäristöterveys, ymparistoterveydenhuolto(at)salo.fi
Turun ympäristöterveys, ymparistoterveys(at)turku.fi
Geologian tutkimuskeskus, gtk(at)gtk.fi
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, kirjaamo(at)traficom
Lounais-Suomen aluehallintovirasto, kirjaamo.lounais(at)avi.fi
Länsi-Uudenmaan museo, museum(at)raseborg.fi
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos, pelastuslaitos(at)espoo.fi
Metsähallitus, kirjaamo(at)metsa.fi
Museovirasto, museovirasto.kirjaamo(at)museovirasto.fi
Pääesikunta, kirjaamo.pe(at)mil.fi, kirjaamo.1logr(at)mil.fi
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), kirjaamo(at)tukes.fi
Uudenmaan liitto, toimisto(at)uudenmaanliitto.fi
Varsinais-Suomen pelastuslaitos, pelastuslaitos(at)turku.fi
Varsinais-Suomen alueellinen vastuumuseo, museokeskus(at)turku.fi
Varsinais-Suomen liitto, kirjaamo(at)varsinais-suomi.fi
TIEDOKSI
Väylävirasto, Heidi Mäenpää, heidi.maenpaa(at)vayla.fi
Sitowise, Veli-Markku Uski, veli-markku.uski(at)sitowise.com
Ramboll, Heikki Surakka, heikki.surakka(at)ramboll.fi
Ramboll, Markku Salo, markku.salo(at)ramboll.fi
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