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Jakelun mukaan

Lausuntopyyntö Helen Oy:n Kilpilahden teollisuusalueen hukkalämmön 
hyödyntämistä Helsingin kaukolämmön tuotannossa koskevasta 
ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö- ja luonnonvarat 
-vastuualue pyytää jakelussa mainituilta lausuntoa Helen Oy:n Kilpilahden 
teollisuusalueen hukkalämmön hyödyntämistä Helsingin kaukolämmön 
tuotannossa koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Lausunnot 
tulee toimittaa kuulutuksessa ilmoitettuna aikana, viimeistään 8.2.2022.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus toimii hankkeessa YVA-lain 
tarkoittamana yhteysviranomaisena. Lisätietoja antaa ylitarkastaja Erika 
Heikkinen, p. 0295 021 142.

Arviointiohjelma ja kuulutus löytyvät osoitteesta:

Ympäristöhallinnon verkkosivuilla ymparisto.fi 
(www.ymparisto.fi/KilpilahdenHukkalammonsiirtoYVA)   

Toimitattehan lausuntonne saavutettavina, koska kaikki lausunnot laitetaan 
ymparisto.fi -sivustolle YVA-ohjelmalausunnon antamisen jälkeen.

Asiakirjan on sähköisesti hyväksynyt tarkastaja Leila Laine

Jakelu

Helsingin kaupunki, kaupunginhallitus, helsinki.kirjaamo(at)hel.fi
Helsingin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen, helsinki.kirjaamo(at)hel.fi
Helsingin kaupungin terveydensuojeluviranomainen, helsinki.kirjaamo(at)hel.fi
Helsingin kaupungin pelastuslaitos, helsinginpelastuslaitos(at)hel.fi
Helsingin kaupunginmuseo, kaupunginmuseo(at)hel.fi
Porvoon kaupunki, kaupunginhallitus, kirjaamo(at)porvoo.fi

http://www.ymparisto.fi/KilpilahdenHukkalammonsiirtoYVA
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Porvoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen, 
ymparistonsuojelu(at)porvoo.fi
Porvoon kaupungin ja Sipoon kunnan terveydensuojeluviranomainen 
(ympäristöterveysjaosto), ymparistoterveydenhuolto(at)porvoo.fi 
Porvoon museo, info(at)porvoonmuseo.fi
Sipoon kunta, kunnanhallitus, kirjaamo(at)sipoo.fi
Sipoon kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, ymparisto(at)sipoo.fi
Itä-Uudenmaan pelastuslaitos, pelastuslaitos(at)porvoo.fi
Vantaan kaupunki, kaupunginhallitus, kirjaamo(at)vantaa.fi 
Vantaan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen, kirjaamo(at)vantaa.fi, 
ymparistotarkastajat(at)vantaa.fi
Vantaan kaupungin terveydensuojeluviranomainen, kirjaamo(at)vantaa.fi, 
ymparistoterveys(at)vantaa.fi
Vantaan kaupunginmuseo, kaupunginmuseo(at)vantaa.fi
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat, kirjaa-
mo.etela(at)avi.fi
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, ympäristöluvat, ymparistoluvat.etela(at)avi.fi
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, kirjaamo(at)traficom.fi
Museovirasto, kirjaamo(at)museovirasto.fi
Uudenmaan liitto, toimisto(at)uudenmaanliitto.fi
Väylävirasto, kirjaamo(at)vayla.fi
Energiavirasto, kirjaamo(at)energiavirasto.fi
Fingrid Oyj, kirjaamo(at)fingrid.fi

Tiedoksi

Helsingin kaupunkiympäristön toimiala, kaupunkiymparisto(at)hel.fi, 
eija.kivilaakso(at)helsinki.fi
Porvoon kaupunki, maankäyttö ja kaavoitus, maija-riitta.kontio(at)porvoo.fi
Sipoon kunta, maankäyttö ja kaavoitus, jarkko.lyytinen(at)sipoo.fi, 
dan.tallberg(at)sipoo.fi
Vantaan kaupunki, maankäyttö ja kaavoitus, anna-mari.kangas(at)vantaa.fi
Suomen Luonnonsuojeluliitto, lausunnot(at)sll.fi 
Helsingin luonnonsuojeluyhdistys, helsy(at)sll.fi
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Sipoon Luonnonsuojelijat – Sibbo Naturskyddare, sipoo(at)sll.fi
Itä-Uudenmaan luonnon- ja ympäristönsuojeluyhdistys, sll.iuly(at)gmail.com
Helsingin seudun lintutieteellinen yhdistys Tringa ry, toimisto(at)tringa.fi
Porvoon Seudun Lintuyhdistys ry, susanne.nakari(at)gmail.com
Porvoon Omakotiyhdistys, porvoo(at)omakotiliitto.fi
Sipoon Omakotiyhdistys, km.vakkala(at)gmail.com
Eriksnäsin asukasyhdistys, yhdistys@eriksnas.fi

Helen Oy, Melina Laine, melina.laine(at)helen.fi
Neste Oy, Marja Sarikkola, marja.sarikkola(at)neste.com
Borealis Oy, Jari Vettenranta, jari.vettenranta(at)borealisgroup.com
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