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Lähettäjä:                                 Larisa Lisitsyn <lisitsyn.larisa@gmail.com>
Lähetetty:                                maanantai 7. helmikuuta 2022 23.55
Vastaanottaja:                        ELY Kirjaamo Uusimaa
Aihe:                                          Viite: UUDELY/13330/2021, Mielipide Helen Oy:n hankkeen

Luokat:                                      Tiina; Ympäristö

UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fikirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi
Viite: UUDELY/13330/2021
Mielipide Helen Oy:n hankkeen 
Kannattamme  lähtökohtaisesti tunneliin sijoittuvia lämmönsiirtoreittejä koska maaputkireitit aiheuttavat merkittävää maankäytön rajoittamista ja laajaa maisemahaittaa. 
Parhaiten soveltuvana vaihtoehtona pidämme arviointiohjelmassa esitettyä vaihtoehtoa 7, koska kyseinen reitti kulkee koko läntisen osansa yhtenäisesti tunnelissa ja vaatii vähäisen määrän  rakentamista
maisemahaittoineen.   Vaihtoehdon 7 huomattava etu on myös länsiosassaan yhteiskäyttötunnelin hyödyntäminen Helsingin maanalaisen yleiskaavan mukaisesti. 
Vaihtoehtojen 1, 4 ja 6 merkittävänä haittana pidämme sitä, että reitit on sijoitettu asemakaava-alueelle ja lähelle asutusta Karhusaaressa ja sen edustalla. Tunnelin rakennustöiden aiheuttama meluhaitta
asukkaille tulee olemaan merkittävä ja pitkäkestoinen.
Vaihtoehtojen 1, 4 ja 6 toteuttamista saattaa haitata myös olemassa olevien maalämpökaivojen sijainti. Maalämpö toteutettuna maalämpökaivoilla on vallitseva lämmitysmuoto Karhusaaressa.
Merenalainen tunnelireitti kulkisi lähellä Karhusaaren rantaviivaa. Me olemme huolissaan maalämpökaivojen ja tunnelivaihtoehtojen mahdollisen yhteensovittamisen ongelmasta. Lisäksi huolta on
herättänyt myös kysymys, onko Helsingin kaupungilla hankkeen jatkoselvitystä varten tarvittavat tiedot kaikista olemassa olevista maalämpökaivoista. Meidän maalämpökaivo oli porattu aikana, jolloin
alue kuului Sipoon kuntaan ja maalämpökaivojen poraus ja asennus ei ollut luvanvaraista.
Helsingissä 7.2.2022
Larisa ja Nikolai Lisitsyn
Merikapteenintie 17
00890 Helsinki
Lisitsyn.larisa@gmail.comLisitsyn.larisa@gmail.com
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Lähettäjä:                                 Jonas Lönnberg <jonas.loennberg@gmail.com>
Lähetetty:                                keskiviikko 2. helmikuuta 2022 7.43
Vastaanottaja:                        ELY Kirjaamo Uusimaa
Aihe:                                          Helen hukkalämpö-YVA/ Erika Heikkinen (UUDELY/13330/2021)
 
Luokat:                                      Tiina
 
Hei,
 
haluan antaa palautetta koskien suunniteltuja putkilinjavaihtoehtoja Kilpilahdesta Helsinkiin. Allekirjoitan yleisen mielipiteen siitä, että pohjoinen reitti VE2 on ainoa varteenotettava vaihtoehto.
 
Hukkalämmön hyödyntäminen on monessakin mielessä fiksu ja vastuullinen idea. Tehdasalueen lauhdevedet aiheuttavat nykyisellään mereen päästettynä harmia niin asukkaille, eläimille kuin
ympäristöllekin. Näiden haittatekijöiden poistuminen saisi jo yksistään aikaan laaja-alaisia myöteisiä vaikutuksia, ja yhdistettynä hyötykäytettyyn energiaan puhumme jo merkittävästä ekoteosta.
 
Ympäristönäkökulmasta yli 20 kilometrin tunnelin louhiminen tai saman pituisen ja 20–25 metrin leveän avoleikkauksen raivaaminen kuulostavat kuitenkin täysin järjettömiltä vaihtoehdoilta silloin, kun ne
voidaan välttää ja vieläpä helposti (VE2).
 
Haluan nostaa esille myös sosiaalisen vastuun ja hankkeen kielteiset vaikutukset seudun asukkaisiin ja yksityisiin kiinteistönomistajiin, jotka minimoitaisiin vetämällä lämmönsiirtolinja tieverkkoa pitkin. 
 
Ystävällisin terveisin
 
Jonas Lönnberg
Sipoo
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Lähettäjä:                                 Martina majander <martina.majander@elisanet.fi>
Lähetetty:                                maanantai 7. helmikuuta 2022 22.01
Vastaanottaja:                        ELY Kirjaamo Uusimaa
Aihe:                                          UUDELY/13330/2021
Liitteet:                                     Spillvärmerör korsar vår by[1290].odt
 
Luokat:                                      Ympäristö
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7.2.2022

Mottagare: NMT-centralen i Nyland
Vastaanottaja: Uudenmaan ELY-keskus

Utlåtande om Helen Abs program för miljökonsekvensbedömning
Lausunto Helen Oy:n ympristövaikutusten arvointiohjelmasta
UUDELY/13330/2021

Vi motsätter oss planerna på en fjärrvärmerör-dragning genom Västerskog by
i Södra Sibbo.

Vi på Vesterängsvägen i Västerskog, var vi bott sedan år 1889 vill inte, att den kvarstående skogen 
och naturen i övrigt förstörs av planerade spillvärmerörs dragning från Sköldvik till Nordsjö. 
Vesterängsvägen går över Borgå motorväg och där finns tomter, fastbosättning och sommarhus
samt fina berg och skogar.

Vi godkänner inte en dragning över privat mark som begränsar och förbjuder byggande och 
användning på området.  
Vi vill inte ha någon underhållsväg eller konstruktioner på vår mark och vi vill inte se att värdet på 
vår egendom minskar. 
Vi motsätter oss all olägenhet som byggandet innebär och vi vill inte störas av bullret från grävning, 
schaktning, sprängning, vägarbete och annat dylikt i vår närhet. 

Det finns enskilda vägar i området som inte har tillräckligt kapacitet eller bärkraft för att 
transportera sten-och jordmassor, som grävningen innebär.

Vi har försökt tolka alla alternativ på kartorna och kommit fram till att alla alternativ förstör en del 
av naturen, förutom alternativ V0.

Sibboborna får ingen nytta av det planerade röret. Ersättningen, som betalas för den privata 
marken är endast pris för råmark.

Det är inte fel, att planera röret, men gör det på något annat vis.

Martina Majander Stina Helenius
Markägare Markägare
martina.majander@elisanet.fi stina.helenius@yahoo.fi



Lähettäjä:                                 Jens Nyberg <nyberg.jens91@gmail.com>
Lähetetty:                                keskiviikko 19. tammikuuta 2022 11.35
Vastaanottaja:                        ELY Kirjaamo Uusimaa
Aihe:                                          UUDELY/13330/2021
 
Luokat:                                      Tiina
 
Anonyymin kansalaisen mielipide hankkeesta:
 
Pidän epätodennäköisenä että hanke menee toteutukseen kannattamattomuuden takia ja myös siksi että ei mitenkään voida taata että Kilpilahden teollisuusalue tuottaa hukkalämpöä pitkällä aikavälillä.
Mutta jos hanke toteutuu järkevin vaihtoehto on reittivaihtoehto VE6 eli suora tunneliyhteys Kilpilahti-Vuosaari. Ei varmasti halvin, mutta järkevin.
Hyödyt:
- Vähiten haittaa maanomistajille.
- Tunnelia voidaan mahdollisesti käyttää evakuointiin onnettomuus/kriisitilanteissa.
- Lyhyin reitti tarkoittaa vähiten lämpöhävikkiä.
- Suora tunneliyhteys pääkaupungin ja suuren teollisuusalueen välillä voidaan mahdollisesti hyödyntää infrahankkeissa myös tulevaisuudessa esim. polttoaineen siirtolinja tai vastaavaa.
 
Pohdintaa varten: Miten kauan Helsinkiä voidaan pitää lämpimänä samalla budjetilla jos kaukolämpölinjaa jätetään rakentamatta?
Olisiko syytä selvittää myös kaukolämpölinjan sijoittamista merenpohjalle koko matkalla?
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Lähettäjä:                                 Johanna Nyberg <johanna.nyberg@finnvacum.fi>
Lähetetty:                                sunnuntai 6. helmikuuta 2022 17.36
Vastaanottaja:                        ELY Kirjaamo Uusimaa
Aihe:                                          UUDELY/13330/2021
 
Luokat:                                      Tiina; Ympäristö
 
Hej,
 
Ide´n med detta låter som en bra sak. Spillvärmeröret skall docc inte gå över/under tomer privatapersoners tomter.
Vi vill inte ha servicestationer, nya vägar byggda samt livlig trafik på våra småvägar pgs. av detta.
Blir detta verkligt, skall man ta det alternativ där röret går längs med motorvägen, eller ett nytt alternativ, där röret går längs havsbottnet hela vägen från Sköjdvik till slutändan..
 
 
Ystävällisin terveisin | Med vänliga hälsningar | Best Regards
 
 Johanna Nyberg
+358 40 5152011
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Lähettäjä:                                 Matti Orama <matti@gumbostrand.fi>
Lähetetty:                                tiistai 8. helmikuuta 2022 21.45
Vastaanottaja:                        ELY Kirjaamo Uusimaa
Aihe:                                          UUDELY/13330/2021
 
Luokat:                                      Tiina; Ympäristö
 

Uudenmaan Ely-keskus

 

MIELIPITEEMME HELEN OY:N YMPÄRISTÖVAIKUTUKSEN ARVIOINTIOHJELMASTA/UUDELY/13330/2021

Yleisesti asiasta:

On positiivista, että yritykset yhä suuremmassa määrin suhtautuvat ilmastonmuutoksen hillitsemiseen  riittävällä vakavuudella ja asettavat itselleen haasteellisia tavoitteita. Helen Oy pyrkii olemaan
hiilineutraali jo vuonna 2030, siis hyvinkin lyhyen, jopa kriittisen lyhyen siirtymäkauden jälkeen. Tätä tuodaan vahvasti esille myös mainonnan keinoin, jossa meitä muitakin kuin Helen Oy:n asiakkaita
kehoitetaan "näkemään energia uudessa valossa". Se näkyykin erittäin hyvin täällä Sipoossa, valitettavasti kovin kyseenalaisella tavalla Kilpilahden lämmönsiirtohankkeen yhteydessä.

Hanke, jonkun nyt tarkastelussa olevan linjausvaihtoehdon mukaan toteutuessaan, hyödyttäisi taloudellisesti ja ekologisesti ainoastaan Helsinkiä,  kun taas meille sipoolaisille lankeaisivat mm
maankäyttöön ja ympäristöön kohdistuvat moninaiset kielteiset vaikutukset. Vaikutusten odotetaan olevan merkittäviä, jota näkemystä myös käynnistynyt YVA-menettely tukee.

Kiire pakottaa valintoihin, joiden mielekkyyteen ja kaikkiin vaikutuksiin ei yksinkertaisesti ehditä riittävästi paneutua. Niin tässäkin tapauksessa. 

Tuntuu käsittämättömältä, että hankkeessa, jossa on ilmeiset ja näin laajat taloudelliset vaikutukset ja muut vaikutukset mm yhdyskuntarakenteeseen, aineelliseen omaisuuteen, ihmisten elinoloihin ja
viihtyvyyteen, luontoon ja sen monimuotoisuuteen sekä luonnonvarojen hyödyntämiseen on mukana vain jossain määrin toisistaan eroavia maaperässä/kalliossa kulkevia linjauksia, joiden
kokonaishaitat Sipoolle ja sen asukkaille ovat suuret ja todennäköisesti keskenään samaa suuruusluokkaa. 

Edellytämme, että tarkasteltaviin linjauksiin lisätään merialueella kulkeva ns, "meriputkivaihtoehto". Kyseisen vaihtoehdon kielteiset vaikutukset olisivat hankkeen toteutuessa Sipoolle ja sipoolaisille
kaikkein pienimmät ja tämä olisikin mielestämme kannatettavin vaihtoehto.

Toissijainen vaihtoehto olisi Porvoon väylää mukaileva vaihtoehto VE2.

 

Kiinteistöömme liittyen:

Kiinteistömme (9:131) sijaitsee neljän vaihtoehdon (VE1/VE2, VE6, VE7) "päällä" / aivan välittömässä läheisyydessä. Lähiajan projektina on sivuasunnon rakentaminen tontillemme. Tähän liittyy myös
uudisrakennuksen ja päätalon lämmitysjärjestelmän uusiminen (maalämpö). Havainnekuvissa linjausten tarkka sijainti maastossa ei ole "sitova" tarkoittaen, että mahdollinen linjaus toteutuessaan voi
kulkea eri reittiä, siis jopa  täysin kiinteistömme alitse. (ellei, niin vastaava ongelma siirtyy naapurikiinteistön kohdalle). Eli ei ole mitenkään poissuljettu, etteikö  lisärakentaminen tontillamme estyisi
pysyvästi. Todennäköisesti sitä tultaisiin rajoittamaan joka tapauksessa jollain tavoin, jolloin kiinteistömme käytettävyys ja arvo laskisi ja myös sen mahdollinen myyminen vaikeutuisi.  (19.1.2022
pidetyssä yleisötilaisuudessa luvattiin antaa vastaus erilaisiin rakentamista koskeviin kysymyksiin, mutta vastauksia ei ole ao kysymyksiin tullut!) Kukaan ei ole "ilmoittautunut" menetysten korvaajaksi
ja paha pelkomme on, että tultaisiin käymään pitkäaikainen ja kuluttava taistelu mm korvauksista, mitä hankkeen toteuttaminen nyt esilla olevien linjausvaihtoehtojen mukaisesti alueen kiinteistöille
synnyttäisi.

Muut haitat ovat pääasiassa rakentamisen aikana syntyviä haittoja, jotka vaikuttavat viihtyvyyteen, asuinympäristöön, luontoon ja sen hyödyntämiseen. Hankeen toteutuminen veisi vuosia ja haitat
olisivat siis myös pitkäkestoisia, ehkä muodostuisivat osin myös pysyviksi. Kivilouheen käsittely (kuljetus, välivarastointi, murskaus jne tulisi todennäköisesti haittaamaan pitkäaikaisesti ja jopa pysyvästi
riippuen ajassa tehtävistä ratkaisuista.

Ajotunnelit, tarvittavat mahdolliset uudet tieosuudet jne muodostavat oman asiakokonaisuuden lähialueellamme, joiden haittavaikutuksia tulisi kartoittaa. Arvioiden mukaan tarvittava rekka-autojen 
määrä maa-aineksien kuljettamiseen on 300 - 800 rekkaa vuorokaudessa! Haitta on merkittävä ja vaatii täysin uusia tieosuuksia ja muitakin ratkaisuja alueella. Myös terveydelliset näkökohdat olisi
selvitettävä ennen hankkeen mahdollista aloittamista.

 

Om monia muitakin asiakokonaisuuksia, joita tulisi tarkastella kriittisesti, mutta joudumme luottamaan siihen, että mukana kuultavina olevien asiantuntijayhteisöjen näkemykset tulevat esille ja
ohjaavat hanketta oikeaan, sipoonlaisten kannalta parempaa suuntaan.

 

Terveisin

 

Kristina ja Matti Orama

Blåfieldintie 57

01120 Västerskog
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Lähettäjä:                                 Dennis Paetau <dennis.paetau@gmail.com>
Lähetetty:                                maanantai 7. helmikuuta 2022 11.33
Vastaanottaja:                        ELY Kirjaamo Uusimaa
Aihe:                                          UUDELY/13330/2021
Liitteet:                                     Utlåtande_Paetau&Holming.docx
 
Luokat:                                      Tiina; Ympäristö
 
Hej
 
Vårt utlåtande bifogat
 
Mvh,
Dennis Paetau
050 324 6137
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Utlåtande om Helen Ab´s program för miljökonsekvensbedömning 
/UUELY/2021

Kontaktpersoner 

Dennis Paetau  050 324 6137  dennis.paetau@gmail.com

Jenny Holming 040 762 8762  jenny.homing@gmail.com

Fastighet : Blåfjelds,  Sibbo kommun (753)

Adress : Blåfieldsvägen 53 , 01120 Västerskog

Vi ägare till ovan nämnda fastighet godkänner inte  Helen Ab´s  dragning av 
fjärrvärmeröret   genom Gumbostrand-Västerskogs området.

Projektet skulle medföra  stora värdeförminskningar av vår fastighet. Helens 
fjärrvärme gagnar inte oss och vi är inte med och betalar fjärrvärme för 
Helsingforsborna .  Vi anser att fjärrvärmeröret skall dras via havet och inte via 
land genom Västerskog- Gumbostrand .

08.02.2022

Dennis Paetau Jenny Holming



Lähettäjä:                                 Marina Andersin <marina.andersin@gmail.com>
Lähetetty:                                maanantai 7. helmikuuta 2022 21.48
Vastaanottaja:                        ELY Kirjaamo Uusimaa
Aihe:                                          UUDELY/13330/2021
Liitteet:                                     Utlåtande(Paetau) för fjärrvärmerör Helen Ab.pdf
 
Luokat:                                      Tiina; Ympäristö
 
Bifogat vårt utlåtande betr Helen Abs miljökonsekvensbedömning för fjärrvärmerör
 
mvh
Marina Andersin-Paetau
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Utlåtande om Helen Ab´s program för miljökonsekvensbedömning 
/UUDELY/2021 

Ref  UUDELY/13330/2021 

Kontaktpersoner  

Sebastian Paetau    tel 0400503011 epost sebastian.paetau@kolumbus.fi 

Marina Andersin-Paetau tel 0500402837 epost marina.andersin@gmail.com 

 

Fastighet : Widablick 753-419-9-27  kommun Sibbo (753) 

Adress : Blåfieldsvägen 32 , 01120 Västerskog 

 

Vi ägare till ovan nämnda fastighet godkänner   inte  Helen Ab´s  dragning av 
fjärrvärmeröret   genom Gumbostrand-Västerskogs området. 

 Vi godkänner på inga villkor  dragningen VE7  för detta skulle betyda  att 
tunneln dras rakt under vårt hus . Vilket skulle medföra  stora 
värdeförminskningar av vår fastighet, samt minska möjligheten för  att  våra 
barn kan bygga på samma tomt i framtiden.  Detta skulle även medföra att vi 
inte kan bygga  jordvärme system för uppvärming av vårt hus . Helens 
fjärrvärme gagnar inte oss och vi är inte med och betalar fjärrvärme för 
Helsingforsborna .  Vi anser att fjärrvärmeröret skall dras via havet  inte via 
land genom Västerskog- Gumbostrand . 

 

07.02.2022 

Marina Andersin-Paetau och Sebastian Paetau 



Lähettäjä:                                 Porvoon Omakotiyhdistys <porvoo@omakotiliitto.fi>
Lähetetty:                                torstai 3. helmikuuta 2022 12.23
Vastaanottaja:                        ELY Kirjaamo Uusimaa
Kopio:                                        hannele.luukkainen@clarinet.fi
Aihe:                                          LAUSUNTO:  HELEN OY/KILPILAHDEN HUKKALÄMMÖN HYÖDYNTÄMISTÄ HELSINGIN KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA KOSKEVA YVA-OHJELMA

Luokat:                                      Tiina

PORVOON OMAKOTIYHDISTYS RY:N  

Kannatamme lämpimästi hanketta hyödyntää mereen päätyvää hukkalämpöä ja 
siten vähentää Suomenlahden ympäristökuormitusta.

Toivomme, että kaukolämpöputken linjaus toteutetaan mahdollisimman 
pitkälti olemassa olevien teiden varsille, jotka on varattu 
suoja-alueiksi ja jo valmiiksi parturoitu. Näin voidaan parhaiten 
suojella luontoa ja säästää luontoalueita rakentamisen haitoilta. 
Porvoon osalta erityisen herkkiä alueita ovat soidensuojeluohjelmaan ja 
Natura 2000 -verkostoon kuuluva Fågelmossenin suojelualue sekä 
maakunnallisesti arvokas Telegrafbergetin kallioalue. Linjaukset tulee 
toteuttaa niin, että näiden alueiden luonto ei vaarannu eikä vahingoitu. 
Kautta linjan on huolehdittava siitä, että rakennusaikaiset työt 
vaurioittavat luontoa mahdollisimman vähän ja että rakentamisen jäljet 
häivytetään. Lisäksi on pidettävä huoli siitä, että ympäristö ei 
pilaannu missään vaiheessa.

Kunnioittaen

Porvoon Omakotiyhdistys
Tiina Whiley
Puheenjohtaja

https://www.esitteemme.fi/porvoon-omakotiyhdistys/WebView/https://www.esitteemme.fi/porvoon-omakotiyhdistys/WebView/

puh +358 50 555 0510
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Lähettäjä:                                 Mikaela Power <mikaela.montell@gmail.com>
Lähetetty:                                tiistai 8. helmikuuta 2022 23.17
Vastaanottaja:                        ELY Kirjaamo Uusimaa
Aihe:                                          Helen hukkalämpö-YVA/Erika Heikkinen
 
Luokat:                                      Tiina
 
                                                                Västerskog, 8.2.2022
Hyvä Uudenmaan ELY-keskus,
 
Olemme ymmärtäneet, että Helenin tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä ja nyt yritys on tehnyt esiselvitystä eri vaihtoehdoista hyödyntää Porvoon Kilpilahden
teollisuusalueen hukkalämpöjä Helsingin kaukolämmön tuotannossa lämpöpumppujen avulla. 
 
YVA ohjelmavaiheessa on esitetty seitsemän vaihtoehtoa lämmönsiirtoyhteydelle. Vaikka linjauksissa sanotaan, että on pyritty mm. huomioimaan olemassa olevat rakennukset ja rakenteet,
luontoarvot, olemassa oleva ja tuleva kaavoitus ja maankäyttö, niin emme mitenkään näe, että näin olisi kuitenkaan tehty:
 
- Hanke vaikuttaisi monen sipoolaisen asuinalueeseen, terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen, jos tällaiseen hankkeeseen ryhdyttäisiin. Monet ihmiset ovat syystä muuttaneet pois
pääkaupunkiseudun melusta juuri Sipooseen, sen takia, että Sipoossa on luonnonkaunista, rauhallista ja kaikin puolin mukava asua. Nyt tällainen massiivinen hanke tuhoaisi kaiken tämän, ja tuntuu
todella pahalta kertoa omille kouluikäisille lapsilleen, minkälaisia haittoja tästä hankkeesta koituisi mm. luonnolle sekä metsiin, kasvillisuuteen ja eliöihin. 
- Henkilökohtaisesti, minusta tuntuu todella ikävältä myös se, että Helen, jonka palveluksessa itse olen opisekluaikoinani ollut ja graduani yritykselle kirjoittanut, olisi nyt aloittamassa hanketta, joka
tekisi niin merkittävää haittaa oman ja perheeni sekä tuttujeni asuinympäristöön ja tulevaisuuteen.
- Jokainen seitsemästä vaihtoehdosta, sijoittuisi jossain kohtaa yksityisten maanomistajien maille tai heti sen läheisyyteen. Olemme juuri itse rakentaneet omakotitalon Västerskogiin ja piha on vielä
tekemättä, ja nyt tämä hanke voisi murskata kaiken minkä eteen olemme tehneet niin paljon töitä ja mitä tulevaisuuden suunnitelmia meillä on saada tontistamme ja asuinpihastamme viihtyisä meille
ja lapsillemme.
- Seurauksena tästä hankkeesta on myös se, että alueen asuinrakentamisen kaavoitus hidastuisi. Todella monella perheellä on isoja lainoja kiinteistöistään, ja tällä hankkeella maan arvo laskisi selvästi,
mikä tuottaisi merkittäviä taloudellisia ongelmia, joka voisi aiheuttaa niin isoja huolia, että sillä olisi vaikutuksia myös ihmisten terveyteen.
- Rakentamisen aikana tunnelin räjäytys- ja louhintatyöt aiheuttaisi melua, tärinää ja hiukkaspäästöjä, eli tällä olisi todella suuri merkitys luonnonympäristöön sekä viihtyvyyteen. Myös kiviaineksen
murskaus aiheuttaisi mm. merkittävää ja pitkäaikaista meluhaittaa, hiukkaspäästöjä ja pölyä, unohtamatta arvioinnin mukaan 300-800 rekan tarve/vuorokausi kuljettamaan pois nämä kivi- ja maa-
ainekset, mikä lisäisi entisestään melua, päästöjä sekä huonontaisi ilmanlaatua. Ja kuka näistä kivimurskeesta hyötyisi, jollei Helen itse, kun murskeesta on tällä hetkellä kova pula ja tuottoja voitaisiin
käyttää pienentämään hankkeen kokonaiskustannuksia.
- Hanke on taloudellisesti ja ekologisesti hyödyllinen ainoastaan Helsingille ja helsinkiläisille, kun taas Sipoolle ja sipoolaisille hankkeesta koituisi ainoastaan negatiivisia vaikutuksia. 
- Mielestämme se, että sekä Keravan Energia että Fortum olivat hankkeen suunnitteluvaiheessa mukana, mutta vetäytyivät siitä kannattavuusselvityksessä, pitäisi olla syy jo itsessään, miksei
hankkeeseen pitäisi lainkaan ryhtyä.
 
Pyydämme hartaasti, että otatte huomioon yllä olevat mielipiteemme arviointiohjelmasta sekä erityisesti myös muiden asiantuntijoiden lausunnot ja mielipiteet, joilla on hankkeeseen liittyvistä
ympäristö- ja rakennusteknisistä asioista enemmän asiantuntemusta ja tietämystä. 
 
Vastustamme siis suunnitellun hukkalämpöputken rakentamista nyt esitetyissä muodoissa. Olisi toivottavaa ensin selvittää, voisiko hukkalämpöputki kulkea meren pohjassa, ja jollei tämä ole
mahdollista, kannatamme ns. nollavaihtoehtoa, eli sitä, ettei tätä hanketta lähdettäisi toteuttamaan lainkaan. 
 
Etelä-Sipoon alue on arvokas ja rakas meille sipoolaisille, älkää antaako tämän hankkeen pilata kotikuntaamme!
 
Kunnioittavasti,
 
Mikaela & Shane Power
Uusi Porvoontie 849-7
01120 VÄSTERSKOG
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Lähettäjä:                                 Maarit Rainio <maarit.s.rainio@gmail.com>
Lähetetty:                                lauantai 5. helmikuuta 2022 17.10
Vastaanottaja:                        ELY Kirjaamo Uusimaa
Aihe:                                          Mielipide/lausunto Helen oy:n ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta/ UUDELY/13330/2021
 
Luokat:                                      Tiina; Ympäristö
 
Hei,
 
Järkyttyneenä ja kauhuissani ilmoitan vastustavani Helenin suunnittelemaa Kilpilahdesta Vuosaareen menevää hukkalämpöputkea. Ei voi olla niin, että yhtä luontoa suojelevaa päätöstä (hukkalämmön
talteenotto ja sitä myöten meriveden lämpötilan laskua) suunnitellaan toimenpiteillä, jotka aiheuttavat massiiviset luontotuhot mm. metsien, soiden ja eläinten elinympäristön tuhoutumisella.
Puhumattakaan muista haitoista, kuten vuosien rekkaralli teillä, jotka hädin tuskin kestävät nykyisen liikenteen, haitat maanomistajille, kuten tonttien arvonlaskua ja tuhoutumista, melu- ja pölyhaittaa,
esteettistä tuhoa jne. 
Webinaarissa 19.1. kävi ilmi, että vaihtoehtoisia tapoja olisi kyllä tarjolla lämmön talteenottoon, mutta niitä ei oltu huomioitu, eikä perustelu miksei esimerkiksi oltu mietitty aluksilla toteutettavaa
ratkaisua.
Vastustan hanketta ja siihen liittyvää putkea. Se on jo suunnitteluvaiheessa vanhentunut hanke ja olisi korvattavissa oikeasti luontoa säästävillä ratkaisuilla. Tarkoitushan tässä on hyvä, suunniteltu toteutus
sakkaa. Voisi sanoa, että tarkoitus ei tässä tapauksessa pyhitä keinoja.
 
Eli vastustan hanketta tällaisenaan ehdottomasti ja olen iloinen, että muut kumppanit ovat hankkeesta jo ymmärtäneet vetäytyä.
 
Ystävällisesti,
 
Maarit Rainio, asukas Kringelmalmilta
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Lähettäjä:                                 Rajala-Poikolainen, Jenni <Jenni.Rajala-Poikolainen@nordea.com>
Lähetetty:                                torstai 3. helmikuuta 2022 12.57
Vastaanottaja:                        ELY Kirjaamo Uusimaa
Aihe:                                          UUDELY/13330/2021
Liitteet:                                     Lausunto Helen oy ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta_UUDELY_13330_2021.pdf

Luokat:                                      Tiina

Hei,

Liitteenä Lausunto Helen oy:n ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta/ UUDELY/13330/2021Br,

Terveisin,

Jenni Rajala-Poikolainen ja Mikko Poikolainen
Haavistontie 11
01120 Västerskog

Mob: +358 400657983
E-mail: jenni.rajala-poikolainen@nordea.comjenni.rajala-poikolainen@nordea.com

Confidential
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Lähettäjä:                                 Henrik Ramm-Schmidt <henrik@ramers.fi>
Lähetetty:                                tiistai 8. helmikuuta 2022 22.38
Vastaanottaja:                        ELY Kirjaamo Uusimaa
Kopio:                                        niklasrs@gmail.com; Erik Ramm-Schmidt
Aihe:                                          Referens: UUDELY/13330/2021, Anmärkning mot Helen Oy planer på att bygga tunnel från Sköldvik till Nordsjö
Liitteet:                                     UUDELY_13330_2021 Ramm-Schmidt.pdf

Luokat:                                      Tiina; Ympäristö

Mottagare:                    Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, 

PL 36, 00521 Helsinki

kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fikirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi

Referens:                      UUDELY/13330/2021

Anmärkning mot Helen Oy planer på att bygga tunnel från Sköldvik till Nordsjö

Som delägare av Majvik gård fastighet RN:r 753- 433-6-500 motsätter vi, Niklas, Henrik och Erik Ramm-Schmidt oss de omfattande arbeten som Helen Oy planerar att göra på vår mark, i ruttalternativen VE1, VE4 och
VE6.

På området som påverkas finns en ny detaljplan, Majvik 1 detaljplan (B17) för bostadshus och jordbruksområden, godkänd i Sibbo kommunfullmäktige 13.12.2021. Helen Oy:s utredning verkar inte ha tagit detta i
beaktande. Detaljplanen omfattar bl.a. seniorhus och 20 egnahemshustomter. Helen Oy:s planerade arbete i området i ruttalternativen VE1, VE4 och VE6 innebär tunga transporter av tunnellkross genom detta
nybyggda samhälle, vilket inte är acceptabelt.

Transporterna av grus skulle även skära av den “gröna korridoren”, dvs grönområdet som nämns i detaljplan B17. Detta går emot detaljplanen.

Helens tunnelbygge i ruttalternativen VE1, VE4 och VE6 skulle ha allvarliga konsekvenser för Majvik Gårds biodynamiska jord- och trädgårdsbruk. Avgaserna från den tunga trafiken skulle förhindra att odlingen
certifieras som ekologisk. En väg invid eller över vår åker skulle drastiskt försvåra brukandet av de åkerarealerna.

Majviks Gårds gamla interna vägnät som Helen Oy verkar ha tänkt använda för transporterna håller inte för tung trafik. Majviksvägen är en smal (4,5 m) privatägd sandväg. Kring 20 hushåll Majvik är beroende av att
vägen är trygg och farbar. Som ägare motsätter vi oss att vägen används för Helens transporter och konstaterar även att vägen inte är lämplig för detta.

Ledandet av lakvatten in i Majviksbäcken skulle förstöra bäckens livsmiljö. Förstörandet av bäcken skulle medföra att vi inte längre kunde använda vattnet för att bevattna våra odlingar.

Vi hoppas att NTM-centralen kan få Helen Oy att omedelbart ändra sina planer vad gäller användning av Majvik Gårds marker för sitt tunnelbygge så att vår verksamhet kan pågå såsom är avtalat med kommunen. 

Majvik 8.2.2022

Med bästa hälsningar,

Niklas Ramm-Schmidt, Majviksvägen 75-7, Västerskog, tel. 0407315215, epost niklasrs@gmail.comniklasrs@gmail.com

Henrik Ramm-Schmidt, Dåvitsmossen 3A, Esbo, tel.0405051905, epost henrik@ramers.fi

Erik Ramm-Schmidt, Holmkärr 1B12, Esbo, tel. 0415251921, epost erikrammschmidt@gmail.com
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Lähettäjä:                                 majken rosenqvist <majken.rosenqvist@pp.inet.fi>
Lähetetty:                                keskiviikko 2. helmikuuta 2022 19.12
Vastaanottaja:                        ELY Kirjaamo Uusimaa
Aihe:                                          Helen spillvärme-MKB/ Erika Heikkinen UUDELY/13330/2021
Liitteet:                                     Helen 1 2022.docx
 
Luokat:                                      Tiina; Ympäristö
 
Med följer bilaga
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Sibbo 02.02.2022
Närings- trafik- och miljöcentralen i Nyland
UUDELY/13330/2021

Framförande av synpunkter på 
MKB för Helen Ab:s  projekt för utnyttjande av spillvärme från Sköldviks industriområde till 
Nordsjö i Helsingfors med värmetransportledning.

- Sibbos södra kust är ett omtyckt bosättningsområde med en vacker orörd natur som
ger invånarna en rofylld omgivning och goda möjligheter till rekreation

- dragningarna av värmetransportledningarna enligt alternativen V1 , V3 - V7
skulle alla innebära massiva byggarbeten i södra Sibbo inbegripet borttransporter av 
spräng- och jordmassor. De befintliga vägarna är inte lämpade för dylika transporter.
Det är oskäligt att invånarna, markägarna och landskapet på området skall drabbas av                  
ett dylikt enormt projekt som gagnar enbart Helsingfors.

- röret skulle orsaka bestående men för invånarna, markägarna och landskapet med sina  
servicevägar, tunnelöppningar, körtunnlar och vertikalschakt som kräver byggande 
ovan jord.

      -    en främmande stads energibolag kan inte bestämma utgångspunkterna för Sibbo               
            kommuns delgeneralplan för Hitå, Gumbostrand och Västerskogen. Denna DGP är         
             under arbete

      -    ett alternativ som går längs den nya Sköldviksvägen och längs motorvägen mellan 
Borgå och Helsingfors lämpar sig bäst för denna infrastrukturbyggnation

       -   alternativet VE0 angående produktion av fjärrvärme som inte grundar sig på 
förbränningen av stenkol är värt att undersökas

Majken och Hans Rosenqvist
Markägare i Västerskog



Lähettäjä:                                 Hiironen, Taru <taru.hiironen@rudus.fi>
Lähetetty:                                tiistai 8. helmikuuta 2022 9.44
Vastaanottaja:                        ELY Kirjaamo Uusimaa
Kopio:                                        Heikkilä, Johannes
Aihe:                                          Helen Oy YVA, UUDELY/13330/2021
Liitteet:                                     Rudus Oy muistutus, Helen Kilpilahti hukkalämpö YVA.pdf

Luokat:                                      Tiina; Ympäristö

Hei,

Ohessa Rudus Oy:n muistutus Helen Oy:n ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta: Kilpilahden teollisuusalueen hukkalämmön hyödyntäminen Helsingin kaukolämmön tuotannossa.

Viite: UUDELY/13330/2021

Ystävä l l i s in tervei s in,

Taru Hi i ronen
Maanhankintapää l l i kkö

Rudus  Oy
Resurss i t
PL 42 (Karvaamokuja  2a)
00381 Hels inki
puh. +358 50 478 2661
ta ru.hi i ronen@rudus .fi
www.rudus .fi
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Rudus Oy, PL 42 (Karvaamokuja 2a), 00381 Helsinki, p. 020 447 711, www.rudus.fi
Y-tunnus 1628390-6, Kotipaikka Helsinki, Alv. rek.

Helen Oy:n Kilpilahden teollisuusalueen hukkalämmön hyödyntämistä
Helsingin kaukolämmön tuotannossa koskevan hankkeen 
ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Olemme tutustuneet YVA-ohjelmaan ja kuulutukseen, jotka ovat nähtävillä 10.1.- 8.2.2022. 
Esitämme kannanottonamme seuraavaa:

Rudus Oy:n toiminta

Rudus Oy on johtava kiviaines- ja valmisbetonin toimittaja sekä merkittävä 
kierrätyskiviainesten ja betonituotteiden toimittaja Suomessa. Ruduksella on vaihtoehdon 2 
(VE 2) mukaisella hankealueella sekä sen välittömässä läheisyydessä kaikkiaan kaksi 
tuotantoaluetta, joissa on voimassa olevat viranomaisluvat kalliokiviaineksen hyödyntämiseksi:

MUISTUTUS 1 (3)

7.2.2022

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Viite: UUDELY/13330/2021
kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi
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Box, Sipoo

Ruduksella on Sipoossa sijaitsevalla Boxin tuotantoalueella voimassa olevat lainvoimaiset maa-
aines- ja ympäristöluvat kiinteistöillä 753-403-2-86 Kullovägen, 753-403-1-78 Hagens ja 753-
403-1-29 Johans. Maa-aineslupa on voimassa 31.1.2029 asti ja ympäristölupa (kiven louhimo, 
siirrettävä murskaamo ja muualta tuotavan kiven murskaus) on voimassa toistaiseksi. 
Ottoalueella on tarkoituksena louhia alueen kallioaluetta ja jalostaa mursketta 
rakennusmateriaaliksi. Samalla ottotoiminta on alueen esirakentamista, sillä ottotoiminnan 
kohteena oleva alue on osayleiskaavassa osoitettu teollisuus- ja varastoalueeksi. Louhinta on 
välttämätöntä, jotta alueelle myöhemmin voidaan rakentaa kaavan mukaista toimintaa. Boxin
alueelle on laadittu YVA, joka on valmistunut 25.10.2011. Aiemmin mainitut kiinteistöt ovat 
yksityisessä omistuksessa, Rudus toimii alueella sopimusperusteisesti. Ottoalue (alue, jossa 
suoritetaan louhintaa) on kokonaisuudessaan noin 33 ha. Voimassa olevien viranomaislupien
mukainen ottotoiminta aloitetaan lähitulevaisuudessa.

Kulloo, Porvoo

Ruduksella on Porvoossa sijaitsevalla Kulloon tuotantoalueella voimassa olevat lainvoimaiset 
maa-aines- ja ympäristöluvat kiinteistöillä 638-440-1-130 Lilljontas II ja 638-440-15-9 
Lilljontas. Maa-aineslupa on voimassa 16.10.2029 ja ympäristölupa (kallion louhinta, louheen 
murskaus ja varastointi) on voimassa toistaiseksi. Lisäksi Rudus on hakenut 28.9.2021 
päivätyllä hakemuksella maa-ainesten ottolupaa sekä ympäristölupaa kallion louhintaan sekä 
louheen murskaukselle kiinteistöillä 638-440-1-128 Kulloon louhos, 638-440-10-19 Andersas 
ja 638-440-15-9 Lilljontas. Voimassa olevassa osayleisaavassa Kulloon tuotantoalue on laajalti 
osoitettu teollisuus- ja varastoalueeksi (T). Kulloon tuotantoalueella harjoitetaan aktiivista 
kalliokiviainesten ottotoimintaa ja alue louhitaan kaavan mukaista käyttöä varten. Edellä 
mainitut kiinteistöt ovat yksityisessä omistuksessa, Rudus toimii alueella sopimusperusteisesti. 
Lisäksi Rudus omistaa alueella kiinteistön 638-440-1-128 Kulloon louhos, jonne Ruduksella on 
oikeus ottaa vastaan louhetta.

Rudus Oy on sitoutunut Boxin ja Kulloon alueiden pitkäaikaiseen kehittämiseen ja 
valmistamiseen tulevaa kaavan mukaista käyttötarkoitusta varten.

Rudus Oy:n kannanotto

Pidämme hanketta hyvänä ja suhtaudumme siihen positiivisesti. Kilpilahden hukkalämmön 
hyödyntäminen on ilmastovaikutusten näkökulmasta erittäin kannatettavaa. Rudus Oy:n 
tarkoituksena on edelleen jatkaa ja laajentaa maa-ainesten ottotoimintaansa 
tuotantoalueillaan, jotka sijoittuvat vaihtoehdon 2 mukaiselle hankealueelle tai sen välittömään 
läheisyyteen.

Mikäli hankkeessa päädytään vaihtoehdon 2 (VE2) toteuttamiseen, tulee se aiheuttamaan 
kohtuutonta ja merkittävää haittaa Ruduksen kiviainesliiketoiminnalle estämällä ja 
rajoittamalla jo luvitettujen kalliokiviainesten hyödyntämisen Boxin tuotantoalueella putkilinjan
läheisyydessä (putkilinjan leveyden osalta + putkilinjalle mahdollisesti jätettävät 
suojaetäisyydet). Lisäksi raskaat kiviaineskuljetukset sijoittuisivat rakennettavan putkilinjan 
yli. Suunnitelmien mukaan putkilinjan rakentaminen on suunniteltu aloitettavan jo vuonna 
2023, mistä syystä Ruduksella ei ole aikataulullisesti mahdollisuuksia louhia kiviaineksia 
putkilinjalta ennen sen rakentamista.

Edellä mainituilla perusteilla Ruduksen kannanotto on, että putkilinjan sijoittaminen jollekin 
eteläisistä reiteistä (VE1, VE3-VE7) on paras ja kannatettavin vaihtoehto lämmönsiirtolinjan 
toteuttamiseksi.
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Rudus haluaa muistuttaa, että kyseessä oleva hanke tulee suunnitella ja toteuttaa siten, että 
se ei estä tai vaikeuta missään hankkeen vaiheessa Rudus Oy:n pitkäaikaista 
kiviainesliiketoimintaa Boxin tai Kulloon alueella.

Lopuksi

Lisätietoja antaa tarvittaessa kiinteistöpäällikkö Johannes Heikkilä p. 020 447 7129. Ko. 
hankkeeseen liittyvät asiakirjat pyydämme toimittamaan osoitteella: Rudus Oy / Resurssit /
Johannes Heikkilä, PL 42, 00381 Helsinki

Helsingissä 7.2.2022

__________________________
Johannes Heikkilä
Kiinteistöpäällikkö 
Rudus Oy



Lähettäjä:                                 Kaisa Ruoho <kruoho2@gmail.com>
Lähetetty:                                maanantai 7. helmikuuta 2022 19.40
Vastaanottaja:                        ELY Kirjaamo Uusimaa
Aihe:                                          Mielipide/lausunto Helen oy:n ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta/ UUDELY/13330/2021
 
Luokat:                                      Tiina; Ympäristö
 

Vastustan hanketta mm.seuraavista syistä:
 
Hankkeen seurauksena alueen asuinrakentamisen kaavoitus hidastuu. Tunnelin päälle tai avolouhitun putkiojan välittömään läheisyyteen ei
saa rakentaa asuntoja eikä infraa, eikä putkiojan alueella voi harjoittaa maa- tai metsätaloutta. Lisäksi alueen virkistyskäyttö, ml. sienestys
ja marjastus, supistuu. Voidaan olettaa, että maan arvo laskee selvästi.
 
Rakentamisen aikana tunnelin räjäytys- ja louhintatyöt aiheuttavat melua, tärinää ja hiukkaspäästöjä.
Vaikutusta voi olla myös alueen kaivojen veden laatuun ja määrään.
Tunnelin rakennustyö vaatii suuria määriä vettä ja sähköä, joka otetaan alueen vesi- ja sähköverkosta. Tämä rasittaa verkkoja ja
saattaa vaikuttaa alueen vesi-ja sähköverkkojen toimivuuteen.
 

Avolouhiminen sekä louheen ja maa-aineksen kuljetukset tiestöineen ja ojituksineen aiheuttavat merkittävää ja pitkäaikaista melua ja
haittaa sekä ja rajoittavat huomattavasti alueen virkistyskäyttöä. Suunniteltu maaputkiosuus pirstaloi luonnontilaisen vanhan
metsäalueen, jossa esiintyy useita silmällä pidettäviä lajeja. Joukossa on myös vaarantuneita lajeja, kuten huuhkaja( Bubo bubo) ja
hömötiainen( Poecile montanus), sekä erittäin uhanalaisiksi luokitellut varpuspöllö( Glaucidium passerinum) ja töyhtötiainen
( Lophophanes cristatus).
Suunnitelmassa yhtenä vaihtoehtona mainitaan mm. kiviaineksen murskaus ajotunneleiden läheisyydessä. Kiviaineksen murskaus aiheuttaa
huomattavaa ja pitkäaikaista meluhaittaa, pölyä sekä hiukkaspäästöjä. Suuret louhemäärät vaativat myös laajat välivarastointialueet
ennen ja jälkeen murskauksen.
Osassa linjausvaihtoehtoja tunneliosuuden ajotunneleiden aukkojen sijaintipaikkoina mainitaan mm. Västerbacka ja Majvik. Koska louheen
murskausta suunnitellaan ajotunneleiden läheisyyteen, sijoittuisivat myös mahdolliset kivimurskaimet ja louheen välivarastointialueet näille
alueille, vain muutaman sadan metrin päähän tiiviistä kyläasutuksesta.
Orgaaniselle maa-ainekselle tarvitaan laajat läjitysalueet, joka lisää maankäytön tarvetta sekä lisää riskiä maaperän sekä pohja- ja
pintavesien saastumiselle. Lisäksi esimerkiksi GV:n alueella tiedetään esiintyvän myös ns. happamaa sulfaattimaata, joka vaatii
erikoiskäsittelyä. Kun tällaista maata kaivaa, pääsee sulfaatti reagoimaan hapen kanssa ja ja syntyy myrkyllisiä rikkiyhdisteitä jotka
huuhtoutuvat sadeveden mukana ympäristöön.
Kivi- ja maa-aineksen kuljettamiseen arvioidaan tarvittavan 300-800 rekkaa vuorokaudessa. Hankkeen suunnitelman perusteella voidaan
olettaa, että GV:n alueella rekkaliikenne keskittyy ajotunneleiden ja maaputkiosuuksien läheisyyteen, joten näihin kohtiin tullaan todennäköisesti
rakentamaan myös uusia tieosuuksia sekä leventämään ja vahvistamaan jo olemassa olevia kyläteitä. Suuri (diesel)rekkamäärä asutuksen
liepeillä sekä Uudella Porvoontiellä aiheuttaa merkittävää melua, heikentää ilmanlaatua ja lisää vaaratilanteita liikenteessä.
Hankkeen on tarkoitus edesauttaa Helsingin pyrkimyksiä kohti hiilineutraaliutta. Hukkalämpöputken toteutus ja
käyttö aiheuttavat kuitenkin runsaasti hiilipäästöjä. Suunnitelmiin kuuluu mm. puuston ja aluskasvillisuuden poisto laajoilta alueilta
ja alueiden pitäminen puuttomina myös jatkossa. Hehtaari metsää (puut, kasvit ja maaperä) sitoo keskimäärin n. 10 tonnia hiilidioksidia
vuodessa (netto), kun esimerkiksi saman kokoinen nurmetettu alue sitoo vuodessa vain muutamia satoja kiloja. Metsän poistaminen pienentää
siis pysyvästi alueen hiilensidontakykyä. Lisäksi työkoneet ja kuljetukset aiheuttavat hankkeen toteutuksen aikana runsaasti hiilipäästöjä.
Projektin kokonaishiilitase tulisi siksi ehdottomasti mallintaa osana YVA-menettelyä.
 
Nämä seikat vastaavat täysin omaa käsitystäni seurauksista joita ko.hankkeella toteutuessaan on. Hanke on estettävä.
 
T. Kaisa Ruoho
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Lähettäjä:                                 Laura Saarioinen <l.saarioinen@gmail.com>
Lähetetty:                                tiistai 8. helmikuuta 2022 21.49
Vastaanottaja:                        ELY Kirjaamo Uusimaa
Aihe:                                          UUDELY/13330/2021
Liitteet:                                     UUDELY133302021.docx
 
Luokat:                                      Tiina; Ympäristö
 
Hei!
 
Mielipiteemme liitteenä.
 
T: Laura Saarioinen
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Laura ja Lari Saarioinen

Merikapteenintie 35 A

00890 Helsinki

UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS

kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi

Viite: UUDELY/13330/2021

Mielipide Helen Oy:n hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

Kiinteistöllemme tulee kaksi maalämpökaivoa rakennusluvan mukaisesti huhtikuussa 
2022. Toinen maalämpökaivoista porataan vinoon niin, että se kulkee etelään päin 
eli juuri sinne, mihin tunneli on sijoitettu vaihtoehdoissa 1, 4 ja 6. Maalämpökaivo 
ulottuu 190 m maan alle. Emme ole ainoita alueella, joilla on maalämpökaivoja, 
joten on todennäköistä, että tunnelia ei voida maalämpökaivojen vuoksi rakentaa 
suunnitelmien mukaan vaihtoehdoissa 1, 4 ja 6. 

Pyydämme myös huomioimaan, että Helsingin Kuggvikenin alueella on merkittävää 
uposkasvistoa ja merenalaista kulttuuriperintöä kohdassa, johon tunnelia on 
suunniteltu (Karhusaaren asemakaava). Vaikka tunneli kulkeekin meren alla, 
rakentamisella saattaa olla vaikutuksia uposkasvistoon ja merenalaiseen 
kulttuuriperintöön. 

Helsingissä 8.2.2022

Laura Saarioinen Lari Saarioinen

l.saarioinen@gmail.com lari.saarioinen@gmail.com 



Lähettäjä:                                 Helena Salmela <helena.salmela@kolumbus.fi>
Lähetetty:                                tiistai 8. helmikuuta 2022 23.12
Vastaanottaja:                        ELY Kirjaamo Uusimaa
Aihe:                                          Näkemyksemme Helenin suunnitelmasta Kilpilahden hukkalämmön hyödyntämiseksi.

Luokat:                                      Tiina; Ympäristö

Suunnitellut putkilinjaukset Sipoon läpi vaikuttaisivat hyvin voimakkaasti eteläisen Sipoon ympäristöön.
Haluamme tuoda esiin näkemyksemme siitä, miten hanke vaikuttaisi omaan asuinympäristöömme.

Asumme vuonna 2003 valmistuneessa omakotitalossa Spjutsundintie 419:ssä. Kaikki suunnitellut putkilinjaukset pohjoista vaihtoehtoa 2 lukuunottamatta kulkisivat aivan tonttimme ohi joko maa- tai
tunneliputkena.

Maaputken vaatima leveä linja huoltoteineen rikkoisi voimakkaasti naturasuon reuna-alueen ja ympäristössämme olevien kallioisten metsäalueiden maisemaa. Lisäksi olemme hyvin huolestuneita siitä,
miten maaputken kaivuu vaikuttaa tonttimme pohjavesiin. Meillä on 110 metriä syvä porakaivo jonka veden laatu ja riittävyys ovat erinomaiset, minkä tilanteen haluamme säilyvän. Lisäksi meillä on
maalämpökaivo, jonka varassa kiinteistömme lämmitys on.

Sama huoli vielä vahvempana on tietysti tunnnelivaihtoehdossa, joka kulkisi syvemmällä, mutta ilmeisesti ohittaisi tonttimme vielä lähempää kuin maaputki-vaihtoehto. Myös sekä rakennusajan
räjäytys- ym. töissä että toiminta-aikana lämpökanavassa käytettävät kemikaalit herättävät suurta huolta: mitä tapahtuu pohjavesillemme vuodon sattuessa, ja miten vuotojen aiheuttamat katastrofit
lähikiinteistöjen talousvesille korjataan ja korvataan? Rakennusaikainen louhinta- ja räjäytystyö tuottaa typpi- ja muita saasteita, melua, pölyä  ja tärinää lähiympäristöön, mistä ympäristöllemme on
tiedossa useamman vuoden haitta.

Molemmat vaihtoehdot tuottaisivat kestämätöntä haittaa Spjutsundintien liikenteelle vuosia kestävän rakennushankkeen ajan. Tällä hetkellä jo Nevas Gårdin lomakylähankkeen nimellä kulkeva
jätemaan läjitys tonttimme läheisyyteen on rikkonut Spjutsundintien alkupäätä lähes neljän kilometrin matkalta jo vuosia. On nähty jo, että tie ei kestä jatkuvaa maanajoa raskailla ajoneuvoilla. Lisäksi
tie on kovin kapea, minkä vuoksi erityisesti kevyt liikenne – pyöräilijät, lapset, lemmikkien ulkoiluttajat  - ovat toistuvasti vakavassa vaarassa tielle sopimattomien liikennemäärien vuoksi. Jos tuohon
lisätään vielä erityisesti tunnelisuunnitelman vaatima valtaisa louheen ajoralli, tilanne muuttuu täysin kestämättömäksi. Näemme, että ainoa turvallinen ratkaisu olisi tehdä ensin kevyen liikenteen
väylä koko sille matkalle Spjutsundintietä, millä rekkarallia aiotaan ajaa.

Sen lisäksi tie vaatisi jatkuvaa kunnossapitoa – tämän hetken maanajorallin tuloksena tie on paitsi huonokuntoinen, usein myös ajoneuvojen mukana tielle kantautuneen saven ja liejun vuoksi kuin
luistinrata, ja siksi mutkapaikoissaan myös autoliikenteelle todella vaarallinen. Suurilla raskaan liikenteen ajomäärillä päällyste jouduttaisiin uusimaan varmaan vuosittain. Kesäaikaan tiellä on
kesämökki-liikennettä valtavan paljon, mikä entisestään lisää tien vaarallisuutta rekkaralliin yhdistettynä.

Koska hankkeellä on selvästi vakavat vaikutukset koko eteläisen Sipoon luontoon ja asukkaiden elinympäristöön, ja koska hanke ei kuitenkaan tuota sipoolaisille vastineeksi mitään hyötyä, joka voittaisi
luonnon turmelemisen, näen sen erittäin ei-toivottuna.  Ihmettelen, miksi hankkeen suunnittelussa ei ole otettu esiin vaiahtoehtoa, jossa lämmönsiirto tapahtuisi meren pohjaan laskettavan putken
kautta.

Sipoossa 8.2.2022

Helena Salmela & Jouni Salakka
Spjutsundintie 419
01190 Box
p. 044 0445445
helena.salmela@kolumbus.fihelena.salmela@kolumbus.fi

Lähetetty Windowsin SähköpostiSähköpostiista
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Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland
Registraturen
PB 36
00521 HELSINGFORS
 
Referens: UUDELY/13330/2021
 
 
Åsikt om Helen Oys planerade spillvärmerör i Sibbo.
 
Jag har bekantat mig i Helens plan att utnyttja spillvärme från Sköldvik industrier och de olika alternativen. I synnerhet är jag förskräckt över alternativen VE1, VE3
och VE7 som går genom skogar som jag har betraktat som mina vandringsområden.
Värst är sträckan i Nevas ås dal vid Storängarna.
Det är ett område var naturen ännu är tämligen orörd och var många djur- och insektsarter ännu trivs bl.a. Morkulla och Rapphöna häckar just där var
rördragningen är planerad.
I skogen häckar Tjäder och Orre. 
Till forsen vid Nevas år har Strömstaren just kommit tillbaka efter många år.
Dessutom har jag sett av sällsynta insekter Apollo fjärilen (Parnassius apollo ) och Getingspindel (Argiope bruennichi).
Av de vanligare Stor ängarnas fjärilar vill jag nämna Aspfjäril (Limenitis populi) och Riddarfjärilar (Papilio machaon).
 
Jag hoppas att röret aldrig byggs. Det är fullständig naturförstörelse. Det finns väl andra metoder att värma Helsingforsbornas bostäder än att förstöra naturen
hemma hos mig.
 

 
Elli Schroderus
_____________________________________
Elli Schroderus
Studerande
Lill-Nevasvägen 30
01150 Söderkulla
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Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland
Registraturen
PB 36
00521 HELSINGFORS
 
Referens: UUDELY/13330/2021
 
 
Åsikt om Helen Oys planerade spillvärmerör i Sibbo.
 
Som före detta Sibbo bo har jag bekantat mig i Helens plan att utnyttja spillvärme från Sköldvik industrier.
 
Jag anser att Helen OYs planerade värmeledning från Sköldvik industrier till Helsingfors är helt förkastlig. Helen försöker vilseleda
medborgare med att säga att man frångår från fossilvärmeenergi. Spillvärmeenergin från Sköldviks industrier härstammar
uteslutande från fossilenergi!
 
Det är frågan om grovt gröntvätt där man försöker få där man försöker få olje- och kemikalieindustrin få se bättre ut och
möjligtvis förtjäna på Helsingforsbornas bekostnad.
 
Man skulle värma Helsingfors bornas bostäder med dyr energi som produceras 100% fossilt vid sidan om skulle man orsaka
oåterkalleliga skador för naturen och miljön i Borgå, Sibbo och östra Helsingfors.
 
Om denna plan motförmodan skulle förverkligas, varför har inte linjedragning i havet medtagits bland alternativen?
 
 
 
Erik Schroderus
_____________________________________
Erik Schroderus
Civilingenjörsstuderande
Blekinge Tekniska Högskola
Minervavägen 20
37141 Karlskrona
Sverige
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Bifogat vår åsiktsyttring angående Helen Oy:s spillvärme projekt.
Mvh,
Marita och Ilkka Schroderus
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Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland
Reaistraturen
PBi6
00521 HELSINGFORS

Referens: UUDELY/13330/2021

Åsiktsyttring om Helen Oys planerade spillvärmerör i Sibbo.
Vi anser att hela projektet är ur miljösynpunkt oacceptabelt.
Alla alternativ medför oåterkalleliga negativa konsekvenser för miljön i södra Sibbo.
Dessutom ifrågasätter vi om hela projektet ens är en hållbar lösning för framtiden.

Vet man att olje- och plastoroduktionen fortsätter i Sköldvik så länge att
projektets dyra investeringar blir lönsamma.
Vet man att tillverkningsmetodema i oljeindustrin inte ändras så att spillvarme
skulle minska.
Vet man att företagen i Sköldvik inte själv skulle ha mera användning för
spillvärme i sin egen produktion och därmed höja priset på spillvärme, vilket
skulle försämra lönsamheten för Helens projekt.

Framför allt är attemativen VEI , VE3 och VE7 för oss katastrofala, inte bara i
byggnadsskedet utan för all framtid. Dessa tre alternativ är planerade så att de går på
vårt område. Det skulle förstöra vår boendemtliö, frid och utsikt. Dessutom skulle det
leda till en enorm värdesänkning på våra lägenheter.

Nevas, Sibbo 6.2.2022

Ilkka Schroderus
Lill-Nevasvägen 30
01150 Söderkulla
Fastighet:
753-422-0003-0286

Mari roderus
Lill-Nevasväaen 30
OI 150 Södeikulla
Fastighet:
753422-0003064

Sensitivity: internal
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Luokat:                                      Tiina

Viite UUDELY/13330/2021

Hei!

Lähetän liitteenä, pdf-asiakirjana, Sompa Capital Oy:n mielipiteen. Jos liite-asiakirjan perilletulossa tai avaamisessa on ongelmia, ilmoitattehan minulle. Laitan varmuuden vuoksi mielipiteen tekstin
myös tämän viestin loppuosaan.

Ystävällisin terveisin,

Mikko Bergman
Sompa Capital Oy

---------------

Sompa Capital Oy
Merikapteenintie 18
00890 Helsinki

UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fikirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi

Viite: UUDELY/13330/2021
Mielipide Helen Oy:n hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

Helen Oy:n hanke lämmönsiirtolinjan mahdollisesta rakentamisesta Karhusaareen ja saaren edustalle herättää huolta Sompa Capital Oy:ssä, joka omistaa kaksi toistaiseksi
rakentamatonta asuintonttia Karhusaaressa osoitteissa Merikapteenintie 20a ja 21.  Molemmat tontit sijaitsevat lähellä lämmönsiirtoreitin linjausta. Rantatontti Merikapteenintie 21
sijaitsee aivan erityisen lähellä lämmönsiirtoreittiä.

Tarkastelussa olevat vaihtoehdot 1, 4 ja 6 ovat Sompa Capital Oy:n huolen kohteena. Merkittävä haitta näissä kolmessa vaihtoehdossa on se, että niiden linjaukset kulkevat Karhusaaressa
asemakaava-alueella, aivan liian lähellä asutusta sekä Karhusaaren alle sijoittuvan tunnelin että Karhusaaren edustalle sijoittuvan merenalaisen tunnelin osalta. Asukkaille tulisi
rakentamistöistä suurta meluhaittaa, joka kestäisi pitkään.

Yhtiö on huolestunut lämmönsiirtotunnelin vaikutuksista maalämmön hyödyntämisen mahdollisuuteen. Yhtiön omistuksessa oleville edellä mainituille tonteille on suunnitelmana
asentaa maalämpökaivot kun tonteille rakennetaan. Karhusaaressa ei ole mahdollisuutta kaukolämpöön ja tuskin alue tulee tulevaisuudessakaan olemaan kaukolämmön piirissä. Sen
vuoksi on erityisen tärkeää, että ympäristöystävällistä maalämpöä voidaan alueella hyödyntää lämmitysmuotona jatkossakin. Maalämpö on alueella vallitseva lämmitysmuoto,
toteutusmenetelmänä nimenomaan maalämpökaivot. Mahdollisen lämmönsiirtotunnelin rakentaminen ei saa vaarantaa ympäristöystävällisen maalämmön hyödyntämistä
Karhusaaressa.

Helsingissä 7.2.2022

Sompa Capital Oy

Mikko Bergman
Sähköposti:
mikko.bergman@summa.fimikko.bergman@summa.fi
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Lähettäjä:                                 Sundberg Frans <Frans.Sundberg@ensto.com>
Lähetetty:                                sunnuntai 6. helmikuuta 2022 21.11
Vastaanottaja:                        ELY Kirjaamo Uusimaa
Aihe:                                          UUDELY/13330/2021
 
Luokat:                                      Tiina; Ympäristö
 
Hej,
 
Ide´n med detta låter som en bra sak. Spillvärmeröret skall dock inte gå över/under privata personers tomter.
Vi vill inte ha servicestationer, nya byggda servicevägar samt livlig trafik på våra småvägar på grund av detta.
Blir detta verkligt, skall man ta det alternativ där röret går längs med motorvägen, eller det alternativ, där röret går längs havsbottnet hela vägen från Sköjdvik till Nordsjö.
 
Med vänlig hälsning,
 
Frans Sundberg
mobile +358 (0) 40 587 3002
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Lähettäjä:                                 Niclas Sundman <niclascsundman@gmail.com>
Lähetetty:                                sunnuntai 6. helmikuuta 2022 15.35
Vastaanottaja:                        ELY Kirjaamo Uusimaa
Aihe:                                          Mielipide, ympäristövaikutusten arviointi Helen UUDELY/13330/2021
 
Luokat:                                      Tiina; Ympäristö
 
Asumme Gumbostrandissa osoitteessa Haapaniementie 63, ja olemme vahvasti vastaan kaukolämpöputken linjaus-suunnitelmia, jotka kulkevat koskemattoman luonnon läpi ja läheltä asuintaloja - mukaan
lukien meidän - Västerskogissa ja Gumbostrandissa.
 
Sinänsä kaukolämpöputkessa ei ole mitään vikaa, mutta vetäkää se putki alusta loppuun olemassa olevia teitä pitkin, kuten moottoritietä tai 170 tietä pitkin. Moottoritie lienee kuntalaisille vähiten haittaa
aiheuttava vaihtoehto.  Siellä ei enää rakenneta mitään eikä siellä liioin häiritä pientaloasujia. Mikäli vetäminen suuria väyliä pitkin ei ole kannattavaa, niin sitten ei ole, silloin hanke ei enää ole hyvä. Älkää
hakeko kannattavuutta hankkeelle naapurikuntalaisten kustannuksella. Se ei ole tasapainoista.
 
Tällaiset ehdotukset, että halutaan putken kanssa mennä pienen kylä läpi, ovat jopa hieman röyhkeitä. 
 
Esim. asuintalot ovat toisaalta kyllä tervetulleita, ne tuovat lisää väkeä ja elämää kyläämme, sekä mahdollisia uusia veronmaksajia kunnalle. Samaa ei voi sanoa tästä rakennussuunnitelmasta.
 
Muita haittatekijöitä: putken rakennustyöt aiheuttavat räjäytysten myötä tärinähaittoja. Syntyvät maamassat pitää kuljettaa jotenkin pois; syntyisi merkittävää raskasta kuorma-auto liikennettä, mikä rikkoo
teitä, aiheuttaa meluhaittaa ja aiheuttaa päästöjä.
 
Helen haluaa esiintyä ilmastotoimien edelläkävijänä. Silloin valittua linjaa pitää noudattaa johdonmukaisesti ja täysimääräisesti, ja osoittaa kunnioitusta myös pieniä paikallisympäristöjä kohtaan.
 
Anna ja Niclas Sundman
Gumbostrand
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Lähettäjä:                                     Hannele Sundman <hannele.sundman@gmail.com>
Lähetetty:                                     maanantai 7. helmikuuta 2022 14.41
Vastaanottaja:                             ELY Kirjaamo Uusimaa
Aihe:                                               Lausunto viite UUDELY/13330/2021
Liitteet:                                          helen oy 3.rtf; Sipoon_historiallisen_ajan_muinaisjaannosten_inventointi-vuonna_2007-Museovirasto.pdf;

karttaote_75343300040084_KARTTAOTE_FI (3).pdf; karttaote_75343300040097_KARTTAOTE_FI.pdf; Skinnarböle liite.pdf
 
Luokat:                                          Siina
 
Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle Helen Oy:n ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta liittyen suunniteltuun hukkalämpöputkeen Kilpilahdesta Vuosaareen.
Lausunto ja siihen liittyvät kartat liitteinä.
 
Ystävällisin terveisin
Hannele Sundman
Sipoon Västerskogissa 7..2.2022
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Uudenmaan ELY-keskus, viite UUDELY/13330/2021

MIELIPIDE/LAUSUNTO Helen Oy:n ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta 
liittyen suunnitteiltujen lämmönsiirtolinjan reitteihin Kilpilahdesta Vuosaareen.

Linjaukset VE2,3,5 ja 7 Sipoon länsiosassa, lähellä Helsingin rajaa, vaikuttavat maatilaamme kiinteistö 
Solbacka753-433-4-97 (asumme jo 5:ssä polvessa) ja siitä lohkottuihin pelto/metsätilaan 753-433-4-96, 
Immersbackantie 85, Västerskog  ja peheemme asuntoon, kiinteistö 753-433-4-84, Immersbyntie 58, 
Västerskog (liitteenä kartat).

 Peltoalueet Immersbackassa (ko alueen nimi) ovat olleet torpparin, Solbackassa,  viljelemä 
torpparilain tultua voimaan n 1918 alkaen ja naapurin Manskog torpan viljelemä jo 1800 luvun puolella. 
Tätä ennen ollut Östersundomin kartanon omistama ja viljelemä. Alue on vanhojen torppien, 
alkuperäisine ulkorannuksineen, muodostama kultturi maisema, rauhallisessa, kauniissa purolaaksossa, 
jossa Immersbackan yksityistien ja pellon pohjoispuolen asukkaat viihtyvät ja ovat hakeutuneet pellon 
ympärillä oleviin koteihinsa asumaan pitkälti ympäristö syistä.Immersbackan yksityistiellä 13 
asuinkiinteistöä ja Immersbackantiellä pellon läheisyydessä4-5.Viimeisimmä ostaneet asuinkiinteistön 
jolukuussa 2021. Kertomansa mukaan, nimenomaan alueen rauhallisuuden ja luonnon kauneuden 
vuoksi. Alue muodostaa pienen, rauhallisen kyläyhteisön.

Hoidettujen peltojen halki kulkeva puro, Fallbäcken, on Sipoon ehkä luonnonvaraisin puro. Linjaukset 
VE2,3 ja 5 uhkaavat myös historiallisen ajan muinaisjäännöstä,koska linjat kääntyvät moottoritietä 
seurattuaan etelään kohti Immersbackan peltoja ja linjaus näyttää kulkevan pellon pohjoisreunan yli 
paikasta jossa on Skinnarböletorpin rakennuksen pohja 1550 luvulta, Kyseinen kohde on mainittu 
museoviraston Sipoon historiallisen ajan muinaisjäännösten inventoinnissa vuonna 2007, kohdelettelo, 
sivu118 (liite). Kartta kohde 89(liite),rauhoitusluokka II. Alue on ilmeisesti kuulunut muinaaseen 
Skinnarböle (Böle) kylään ja on ilmeisesti viljelty jo tuohon aikaan. Linja tekisi myös ammottavan 
"haavan" moottoritieltä pellolle joka rikkoisi maisemaa ja häiritsisi vieressä olevia asukkaita.

Tilallamme Solbacka on ratsastustalli. Ratsastaminen ja hevosten ulkoilu ei onnstuisi työmaa-alueella. 
Laitumet ja heinän viljely ovat pellolla linjauksilla VE2,3 ja5, jolloin suuri osa laitumista jää linjan 
alle.Pellon länsipäässä allekirjoittanu viljelee myös mesikasveja pölyttäjille. Sekin on uhattuna 
putkilinjauksessa. Pellon ennallistaminen, josta suunnitelmassa on mainittu, ei ole mahdollista vuodessa 
eikä kahdessa. Jo ruokamullan kuoriminen vie viljelyltä edellytykset ja kun kaivetaan ja möyhitään vielä 
syvemmältä (2,5m),sekoittuvat vuosisatoja muodostuneet maakerrokset, pahentaen tilannetta.Naapurin 
Manskogin pellot myös viljelyssä. Pölyttäjät viihtyvät siellä.

Linjaus VE7 kulkisi tunnelissa kiinteitömme 753-433-4-84 etelä-länsi kulman tuntumassa.Metsää 
kaadettaisiin suuri alue rajamme tuntumasta(kartan mukaan). Siinä menisi marja- ja sienimetsää ja 
rajamme kaunis metsä muuttuisi avohakkuuksi. Metro ei ole tulossa ehkä vuosikausiin ja mikä sen linjaus 
sitten loppujenlopuksi olisi?

linjaus VE7 turmelisi myös idyllisen peltomaiseman kulkiessaan naapurin, Manskogin pellon etelä 
kulmassa, koska metsä kaadettaisiin sieltä.



Huoltotie pellolla turmelee maisemallisesti arvokkaan peltoalueen  ja estää viljelyn ja muun käytön 
maanomistajalta kyseisellä linjalla.

Linjauksien toteutuessa, aiheuttaisi se meille talodellisia menetyksiä. Maanarvon odotusarvo alenee. 
Viljelykelpoisen peltoalan pieneneminen. Mahdollinen metsäalueen pieneneminen. Ratsastustallin 
kannattavuus heikkenee tai toiminta lopetettava.

Helen Oy mainostaa olevansa hiilineutraali vuonna 2030. Mutta miksi Sipoon yksityisten maanomistajien 
pitäisi maksaa siitä? Ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa tulee käyttää muita keinoja kuin 
kansalaisten kurittamista.

Allekirjoittanut perheineen esitämme,että edellä mainitut kannanottomme huomioidaan ja 
lämmönsiirtolinjat VE2,3,5 ja 7 hylätään.

Sipoossa 6.2.2020

Hannele Sundman

hannele.sundman@gmail.com  

040 7444205
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Lähettäjä:                                 Lauri Kajander <lauri.kajander@sll.fi>
Lähetetty:                                tiistai 8. helmikuuta 2022 16.00
Vastaanottaja:                        ELY Kirjaamo Uusimaa
Kopio:                                        Luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry; Helsy; Sipoon Luonnonsuojelijat – Sibbo Naturskyddare
Aihe:                                          Lausunto Kilpilahti-Vuosaari lämmönsiirtohankkeen YVA-ohjelmasta
Liitteet:                                     SLLUP_SipoonLS_Helsy_Lausunto_HelenOy-Kilpilahti-Vuosaari_YVA-ohjelma_8.2.2022.docx; SLLUP_SipoonLS_Helsy_Lausunto_HelenOy-Kilpilahti-Vuosaari_YVA-

ohjelma_8.2.2022.pdf; SLLUP_SipoonLS_Helsy_Lausunto_HelenOy_YVA_Liite 1-Täydentäviä-MALU-rajauksia-Eriksnäsissä-2011.pdf

Luokat:                                      Tiina

Hei!

Liitteenä Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry:n, Sibbo Naturskyddare - Sipoon Luonnonsuojelijat rf:n sekä Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry:n yhteinen lausunto Helen Oy:n Kilpilahden
teollisuusalueen hukkalämmön hyödyntäminen Helsingin kaukolämmön tuotannossa -hankkeen YVA-ohjelmasta.

VIITE: UUDELY/13330/2021

Toimeksi saaneena,

Lauri Kajander

--
Lauri Kajander
erityisasiantuntija
p. +358 45 114 0088
lauri.kajander@sll.filauri.kajander@sll.fi

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry Itälahdenkatu 22 b A, 00210 Helsinki
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?
url=http%3A%2F%2Fwww.sll.fi%2Fuusimaa%2F&amp;data=04%7C01%7C%7C6bbd0a4baefb4064b4cd08d9eb0b52d8%7Cd95951a6dfd34a749abbf2b2cb89d671%7C1%7C0%7C637799257862696898%7CUnknownurl=http%3A%2F%2Fwww.sll.fi%2Fuusimaa%2F&amp;data=04%7C01%7C%7C6bbd0a4baefb4064b4cd08d9eb0b52d8%7Cd95951a6dfd34a749abbf2b2cb89d671%7C1%7C0%7C637799257862696898%7CUnknown
%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&amp;sdata=tHGk2mzB7HAJ7WMsRO1d0MzMnNEFsxO8V3FhKvbXtWQ%3D&amp;reserved=0
uusimaa@sll.fi

Tue luonnonsuojelutyötämme:
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.sll.fi%2Fuusimaa%2Ftue-https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.sll.fi%2Fuusimaa%2Ftue-
toimintaamme%2F&amp;data=04%7C01%7C%7C6bbd0a4baefb4064b4cd08d9eb0b52d8%7Cd95951a6dfd34a749abbf2b2cb89d671%7C1%7C0%7C637799257862696898%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoitoimintaamme%2F&amp;data=04%7C01%7C%7C6bbd0a4baefb4064b4cd08d9eb0b52d8%7Cd95951a6dfd34a749abbf2b2cb89d671%7C1%7C0%7C637799257862696898%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoi
MC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&amp;sdata=q9YR0nMe8naia6S4ivTMjLwWLfWjj9DiV7whS3cEkzg%3D&amp;reserved=0MC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&amp;sdata=q9YR0nMe8naia6S4ivTMjLwWLfWjj9DiV7whS3cEkzg%3D&amp;reserved=0
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Lähettäjä:                                     anne suominen <suomann@gmail.com>
Lähetetty:                                     maanantai 31. tammikuuta 2022 10.05
Vastaanottaja:                             ELY Kirjaamo Uusimaa
Kopio:                                            suomann
Aihe:                                               Lausunto viite UUDELY/13330/2021
Liitteet:                                          Mansku liite.pdf; Skinnarböle liite.pdf; LAUSUNTO UUDELY 13330 2021.rtf

Luokat:                                          Siina

Uudenmaan ELY-keskus viite UUDELY/13330/2021
LAUSUNTO Uudenmaan ELY-keskukselle Helen Oy:n ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta liittyen suunniteltuun hukkalämpöputkeen Sköldvikistä
Vuosaareen. 

Omistan yhdessä äitini Ruth Suomisen ja sisarentyttäreni Åsa Källbergin kanssa maatilan Manskog (nyk Mansku), kiinteistönumero 753-433-4-92, osoitteessa
Immersbackantie 31 ja 46 Sipoon Västerskogissa. Tila on 1800-luvulta ja oli alunperin torppa Östersundomin kartanon alaisuudessa. Pellot ovat vuokralla
maanviljelykäytössä ja olennainen osa EU:n tukijärjestelmää. Tila sijaitsee purolaaksossa. Kiinteistön kartta on liitteenä. Kartasta näkyy myös tilasta lohkottu
tontti taloineen jossa asuu lankoni Kari Källberg.
Suunnitelluista putkilinjoista numerot VE 2,3,5 ja 7 kulkisivat tilan halki, kolme ensimmäistä maaputkena ja neljäs tunnelissa. Putki vedettäisiin puroa pitkin
peltojen yli ja talojemme välistä. Se rikkoisi vanhaa ja perinteistä maalaismaisemaa ja haittaisi myös peltojen hyödyntämistä pitkäksi aikaa. Lisäksi se haittaisi
naapurissa olevan Solbackan hevostallin toimintaa. Solbacka näkyy kartassa samassa liitteessä kuin Manskog. 
Luonnonvarakeskuksen inventoijat totesivat viime vuonna käydessään paikalla myös että tilamme halki virtaava puro on Sipoon ehkä luonnonvaraisin puro.
Immersbackasta, Manskogista ja purolaaksosta on maininta  Ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa sivulla 139, jossa todetaan puron ja sen ympärillä olevien
metsien olevan arvokas luontokohde. 
Putkilinjaus uhkaa myös historiallista muinaisjäännöstä. Linjan erkannuttua moottoritieltä etelään putki kulkisi nähdäkseni muinaisjäännöksen Skinnarböle
torpin yli tai aivan vierestä. Kartta Skinnarbölen torpan sijainnista liitteenä, jäännös merkitty vihreällä pallolla. Skinnarböle torp mainitaan Museoviraston
vuonna 2007 tehdyssä inventoinnista Sipoon historiallisen ajan muinaaisjäännöistä sivulla 118 ja kuuluu rauhoitusluokkaan II  (https://www.sipoo.fi/wp-https://www.sipoo.fi/wp-
content/uploads/2021/03/Sipoon_historiallisen_ajan_muinaisjaannosten_inventointi-vuonna_2007-Museovirasto.pdfcontent/uploads/2021/03/Sipoon_historiallisen_ajan_muinaisjaannosten_inventointi-vuonna_2007-Museovirasto.pdf).

Allekirjoittanut ja muut muistutuksessa mainitut henkilöt esitämme että nämä maisemaan, peltojen talouskäyttöön ja alueen luontoarvoon esitetyt näkökohdat
otetaan huomioon ja hylätään putkivaihtoehdot 2,3,5 ja 7.  

Manskog 30.1.2022
Anne Suominen
0405007773
suomann@gmail.comsuomann@gmail.com
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Uudenmaan ELY-keskus viite UUDELY/13330/2021

LAUSUNTO Uudenmaan ELY-keskukselle Helen Oy:n ympäristövaikutusten 
arviointiohjelmasta liittyen suunniteltuun hukkalämpöputkeen Sköldvikistä 
Vuosaareen. 

Omistan yhdessä äitini Ruth Suomisen ja sisarentyttäreni Åsa Källbergin kanssa 
maatilan Manskog (nyk Mansku), kiinteistönumero 753-433-4-92, osoitteessa 
Immersbackantie 31 ja 46 Sipoon Västerskogissa. Tila on 1800-luvulta ja oli 
alunperin torppa Östersundomin kartanon alaisuudessa. Pellot ovat vuokralla 
maanviljelykäytössä ja olennainen osa EU:n tukijärjestelmää. Tila sijaitsee 
purolaaksossa. Kiinteistön kartta on liitteenä. Kartasta näkyy myös tilasta lohkottu 
tontti taloineen jossa asuu lankoni Kari Källberg.

Suunnitelluista putkilinjoista numerot VE 2,3,5 ja 7 kulkisivat tilan halki, kolme 
ensimmäistä maaputkena ja neljäs tunnelissa. Putki vedettäisiin puroa pitkin 
peltojen yli ja talojemme välistä. Se rikkoisi vanhaa ja perinteistä 
maalaismaisemaa ja haittaisi myös peltojen hyödyntämistä pitkäksi aikaa. Lisäksi 
se haittaisi naapurissa olevan Solbackan hevostallin toimintaa. Solbacka näkyy 
kartassa samassa liitteessä kuin Manskog. 

Luonnonvarakeskuksen inventoijat totesivat viime vuonna käydessään paikalla 
myös että tilamme halki virtaava puro on Sipoon ehkä luonnonvaraisin puro. 
Immersbackasta, Manskogista ja purolaaksosta on maininta  Ympäristövaikutusten 
arviointiohjelmassa sivulla 139, jossa todetaan puron ja sen ympärillä olevien 
metsien olevan arvokas luontokohde. 

Putkilinjaus uhkaa myös historiallista muinaisjäännöstä. Linjan erkannuttua 
moottoritieltä etelään putki kulkisi nähdäkseni muinaisjäännöksen Skinnarböle 
torpin yli tai aivan vierestä. Kartta Skinnarbölen torpan sijainnista liitteenä, 
jäännös merkitty vihreällä pallolla. Skinnarböle torp mainitaan Museoviraston 
vuonna 2007 tehdyssä inventoinnista Sipoon historiallisen ajan 
muinaaisjäännöistä sivulla 118 ja kuuluu rauhoitusluokkaan 
II  (https://www.sipoo.fi/wp-



content/uploads/2021/03/Sipoon_historiallisen_ajan_muinaisjaannosten_invento
inti-vuonna_2007-Museovirasto.pdf).

Allekirjoittanut ja muut muistutuksessa mainitut henkilöt esitämme että nämä 
maisemaan, peltojen talouskäyttöön ja alueen luontoarvoon esitetyt näkökohdat 
otetaan huomioon ja hylätään putkivaihtoehdot 2,3,5 ja 7.  

Manskog 30.1.2022

Anne Suominen

0405007773

suomann@gmail.com

-- 







Lähettäjä:                                 Jessica <jessica@gumbostrand.fi>
Lähetetty:                                sunnuntai 6. helmikuuta 2022 10.09
Vastaanottaja:                        ELY Kirjaamo Uusimaa
Aihe:                                          UUDELY/13330/2021
Liitteet:                                     Utlåtande om Helen Ab.docx
 
Luokat:                                      Tiina; Ympäristö
 
Hej,
 
Se bilagan.
 
Jessica Svanljung
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Utlåtande om Helen Ab:s program för 
miljökonsekvensbedömning/UUDELY/13330/2021

Har med bestörtning följt med diskussionerna angående Helen Abs 
spillvärmerörsdragning från Sköldvik till Helsingfors.

De alternativ som kommit upp kommer att dras genom 
bostadshusområden, skogar, berg och människors privata områden.

Det kommer att inverka negativt på naturen, iom att ett brett (25m) 
område kommer att skövla stora delar av naturområdena, på ett 26 
km långt område.

Därtill sprängning, arbetsmaskiner, stenkross etc. etc, vilket medför 
stor negativ inverkan på både natur och för dem som bor i närheten.

Dessutom kommer det i framtiden att vara omöjligt att bygga i 
närheten av denna dragning.

Varför har man inte som alternativ att dra rördragningen vattenvägen, 
där det skulle innebära minst negativ inverkan på både miljö och natur 
och invånarna i Sibbo?

Dessutom kommer projektet inte att gynna Sibbo Kommun det minsta, 
men ändå har ni mage att komma med förslag där rördragningen går  
rakt över Sibbobybornas marker.



Jag motsätter mig till det starkaste dessa alternativ, och hoppas på att 
rördragning vattenvägen är det ända alternativet.

Jag bor själv i Gumbostrand, äger ganska stora skogsområden norr 
om Gumbostrand, och rörläggningen skulle förstöra en stor del av 
våra marker, med den vackra och fina natur den har att erbjuda.

Dessutom tänker jag inte bara på mig själv, utan alla andra Sibbobor 
som blir utsatta av detta idiotförslag.

Gör om, gör RÄTT!

Gumbostrand 6.2.2022

Jessica Svanljung

Vainuddsvägen 72-20

01150 Söderkulla

jessica@gumbostrand.fi

0505553848



Lähettäjä:                                 Markus Hartman <guguakku@gmail.com>
Lähetetty:                                tiistai 8. helmikuuta 2022 18.51
Vastaanottaja:                        ELY Kirjaamo Uusimaa
Aihe:                                          Åsiktsyttring UUDELY/13330/2021

Luokat:                                      Tiina; Ympäristö

Hej,

Då vi skickade in en åsiktsyttring om ärendet UUDELY/13330 /2021 glömde vi att meddela någon av signatärernas kontaktuppgifter. Själv är jag sekreterare i styrelsen till Svartbäckbygdens
naturskyddsförening. En av nyckelpersonerna i Svartbäck by som gärna tar del av alla era utskick är:
Erik Oljemark
Pedersvägen 33
06880 Kärrby
Epost: erik.oljemark@elisanet.fierik.oljemark@elisanet.fi

Själv är jag:

Markus Hartman
Ekollonvägen 14
00780 Helsingfors
Epost: guguakku@gmail.comguguakku@gmail.com
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Lähettäjä:                                     Rebecka Svedberg <rsvedber@gmail.com>
Lähetetty:                                     maanantai 7. helmikuuta 2022 19.13
Vastaanottaja:                             ELY Kirjaamo Uusimaa
Kopio:                                            Åberg, Inga-Lill M
Aihe:                                               Helen spillvärme-MKB/ Erika Heikkinen
Liitteet:                                          Utlåtande om spillvärmerör.pdf
 
Luokat:                                          Siina; Ympäristö
 
Hej,
 
här bifogat vårt utlåtande om Helen Ab:s program för miljökonsekvensbedömning/UUDELY/13330/2021.
 
Med vänliga hälsningar,
Rebecka Svedberg
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16 allekirjoittanutta







Lähettäjä:                                 Christoffer söderström <christoffer-soderstrom@hotmail.com>
Lähetetty:                                tiistai 18. tammikuuta 2022 10.06
Vastaanottaja:                        ELY Kirjaamo Uusimaa
Aihe:                                          UUDELY/13330/2021.

Luokat:                                      Tiina

Vastalause;
Vastustan Näitä VE1 VE3 VE4 VE5 VE6 VE7 Helenin lämpöputki suunnitelmia. Koska ne pilaisivat Hangelby, Nevas jaTräsk kylien kauniin luonnon. Muutenkin kulkevat koko kauniin etelä-Sipoon halki ja
pilaisi monen kiinteistöomistajan tontin.

Ainoa järkevä vaihtoehto näistä olisi VE2 jos Sipoo hyötyisi tästä jotenkin.

Terv Christoffer Söderström

Hämta Outlook för iOS
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Lähettäjä:                                     Henrik Holmberg <henrik.holmberg@revir.org>
Lähetetty:                                     tiistai 8. helmikuuta 2022 11.23
Vastaanottaja:                             ELY Kirjaamo Uusimaa
Kopio:                                            Magnus Wiksten; Niklas Furu
Aihe:                                               Åsikt om MKB-programmet för utnyttjande av spillvärme från Sköldviks industriområde i fjärrvärmeproduktionen i Helsingfors

(UUDELY/13330/2021)
Liitteet:                                          ÅSIKT SKÖLDVIK SPILLVÄRME MKB 20220207.pdf

Luokat:                                          Siina; Ympäristö

Hej.

Bifogat Södra skogsreviret åsikt om MKB-programmet för utnyttjande av spillvärme från Sköldviks industriområde i fjärrvärmeproduktionen i Helsingfors
(UUDELY/13330/2021).

Med vänliga hälsningar,
******************************************
Henrik Holmberg
Utvecklingschef –  Kehittämispäällikkö
Södra skogsreviret - Eteläinen metsäreviiri
Formansallén 2 – Ajurinpuisto 2
10600 Ekenäs - Tammisaari
gsm +358 400 988 327
henrik.holmberghenrik.holmberg@revir.orghenrik.holmberg@revir.org
www.revir.orgwww.revir.org
******************************************
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Lähettäjä:                                     Katarina <katarina.tallqvist@arazzi.fi>
Lähetetty:                                     tiistai 8. helmikuuta 2022 11.25
Vastaanottaja:                             ELY Kirjaamo Uusimaa
Aihe:                                               UUDELY/13330/2021
Liitteet:                                          Utlåtande om Helen Abs program om miljökonsekvensutredning.pdf
 
Luokat:                                          Siina; Ympäristö
 
Bifogat mitt utlåtande om Helen Ab:s rördragningsprojekt Borgå-Helsingfors.
 
Mvh,
Katarina Tallqvist
Kyans väg 27
01150 Söderkulla
t. 040–5712975
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Utlåtande om Helen Ab:s program för miljökonsekvensbedömning/UUDELY/13330/2021
 
Med den planerade rördragningen hindrar Helsingfors utvecklingen och planeringen av södra Sibbo. 
Detta med ett projekt som Sibbo inte vill ha och som inte är till någon nytta för Sibbo. Rördragningen 
gagnar inte Sibbo på något sätt.  
 
Jag motsätter mig dragning av spillvärmeröret Borgå-Helsingfors på följande punkter: 
 

 Värmetransportledningen kommer delvis att ligga nergrävd i marken och delvis i ett öppet 
bergschakt eller som utschaktad tunnel i berggrunden. Markanvändningen för den 
nergrävda och delvis i öppet bergschakt dragna ledningen kommer att vara större än den för 
rörtunneln, eftersom den kommer att grävas upp från markytan. Båda alternativen kommer 
att ha en teknisk skyddszon som begränsar eller förbjuder byggandet av bostäder, på en 
cirka 25 meter lång remsa längs hela tunnelns längd. Lägg därtill nödvändig underhållsväg 
och andra underhållsrelaterade konstruktioner samt omfattande lagringsområden för sten 
och jord. Markanvändningen för projektet kan anses vara mycket stor och jag önskar se 
ytterligare planer på hur området i södra Sibbo påverkas av rördragningen. 
 

 Som ett resultat av projektet kommer planeringen av bostadsbebyggelse i området att 
bromsas upp. Inga bostäder eller annan infrastruktur får byggas ovanpå tunneln eller i den 
öppna tunnelns omedelbara närhet, och inget jord- eller skogsbruk får bedrivas i tunnelns 
närhet. Rekreationsanvändningen i området, inklusive svamp- och bärplockning, kommer att 
minska. Man kan även förvänta sig att markens värde minskar avsevärt, vilket naturligtvis 
har en stor betydelse för markägarna. Röret får inte byggas längs marken i värdefull/gammal 
skog. Naturen och skogen i Gumbostrand är värdefull och förstörs om linjedragningen går 
söder om väg 170.  
 

 De olika värmetransportledningarna är belägna i Gumbostrand-Västerskog, huvudsakligen 
på mark som ägs av privata markägare. Eftersom detta är ett område utan planering 
(delgeneralplan) baseras ersättningen till markägaren på värdet av råmark. Värdet på 
råmarken är betydligt lägre än värdet på den mark som är planlagd. 
 

 Under byggtiden kommer sprängnings- och grävarbeten i tunneln att orsaka buller, 
vibrationer och partikelutsläpp. Under varje byggnadsfas beräknas dessa olägenheter, enligt 
planen, att begränsas till närliggande bostadsområde. Grävning och schaktning, inklusive 
vägarbete och dränering, orsakar betydande och långvariga buller- och störningsmoment 
och begränsar allvarligt områdets rekreationsanvändning. Det kan också påverka kvaliteten 
och mängden på vattnet i brunnarna i området. 

 
 Byggandet av tunneln kräver stora mängder vatten och el, som tas från vatten- och elnätet i 

området. Detta kommer att belasta näten och kan påverka vatten- och elnätsfunktionerna i 
området. Dränerings- och läckagevatten från tunneln kommer att avledas till det 
kommunala avloppssystemet och till diken. Detta kommer sannolikt att kräva ytterligare 
dränering, vilket i sin tur kommer att öka behovet av markanvändning. Hur har man tänkt 
lösa den frågan?  
 

 Enligt planen kommer tunnelröret i vissa av alternativen att stiga upp till ytan som en öppen 
rörledning på nordvästra sidan av byn Västerbacka, varifrån det fortsätter som en öppen 
rörledning till Helsingfors sida av gränsen. Den öppna grävningen och transporten av jord 
och sten, inklusive vägarbete och dikning, kommer att orsaka betydande och långvariga 
buller- och olägenheter och kommer att allvarligt begränsa rekreationsanvändningen av 



området. En del av rörledningen kommer att söndra ett område med gammal skog som är 
hemvist för flera växt- djurarter som bör bevaras. Bland dessa finns sårbara arter som 
örnuggla( Bubo bubo), talltita( Poecile montanus), tofsmes ( Lophophanes cristatus) samt 
den utrotningshotade sparvugglan( Glaucidium passerinum). 
 

 Det är oklart hur naturen och markanvändningen påverkas efter dragningen/byggandet av 
röret. Jag önskar se en utvärdering av detta. Jag vill också veta hur lång livstid en 
tunnel/röret har? Vad har Helen Ab tänkt att röret ska användas till när det inte längre finns 
spillvärme att ta till vara från Sköldvik, efter att vi frångått användande av fossilt bränsle?  

 
 På flera ställen i MKB-planen finns rätt märkliga ordval. Det antyds till exempel att miljön i 

område är medelmåttig, att det finns få naturvärden i området och att bäckvattendragen är i 
försvarligt skick. Det ges också intryck av att området består av åker och skog, är glest 
befolkat och oplanerat och inte särskilt värdefullt i någon skala. Så är inte fallet! När man 
utvecklar en sådan redan något ogynnsam utgångspunkt, framstår projektets beräknade 
negativa effekter som mycket små jämfört med den verkliga situationen i den slutliga MKB-
rapporten. Ju mindre den uppskattade förändringen är i förhållande till den nuvarande 
situationen, desto mer genomförbart verkar projektet vara. 
 

 Projektet är avsett att bidra till Helsingfors strävan efter koldioxidneutralitet. 
Genomförandet och driften av spillvärmeledningen kommer dock att leda till stora 
koldioxidutsläpp. Planerna omfattar trädfälling och avlägsnande undervegetation från stora 
områden och ingen växtlighet tillåts på det berörda området. En hektar skog (träd, växter 
och jord) binder i genomsnitt cirka 10 ton koldioxid per år (netto), medan en gräsmark av 
samma storlek till exempel bara binder några hundra kilo per år. Att skövla ner en skog 
minskar därför permanent ett områdes förmåga att binda koldioxid. Dessutom kommer 
användningen av maskiner och transporter under projektet att leda till stora 
koldioxidutsläpp. Projektets totala koldioxidbalans bör därför definitivt beaktas som en hel 
del av MKB-förfarandet. 

 
 Projektet effekt uppskattas till 600 MW, men det framgår inte av planen om de 200 MW 

som behövs för rörledningens drift (värmepumpar) redan har dragits av? Avloppsvattnets 
temperatur i Sköldvik är endast cirka 20 °C, så temperaturen måste höjas med hjälp av 
värmepumpar innan värmen kan överföras. Hela systemets lönsamhet bygger på lösningen 
med elskatt, som sänker skattesatsen för den el som används i projektet. Till exempel 
betalar en Sibbobo som värmer sitt hus med el en högre elskatt än Helsingfors stad som 
värmer sin fjärrvärme med el. 
 

 Det är häpnadsväckande att tunneln över land (och dess V0) är det enda alternativet som 
HELEN för närvarande överväger. Varför har man inte tagit med andra alternativ, t.ex. 
överföring av spillvärme via havet i en ledning, såsom gasröret Nordstream från Ryssland till 
Tyskland, eller med fartyg från Sköldvik hamn till Nordsjö hamn? Båda hamnarna har 
förmodligen den tekniska kapacitet som krävs för sådana tanktransporter. Även 
kärnkraftverket i Lovisa måste ses som en resurs i detta projekt.  

 
 Det råder för närvarande stor brist på stenkross, sprängsten och priset för dessa är högt. 

Förmodligen har detta spelat en avgörande roll för valet av alternativ som kräver 
omfattande utvinning och markanvändning på bekostnad av mindre miljöskadliga alternativ. 
Intäkterna från den stenkrosset kan användas för att minska de totala projektkostnader. 
 



Om tunnlar för röret byggs, skall uppgångarna för röret byggas nära huvudlederna (E18, 170) 
och inte på privata tomter. Trafiken som uppstår p.g.a. byggandet skall INTE ledas på små 
och/eller privata vägar eller genom orörd skogsmark. Den enda alternativet för 
rördragningen är antingen längs med väg 170 eller motorväg E18 och i hela sträckan i tunnel. 
 
 

Gumbostrand, 8.2.2022 
 
Katarina Tallqvist  
Kyans väg 27 
01150 Söderkulla 
katarina.tallqvist@arazzi.fi  
Tel. 040-5712975 
 
 



Lähettäjä:                                 Niklas Tallqvist <niklas.tallqvist@ksfmedia.fi>
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Vastaanottaja:                        ELY Kirjaamo Uusimaa
Aihe:                                          UUDELY/13330/2021, Helen spillvärme-MBK Rika Heikkinen

Luokat:                                      Tiina

Utlåtande om Helens Ab:s program för miljökosekvensbedömning/UUDEL/1330/2021

Hej,

Tack för info tillfället. 

Fint att Helen planerar att ta tillvara spillvärme från bl.a Sköldviks ojeraffineri. Motsätter mig trots det dragning av värmeröret Borgå-Helsingfors på följande punkter:

- rördragningen ytledes  skall inte dras genom privata ägda tomter, röret skall dras längs med motorvägen E18 eller nära väg 170 (Nya Borgåvägen). Endast Helens versioner VE3 och VE5 kan komma ifråga.
Men även i dessa versioner skall dragingen ske längs med huvudvägarna samt i tunnel. 

-Om tunnlar för röret byggs, skall uppgångarna för röret byggas nära huvudlederna (E18, 170) och inte på privata tomter. Bygg trafiken skall inte ledas på små/privata vägar. 

-Röret får inte byggas längs marken i värdefull/gammal skog, vi äger skog i Gumbostrand var rören på VE1/4, VE6, VE7 går rakt genom skogen. Skogen i Gumbostrand är värdefull och förstörs lägg om
linjedragningen går söder om väg 170. 

Och rörbyggandet får inte förstöra, skövla naturen/skogen i Gumbostrand. 

Den enda alternativet för rördragningen är antingen längs med väg 170 eller motorväg M18 och i hela sträckan i tunnel.

H: Niklas Tallqvist

Niklas Tallqvist

fotograf / valokuvaaja / photographer

HUFVUDSTADSBLADET
Mannerheimvägen 18
00100 Helsingfors
Finland

+358405496831
niklas.tallqvist@ksfmedia.finiklas.tallqvist@ksfmedia.fi
www.hbl.fi
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Lähettäjä:                                 Pia Tavaststjerna <pia.tavaststjerna@gmail.com>
Lähetetty:                                maanantai 7. helmikuuta 2022 17.43
Vastaanottaja:                        ELY Kirjaamo Uusimaa
Aihe:                                          Mielipide UUDELY/13330/2021
Liitteet:                                     Mielipide YVA-ohjelmasta.pdf
 
Luokat:                                      Tiina; Ympäristö
 
Hei,
liitteenä mielipide.
 
yst terv
Pia Tavaststjerna
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Pia Tavaststjerna    MIELIPIDE YVA- 
Haapaniementie 15-14    OHJELMASTA  
01120 Västerskog    UUDELY/13330/2021 
 
 
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mielipide Helen Oy:n Kilpilahden teollisuusalueen hukkalämmön 
hyödyntäminen Helsingin kaukolämmön tuotannossa -YVA-
ohjelmasta 
 
 
Vastustan että yksityisessä omistuksessa olevia kiinteistöjä käytetään 
tämän projektin toteuttamisessa. 
Olisi tasa-arvoisempaa käyttää kaupunkien, kuntien ja valtion 
omistamia maita tällaisissa hankkeissa. Myös jo aikaisemmin 
yhteishyödyllisessä käytössä olevia reittejä ja linjauksia, kuten 
olemassa olevia teitä ja sähkölinjoja, olisi yleisesti ottaen hyvä 
seurata. 
 
 
 

 
Sipoossa 07.02.2022 
 
 
 
 
 
Pia Tavaststjerna 
pia.tavaststjerna@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 



Lähettäjä:                                 Henrik Therman <gumbo@gumbostrand.fi>
Lähetetty:                                torstai 10. helmikuuta 2022 15.30
Vastaanottaja:                        ELY Kirjaamo Uusimaa
Kopio:                                        Henrik Therman
Aihe:                                          VB: UUDELY/13330/2021
Liitteet:                                     Utlåtande om Helen Abs program för miljökonsekvensbedömning,UUDELY133302021.pdf

Tärkeys:                                    Suuri

Luokat:                                      Tiina; Ympäristö

Från: Henrik Therman <gumbo@gumbostrand.figumbo@gumbostrand.fi> 
Skickat: tisdag 8 februari 2022 18:43
Till: kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fikirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi
Kopia: Henrik Therman <gumbo@gumbostrand.fi>
Ämne: UUDELY/13330/2021
Prioritet: Hög

Uudenmaan ELY-keskukselle 

Liitteenä allekirjoittaneen mielipide/lausunto Helen oy:n ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta/ UUDELY/13330/2021

Toivon että vahvistatte että tämä sähköposti on vastaanotettu.

Terveisiä
Henrik Therman
Vainuddintie 21
01150 Söderkulla
Puh.: 0400372630
s-posti.: gumbo@gumbostrand.figumbo@gumbostrand.fi  
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Till:    

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland,  
PB 36  
00521 Helsingfors 
 

 

 

Ärende:  

"Utlåtande om Helen Ab:s program för 
miljökonsekvensbedömning/UUDELY/13330/2021" 

 

Som fastighetsägare i Gumbostrand (Fastighet: 753-419-0008-0120, GUMBO, Fastighet: 753-
414-0001-0141 Gumboberg) framför jag mitt klara ställningstagande mot alla de föreslagna 
dragningarna emedan de:  

 inte på något sätt tar hänsyn till och beaktar det privat ägandet och dess intressen 
och dels de bestående negativa konsekvenserna på berörda fastigheters natur- och 
ekonomiska värden så även vägar, infartstunnlar och luftschakt så även kortsiktiga 
olägenheter förorsakade av bl.a. tunga transporter, buller och damm från 
stenkrossar. Konsekvenserna gäller   mej personligen i synnerhet gällande den av mej 
ägda fastigheten 753-414-0001-0141 Gumboberg. 

 gör bestående skada och fördröjning på område som är och har redan länge varit 
under planering. Innevånarna i Gumbostrand inledde en planering av byn redan 2005 
och som sedan ledde till ett planläggningsinitiativ (13.10.2015) som förelades 
kommunen och ledde till att delgeneralplanen för Gumbostrand-Västerskog togs in i 
kommunens planläggningsprogram 2016 2019 (KS 1.12.2015) och vidgades till att 
omfatta även Hitå: kungörelse 3.4.2020. Detta berör i högsta grad de av mej ägda 
fastigheterna Gumbo och Gumboberg. 

 motiveringarna är delvis missvisande då man säger att miljön i område är 
medelmåttig, att det finns få naturvärden i området och att bäck vattendragen är i 
försvarligt skick. Det ges också intryck av att området består av åker och skog, är glest 
befolkat och oplanerat och inte särskilt värdefullt i någon skala. Detta påstående kan 
inte delas av mej som ortsbo i snart 80 år där denna kulturbygd har ett oerhört stort 
etiskt och miljömässigt värde. 

 
 
 



Gällande förslagen och motiveringarna önskar undertecknad svar och förtydliganden på 
följande frågor:

Alternativa dragningar som belastar miljö och natur minst som t.ex. 
dragning till havs ala Nord Stream (ca kostnad 8milj.euro/km x tex 27km 
225miljeuro)
dragning längs väg 170 där gasledningen redan är dragen eller Borgå 
motorväg i sin helhet genom Sibbo.
tankertransport (snabbt, effektivt, flexibelt)  

Bedömningar och beräkningar:
Hur motiverar man projektet i.o.m att raffinaderiets framtid är högsta grad 
osäker på lång sikt då samhället gör sig oberoende av olja och naturgas och 
produkter som använder dessa som råvara (tex plaster) 
Hur beaktar man att spillvärmens temperatur är låg och att den fluktuerar 
beroende på årstid och anläggningsunderhåll
Hur motiveras tunnelns storlek. Den planerade tunnelns genomskärning är 
ca 3ggr större än Päjännetunneln. Varför?
Vad används krossgruset till, som fyllnadsmassa för nya 
bosättningsområden i Helsingfors eller säljs eftersom det råder brist på grus 
i Nyland
Är tunnelns dragning och dimensionering en gardering för ett eventuellt 
framtida modulkärnkraftverk på eller i närheten av Sköldvik? 
Varför görs inte dragningen i sin helhet under jorden?
Hur motiverar HELEN detta projekt som ett miljöprojekt där man enbart tar 
hänsyn till att Helsingfors kan tillgodose sitt energibehov på bekostnad av 
grannkommunens miljöpåverkan?
Vad är totalkostnaden och kostnaden per kWh i jämförelse med andra 
alternativa miljövänliga energikällor?

Sibbo den 8 februari 2022

Högaktningsfullt

Henrik Therman
Vainuddsvägen 21
01150 Söderkulla
Mob.: 0400372630
e-post.: gumbo@gumbostrand.fi



Lähettäjä:                                 Miia Pihlakari <miia.pihlakari@ymparistolaki.fi>
Lähetetty:                                tiistai 15. helmikuuta 2022 10.01
Vastaanottaja:                        ELY Kirjaamo Uusimaa
Kopio:                                        Heikkinen Erika (ELY)
Aihe:                                          Mielipide Uudenmaan ELY-keskukselle asiassa diaarinumero UUDELY/13330/2021 / Mats Therman
Liitteet:                                     Mielipide Uudenmaan ELY-keskukselle_150222_Mats Therman.pdf

Luokat:                                      Tiina

Hei,

Lähetän ohessa Mats Thermanin mielipiteen Helen Oy:n ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta koskien Kilpilahden teollisuusalueen hukkalämmön hyödyntämistä pääkaupunkiseudun kaukolämmön
tuotannossa. ELY-keskuksen diaarinumero UUDELY/13330/2021. Nähtävillä 10.1.2022 - 8.2.2022. Mielipiteen esittämiselle on myönnetty lisäaikaa 15.2.2022 asti.

Pyydän ystävällisesti kuittaamaan mielipiteen vastaanotetuksi.

HUOM: Toimistomme on muuttanut. Uusi osoitteemme on Huopalahdentie 24, 00350 Helsinki ja toimiston puhelinnumero on 0400 774 858.

Ystävällisin terveisin

Miia Pihlakari
asianajosihteeri
p. 0400 774 858
miia.pihlakari@ymparistolaki.fi

Asianajotoimisto Ympäristölaki Oy
Huopalahdentie 24
00350 Helsinki
p. 0400 774 858
www.ymparistolaki.fiwww.ymparistolaki.fi

Tämä sähköposti on luottamuksellinen ja tarkoitettu ainoastaan
vastaanottajalle. Mikäli ette ole viestissä tarkoitettu vastaanottaja,
olkaa hyvä ja ilmoittakaa siitä lähettäjälle ja tuhotkaa viesti
välittömästi.

This e-mail is confidential and is meant for the recipient only. If
you are not the intended recipient, please inform the sender of this
and destroy the message immediately.
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Uudenmaan ELY-keskukselle 

 

 

Asia: Mielipide Helen Oy:n ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta koskien Kilpilahden 

teollisuusalueen hukkalämmön hyödyntämistä pääkaupunkiseudun kaukolämmön  

tuotannossa. ELY-keskuksen diaarinumero UUDELY/13330/2021. Nähtävillä 

10.1.2022 - 8.2.2022. Mielipiteen esittämiselle on myönnetty lisäaikaa 15.2.2022 asti. 

 

Mielipiteen esittäjä: 

 

 Mats Therman Helsingin Itäsalmen kylässä sijaitsevan kiinteistön Bergboda  

91-442-2-52 omistajana. 

 

Asiamies- ja prosessiosoite: 

 

Asianajaja Sakari Niemelä  

Asianajotoimisto Ympäristölaki Oy 

Huopalahdentie 24, 00350 Helsinki 

puh. 040 505 80 64, toimisto 0400 774 858 

sakari.niemela@ymparistolaki.fi 
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Mielipide

 

 

1 Yleistä 

 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA) annetun lain 1 §:n mukaan lain tavoitteena on 

edistää ympäristövaikutusten arviointia ja yhtenäistä huomioon ottamista suunnittelussa ja 

päätöksenteossa sekä samalla lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia. YVA-

menettelyn pyrkimyksenä on arvioida vuorovaikutteisesti hankkeen haitalliset ympäristövaikutukset 

ja riskitekijät sekä niiden lieventämismahdollisuudet. Työohjelmana arviointiohjelma on 

arviointimenettelyn onnistumisen kannalta ratkaiseva, sillä tarkasteltavat vaikutukset, vaikutusalue ja 

hankkeen toteuttamisvaihtoehdot rajataan arviointiohjelmavaiheessa. Katson jäljempänä esitettävin 

perustein, että nähtävillä olevaa YVA-ohjelmaa tulee olennaisin osin täydentää ja muuttaa. 

 

2 Arvioitavasta hankkeesta  

 
Hankkeessa tarkastellaan yhteensä seitsemää vaihtoehtoista Kilpilahden teollisuusalueen ja 

Vuosaaren voimalaitosalueen välisen lämmönsiirtolinjan reittiä. Reitit sijoittuvat Porvoon, Sipoon ja 

Helsingin alueille ja yhdessä vaihtoehdossa (VE7) vähäiseltä osin myös Vantaan kaupungin alueelle. 

Lisäksi ohjelmassa todetaan tarkasteltavan ns. 0-vaihtoehtoa eli hankkeen toteuttamatta jättämistä. 

 

Ohjelman mukaan lämmönsiirtotunneli sijaitsisi (tämänhetkisen tiedon mukaan) mantereen alueella 

noin 20-75 metrin syvyydessä ja meren alituskohdissa paikoin noin 80 metrin syvyydessä 

kallioperässä. Tunnelin korkeus olisi noin 6 metriä ja leveys noin 6,5 metriä. Tunnelin 

louhintapoikkileikkauspinta-ala olisi noin 38 m2 ja tunnelin sisällä oleva vapaa poikkileikkaus olisi 

noin 29 m2. Tunnelin ympärille muodostettaisiin kalliotekninen suojavyöhyke, jonka suuruus olisi 

alustavasti noin 10 metriä tunnelin ääriviivoista ulospäin. Suojavyöhyke, jonka kokonaisleveys olisi 

n. 27 metriä rajoittaisi muuta maankäyttöä, sillä suojavyöhykkeellä rakentamistoimenpiteitä tulisi 

jatkossa välttää. Alueille tullaan sijoittamaan myös rakenteita kuten ajotunneleiden suuaukot ja 

pystykuilurakennukset piha-alueineen, jotka joudutaan sopeuttamaan muuhun rakentamiseen. 
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3 Vaihtoehtojen arvioinnista 

 

3.1 Yleistä 

 

YVA-asetuksen 3.1 §:n 2 kohdan mukaan ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa on esitettävä 

tarpeellisessa määrin mm. hankkeen kohtuulliset vaihtoehdot, jotka ovat hankkeen ja sen 

erityisominaisuuksien kannalta varteenotettavia. 

 

Vaihtoehtotarkastelu määrittää perusteet hankkeen vaihtoehtojen edullisuusjärjestyksen arvioimiselle 

ja optimaalisimman vaihtoehdon löytämiselle. Siksi vaihtoehtotarkastelu katsotaan YVA-menettelyn 

ydinelementiksi. Laadukkaan YVA:n tunnusmerkkinä on, että vaihtoehdot valitaan ja muokataan 

järjestelmällisellä lähestymistavalla siten, että hankkeen tarkoituksen ja tarpeen toteuttavat 

vaihtoehdot tutkitaan kattavasti (ks. mm. Pölönen  Perho, YVA-oikeus 2018, s. 84). Se edellyttää 

käytännössä, että hankesuunnittelu on riittävän pitkällä, jotta vaihtoehtojen vaikutukset voidaan 

vaihtoehtojen määrittämiseksi riittävällä tavalla tunnistaa ja että niiden vaikutukset on olennaisin osin 

selvitetty. Vaihtoehtojen valinnan ja tarkastelun tulee tapahtua tasapuolisesti ja avoimesti. Edellä 

todettu koskee myös ns. 0-vaihtoehdon arviointia.  

 

3.2 YVA-ohjelman vaihtoehdoista 

 

Arviointiohjelmassa todetaan tarkasteltavan em. seitsemän vaihtoehdon lisäksi ns. VE0-vaihtoehtoa, 

joka on hankkeen toteuttamatta jättäminen. Nollavaihtoehdossa hankkeen toteutusvaihtoehtojen 

ympäristövaikutuksia todetaan verrattavan tilanteeseen, jossa lämpöpumppulaitosta ja lämmön-

siirtolinjausta ei toteuteta ja kaikki alueet jäävät nykyiseen tilaansa. 0-vaihtoehtoa on kuitenkin 

kuvattu varsin suppeasti. Ohjelmassa tyydytään toteamaan, että kivihiilen poltto Salmisaaressa 

päättyy ja alueelle jää vain muuta nykyistä toimintaa. Kuvaavaa on, että YVA-ohjelman kohdassa 

- uttamatta 

 Katson, että hankkeen 

toteuttamatta jättämistä tulee verrata mm. niihin rajoituksiin, joita hankkeen toteuttaminen aiheuttaa 

muulle alueiden käytölle ja suunnittelulle (mm. suojavyöhykkeiden, melun, tärinän ja liikenteen 

vaikutukset asutukselle). 

 

Vaihtoehto VE1:n mukainen lämmönsiirtolinjaus kulkee eteläistä reittiä sivuten Karhusaaren aluetta 

ja kiinteistöäni. Linjaus alkaa Kilpilahdesta maaputkena, siirtyy tunneliin Sipoonlahden itäpuolella 
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Eriksnäsin asuinalueen eteläpuolella, ja kulkee tunnelissa Vuosaareen saakka. Reitin VE1 

kokonaispituus on yhteensä noin 24 kilometriä. 

 

Kuten ohjelmassa todetaan, linjausvaihtoehdon VE1 reitillä on tiheämpää asutusta Karhusaaren ja 

Gumbostrandin alueilla. Vaikka kyseisten alueiden osalta on linjaus osoitettu tunneliin, tunneleiden 

suuaukot, ajotunnelit ja pystykuilut edellyttävät maanpäällistä rakentamista (ks. kuva 5-24, s. 89). 

Kun tunnelit on suunniteltu toteutettavan poraus-räjäytysmenetelmällä, niiden rakentaminen 

aiheuttaisi ilmeisiä ja olennaisia riskejä linjauksen läheisyyteen sijoittuvalle asutukselle ja 

rakentamiselle. Ohjelmassa ei ole kuitenkaan tarkempaa kuvausta em. riskeistä tai arviota 

mahdollisuuksista torjua em. riskejä.  

 

Ohjelmassa todetaan myös, että tunnelin ilmanvaihdosta aiheutuu ääntä ilmanottoaukkojen ja 

poistoaukkojen läheisyydessä. Tunnelin savunpoistopuhaltimien koekäytöstä todetaan saattavan 

aiheutua ajoittaista melua. Samoin huoltoliikenteestä voisi ohjelman mukaan aiheutua melua ja 

tärinää sekä häiriöitä ympäristöön. Meluvaikutukset kerrotaan arvioitavan sittemmin asiantuntija-

arviossa, jossa käydään yksityiskohtaisesti läpi hankealueen melulähteet (pumppuasemat, IV-aukot) 

ja niiden mahdolliset meluvaikutukset lähimpien häiriintyvien kohteiden luona. Katson, että näistä 

asutuksen kannalta olennaisista vaikutuksista tulee olla riittävä selvitys jo YVA-ohjelmavaiheessa, 

jotta vaihtoehtojen valinta voidaan perustaa niiden toteuttamiskelpoisuuden kannalta riittävälle 

tiedolle. YVA- Hankkeen ympäristövaikutukset on selvitettävä 

ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä suunnittelun mahdollisimman varhaisessa vaiheessa 

YVA-menettelyssä edellyttää, että osallisille tarjotaan riittävät tiedot hankkeen vaikutusten 

hahmottamista varten. 

 

Ohjelman mukaan tärinän osalta arvioinnissa tarkastellaan rakentamisen aiheuttamaa runkomelua 

sekä tärinän vaikutuksia rakenteille ja asuinviihtyvyydelle. Katson, että jo ohjelmaa tulee myös 

tärinävaikutusten osalta tarkentaa vaihtoehtotarkastelun ja aidon vuorovaikutuksen tarpeisiin. 

 

Ohjelman mukaan riskien arviointi perustuu ympäristö-, terveys- ja turvallisuusriskien 

tunnistamiseen lämmönsiirtolinjan maakaivannon ja tunnelin rakentamisen ja toiminnan aikana. 

Riskitarkasteluun todetaan liittyvän niin maankaivu-, tunneli- kuin liikenneriskejä (kuljetukset). 

Ohjelman mukaan arviointiselostuksessa kuvataan sittemmin mahdolliset onnettomuus- ja 

häiriötilanteet, niiden todennäköisyys sekä ympäristö- ja terveysvaikutuksien suuruus.  
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Katson, että riskien arvioinnissa tulee tarkastella paitsi riskien toteutumisen todennäköisyyttä, myös 

mahdollisesti toteutuvien riskien merkitystä mm. asuinolosuhteiden kannalta (rakennettuun 

ympäristöön ja mm. pohjavesiin kohdistuvat riskit). Näin ollen YVA-ohjelmaa tulee myös 

riskitarkastelun osalta tarkentaa, jotta vaihtoehtojen valinta perustuisi realistiseen käsitykseen riskien 

merkityksestä. 

 

Edellä esitetyin perustein katson, että arviointiohjelmassa VE1:n vaikutuksia ei ole kuvattu riittävällä 

tavalla, jotta sitä voitaisiin tarkastella toteuttamiskelpoisena vaihtoehtona. Lämmönsiirtolinjaa ei tule 

kohdentaa asuinkiinteistöjen tuntumaan eikä vaihtoehtoa VE1 liian lähelle asutusta Karhusaaren 

alueella sijoittuvana voida hyväksyä. 

 

 

Helsingissä 15.2.2022 

 

Mats Thermanin valtuuttamana 

 

Sakari Niemelä, asianajaja  

 

 



Lähettäjä:                                 Miia Pihlakari <miia.pihlakari@ymparistolaki.fi>
Lähetetty:                                tiistai 15. helmikuuta 2022 8.28
Vastaanottaja:                        ELY Kirjaamo Uusimaa
Kopio:                                        Heikkinen Erika (ELY)
Aihe:                                          Mielipide Uudenmaan ELY-keskukselle asiassa diaarinumero UUDELY/13330/2021 / Ulf William Thuringin oikeudenomistajat ja Bettina von der Pahlen
Liitteet:                                     Mielipide Uudenmaan ELY-keskukselle_150222_Ulf William Thuringin oikeudenomistajat ja Bettina von der Pahlen.pdf; Liite 1.pdf

Luokat:                                      Tiina

Hei,

Lähetän ohessa Ulf William Thuringin oikeudenomistajien ja Bettina von der Pahlenin mielipiteen Helen Oy:n ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta koskien Kilpilahden teollisuusalueen hukkalämmön
hyödyntämistä pääkaupunkiseudun kaukolämmön tuotannossa. ELY-keskuksen diaarinumero UUDELY/13330/2021. Nähtävillä 10.1.-8.2.2022.

Pyydän ystävällisesti kuittaamaan mielipiteen liitteineen vastaanotetuksi.

HUOM: Toimistomme on muuttanut. Uusi osoitteemme on Huopalahdentie 24, 00350 Helsinki ja toimiston puhelinnumero on 0400 774 858.

Ystävällisin terveisin

Miia Pihlakari
asianajosihteeri
p. 0400 774 858
miia.pihlakari@ymparistolaki.fi

Asianajotoimisto Ympäristölaki Oy
Huopalahdentie 24
00350 Helsinki
p. 0400 774 858
www.ymparistolaki.fiwww.ymparistolaki.fi

Tämä sähköposti on luottamuksellinen ja tarkoitettu ainoastaan
vastaanottajalle. Mikäli ette ole viestissä tarkoitettu vastaanottaja,
olkaa hyvä ja ilmoittakaa siitä lähettäjälle ja tuhotkaa viesti
välittömästi.

This e-mail is confidential and is meant for the recipient only. If
you are not the intended recipient, please inform the sender of this
and destroy the message immediately.
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UUDENMAAN ELY-KESKUKSELLE 

 

 

ASIA Mielipide Helen Oy:n ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta koskien Kilpilahden 

teollisuusalueen hukkalämmön hyödyntämistä pääkaupunkiseudun kaukolämmön 

tuotannossa. ELY-keskuksen diaarinumero UUDELY/13330/2021. Nähtävillä 10.1.-

8.2.2022. 

 

 

MIELIPITEEN ESITTÄJÄT 

 

Vaihtoehtoisen putkilinjauksen VE7 alueella Vantaalla sijaitsevan kiinteistön Wes-

terkulla 18:0 ja Helsingissä sijaitsevan kiinteistön Labbacka 18:3 pääomistajina Ulf 

William Thuringin oikeudenomistajat ja Bettina von der Pahlen. 

 

 

ASIAMIES JA PROSESSIOSOITE 

 

 Asianajaja Juha Sario  

 puh. 0400 770 411 

 juha.sario@ymparistolaki.fi 

 Asianajotoimisto Ympäristölaki Oy, Huopalahdentie 24, 00350 Helsinki,  

puh. 0400 774 858 
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LAUSUMA-AJAN PIDENTÄMINEN 

 

 Oheen liitetyn (liite 1) Uudenmaan ELY-keskuksen ylitarkastajan Erika Heikkisen 

sähköpostin 4.2.2022 mukaisesti lausuma-aikaamme on pidennetty 15.2.2022 asti. 

 

 

MIELIPIDE HELEN OY:N YVA-OHJELMASTA 

 

Helen Oy:n lämmönsiirtoputkea koskevan hankkeen YVA-ohjelmaa on muutettava 

siten, että siitä poistetaan vaihtoehtoinen linjaus VE7 toteuttamiskelvottomana. 

  

  

PERUSTELUT 

 

Vaihtoehtoinen lämmönsiirtoputken linjausreitti VE7 on sijoitettu siten, että se kulki-

si putken länsipäässä Östersundomin osayleiskaavassa osoitetun  tarkoittaen ilmei-

sesti maanalaista Helsingin alueella olevaa osayleiskaavaa  yhteiskäyttötunnelin lin-

jauksen mukaisesti. Varauksia yhteiskäyttötunnelille ei kuitenkaan ole olemassa 

Vantaan puolen kaavoituksessa. 

 

Siinä aikataulussa, jossa lämmönsiirtoputki on tarkoitus toteuttaa ei yhteiskäyttötun-

nelin kaavoitus ja suunnittelu ole mitenkään voinut edetä niin pitkälle, että yhteis-

käyttötunnelin tarkka sijainti tai toteuttamiskelpoisuus olisi varmuudella selvitetty. 

Huomautamme, että Helsingin vuonna 2021 voimaan tulleessa maanalaisessa yleis-

kaavassakin on yhteiskäyttötunnelin osittaisten linjausten suhteen kyse vielä hyvin 

yleispiirteisestä maankäytön suunnittelusta, kun kaavamääräyksen otsikkokin on 

Teknisen huollon yhteystarve  (YVA-ohjelman s. 59). Lisäksi kaavamääräyksessä 

on tarkemmin todettu vielä, että Yhteyden sijainti tarkentuu yksityiskohtaisemmassa 

suunnittelussa . Ensin siis yhteiskäyttötunnelin sijainti pitäisi suunnitella Vantaan 

alueella uudella osayleiskaavalla, joka ei ole edes vireillä ja sen jälkeen yhteiskäyttö-

tunnelin tarkka sijainti tulisi molempien kaupunkien puolella suunnitella maanalai-

sella asemakaavalla, joten kyseessä olisi hyvin pitkä suunnitteluprosessi. Yhteiskäyt-

tötunnelista olisi oletettavasti tehtävä vielä myös oma erillinen YVAL:n mukainen 

ympäristövaikutusten arviointi. 
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Edellä esitetyn perusteella Helen Oy:n YVA-ohjelmaan ei voida ottaa vertailtavaksi 

vaihtoehdoksi sellaista tarkkaa linjausratkaisua, joka on sidottu hyvin yleispiirteisiin 

ja osittain puuttuviin kaavavarauksiin. Sijainnin epävarmuus johtaisikin tässä tapauk-

sessa siihen, että tämän vaihtoehdon vertailukelpoista ympäristövaikutusten arvioin-

tia ei voida luotettavasti suorittaa, joten vaihtoehtoa VE7 ei voida ottaa mukaan var-

sinaiseen arviointimenettelyyn. 

 

 

Helsingissä 15. päivänä helmikuuta 2022  

 

Ulf William Thuringin oikeudenomistajien ja Bettina von der Pahlenin asiamiehenä 

 

_____________________ 

Juha Sario 

asianajaja, OTL 

Espoo 

 

Liitteet 

 

Liite 1: Sähköposti 4.2.2022 ylitarkastaja Erika Heikkinen / lausumamääräajan pidentäminen 
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Miia Pihlakari

Lähettäjä: Heikkinen Erika (ELY) <erika.heikkinen@ely-keskus.fi>
Lähetetty: perjantai 4. helmikuuta 2022 13.29
Vastaanottaja: Miia Pihlakari
Kopio: Juha Sario
Aihe: VS: Lisäaikapyyntö asiassa diaarinumero UUDELY/13330/2021 / Ulf William Thuringin kuolinpesä 

ja Bettina von der Pahlen

Hei,

Kilpilahden hukkalämmönsiirtohankkeen YVA asiassa (UUDELY/13330/2021) yhteysviranomainen myöntää
pyytämänne jatkoajan mielipiteen jättämiselle arviointiohjelmasta 15.2.2022 saakka.

Yst. terveisin,
Erika Heikkinen

***********************
Erika Heikkinen
ylitarkastaja
p. 02950 21142
erika.heikkinen(a)ely keskus.fi
Uudenmaan elinkeino , liikenne ja ympäristökeskus
Ympäristövaikutukset ja alueidenkäyttö
PL 36, 00521 Helsinki
Opastinsilta 12 A, 2. krs

Lähettäjä:Miia Pihlakari <miia.pihlakari@ymparistolaki.fi>
Lähetetty: perjantai 4. helmikuuta 2022 13.25
Vastaanottaja: Heikkinen Erika (ELY) <erika.heikkinen@ely keskus.fi>
Kopio: Juha Sario <juha.sario@ymparistolaki.fi>
Aihe: Lisäaikapyyntö asiassa diaarinumero UUDELY/13330/2021 / Ulf William Thuringin kuolinpesä ja Bettina von
der Pahlen

Viite: Uudenmaan ELY keskuksen kuulutus 10.1.2022, diaarinumero UUDELY/13330/2021 (Helen Oy:n
ympäristövaikutusten arviointiohjelma)

Hei,

Pyydämme vielä lisäaikaa myös Ulf William Thuringin kuolinpesän ja Bettina von der Pahlenin puolesta mielipiteen
toimittamiselle 15.2.2022 asti siten, että mielipiteen voi toimittaa viimeistään tiistaina 15.2.2022.

HUOM: Toimistomme on muuttanut. Uusi osoitteemme on Huopalahdentie 24, 00350 Helsinki ja toimiston
puhelinnumero on 0400 774 858.

Ystävällisin terveisin

Miia Pihlakari
asianajosihteeri
p. 0400 774 858
miia.pihlakari@ymparistolaki.fi
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Asianajotoimisto Ympäristölaki Oy
Huopalahdentie 24
00350 Helsinki
p. 0400 774 858
www.ymparistolaki.fi

Tämä sähköposti on luottamuksellinen ja tarkoitettu ainoastaan
vastaanottajalle. Mikäli ette ole viestissä tarkoitettu vastaanottaja,
olkaa hyvä ja ilmoittakaa siitä lähettäjälle ja tuhotkaa viesti
välittömästi.

This e mail is confidential and is meant for the recipient only. If
you are not the intended recipient, please inform the sender of this
and destroy the message immediately.



Lähettäjä:                                     Virtanen Mika <Mika.Virtanen@are.fi>
Lähetetty:                                     tiistai 8. helmikuuta 2022 11.29
Vastaanottaja:                             ELY Kirjaamo Uusimaa
Aihe:                                               UUDELY/13330/2021
 
Luokat:                                          Siina; Ympäristö
 
Terve.
 
Tässä muutama asia, joita toivon teidän huomioivan, kun tutkitte Kilpilahden hukkalämmön
siirtoputkistojen reittivaihtoehtoja VE2, VE3 ja VE5.( pohjoiset reitit)
 
Asun osoitteessa kärrkullantie 27. 01120 Sipoo. Asuinalueen ympäristö on luonnoltaan ja eläimistöltään monipuolista. Helenin hanke selvityksessä
Vilhelmsbergin kallio ja sen ympärillä olevat metsät onkin arvioitu paikallisesti arvokkaaksi luontokohteeksi.(s.132  5.10.4 kohta 10.)
 
Alueen mootoritien puoleinen reuna sijoittuu kohtaan, jossa putkireittien tunneliosuudet nousevat maanpinnalle ja jatkavat avolouhos putkireitteinä länteen
päin. Tälle alueelle sijoittuu eläinten juomapaikka, jossa riittää juomavettä myös pitkinä kuivina kausina. Putkilinja vaihtoehdot kulkevat juomapaikka alueen
välittömässä läheisyydessä. Jos juomapaikka alue tuhotaan tai tehdään juomakelvottomaksi, niin alueen eläimiltä viedään mahdollisuus elää alueen metsissä
kuivina kesäkausina.
 
Vilhelmsbergin kallioalueen ympäristössä on havaittu seuraavia lajeja.
 

2021 syksy/ 2022 alkuvuosi. kaksi näköhavaintoa ilveksestä. Ei tietoa onko sama yksilö, vai kaksi eri ilvestä. Havainnot kuultu paikalliselta metsästäjältä,
joka asuu naapurissa.
peurat, metsäkauriit ja hirvet
jänikset, rusakot ja ketut
orava populaatio on alueella runsas
alueella myös havaintoja lepakoista kosteikkoalueiden ja kiinteistöjen lähettyvillä.

 
Alueella myös lajirikas lintukanta. Havaintoja on yleisellä tasolla seuraavista, koska 100% tarkkaa lajimääritelmää en pysty ilmoittamaan.
 

ainakin kahta eri haukka lajia. yksi havainto pienemmästä ja yksi isommasta lajista vuodelta 2021
havainto n. variksen kokoisesta pöllölajista vuodelta 2021
räystäs pääskyjä kiinteistöjen ja kosteikkojen ympäristössä.
Runsas tikka kanta. On joko käpytikka/ valkoselkä tikka, tai sitten molempia

 
 
Lisäksi vielä maininta turvallisuudesta.
 
Tie 170. Väli Söderkulla/ Sipoonranta. Alueen runsaasta peura ja hirvi kannasta johtuen tieosuudella on joka vuosi useita peura kolareita.
 
Pohjoisten reittien vaikutuksia arvioitaessa, pyydänkin teitä huomioimaan huomattavan riskin, että eri työvaiheiden aiheuttaman melun johdosta
vauhkoontuneet eläimet tulevat juoksentelemaan tie 170 alueella. Olisi myös hyvä selvittää, että voiko esim. hirvi juosta panikoidessaan hirviaidasta läpi
porvoon moottoritielle.
 
Terveisin.
 
Mika Virtanen
 
Kärrkullantie 27.
01120 Sipoo
050 5634545  
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Lähettäjä:                                 jonas.wallenius@elisanet.fi
Lähetetty:                                perjantai 4. helmikuuta 2022 19.05
Vastaanottaja:                        ELY Kirjaamo Uusimaa
Aihe:                                          UUDELY/13330/2021
 
Luokat:                                      Tiina
 
Hei,
 
vastustan jyrkästi sellaisenaan hukka-energian kaukolämpöputkiprojektia Sipoon Kilpilahdesta Helsingin Vuosaareen.
Tuntuu käsittämättömältä, että arviolta yhden miljardin euron projektista ei tiedoteta asianmukaisesti Sipoon kunnan asukkaita etukäteen.
Miksi kaikille ei ole HYVISSÄ AJOIN postitettu infokirje suunnitelmista?
 
Suurempi ongelma on tietysti luontoon kohdistuva massiivinen tuho ja kaikki tämä vain sen takia että Helenin tavoite on olla hiilineutraali toimija tulevaisuudessa.
 
Me Sipoolaiset maksamme tästä aika kovan hinnan: luonto tuhoutuu, kiinteistöjemme arvo alentuu kun rakentamisoikeuksiin tulee muutoksia ja rajoituksia, meluhaittoja rakennusvaiheessa (useampi
vuosi), pölyongelmat murskaamoista ja tolkuton kuorma-auto ralli maa-aineiden poiskuljetuksia.
 
Sipoo on tässä slekeä nettohävijä ja Helsinki hyötyy, ei tunnu kohtuulliselta tai oikeudenmukaiselta!
 
Jos tällaista projektia halutaan tutkia ylipäänsä niin ainoa järkevä vaihtoehto on vetää linja Kilpilahdesta Vuosaareen meriteitse, tarpeeksi kaukana rannikosta.
Vaadin, että myös tätä vaihtoehtoa tutkitaan.
 
Ystävällisesti,
 
Jonas Wallenius
Vesterängintie 48
01120 Västerskog
Puh. 040-761 6476.
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Lähettäjä:                                 Jaana Welti <jaanawelti@gmail.com>
Lähetetty:                                torstai 3. helmikuuta 2022 15.49
Vastaanottaja:                        ELY Kirjaamo Uusimaa; Jari Welti
Aihe:                                          UUDELY/13330/2021
Liitteet:                                     Vastine_UUDELY_13330_2021_Welti.pdf
 
Luokat:                                      Tiina
 
Hei,
ohessa vastineemme alueen maanomistajana asiaan "Mielipide/lausunto Helen oy:n ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta/ UUDELY/13330/2021".
 
Odotan saavani teiltä kuittauksen vastineemme vastaanotosta 03.02.2022.
 
Kiitos.
t. Jaana Welti
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Lähettäjä:                                 Jimmy westerlund <jimmy.lucky7@gmail.com>
Lähetetty:                                torstai 20. tammikuuta 2022 12.57
Vastaanottaja:                        ELY Kirjaamo Uusimaa
Aihe:                                          Vastalause!

Luokat:                                      Tiina

Terve,

Asumme Sipoossa Meriläntiellä johon olette suunnitelleet hirveetä luontoa tuhoava tunneli. Haluamme koko perheen puolesta antaa vahva vastalause Helenin hukkalämpö-hankkeelle. 

1. Tuhoaa ympäristöä, ihmisten elinkeinoa ja omaisuutta ja pilaa luonnon monimuotoisuutta. Nämä metsät ovat tärkeitä virkistysalueita kaikille meille kylien asukkaille eläimille.

2. Kalkkirannan tie on jo luokiteltu vaarallisena koulutienä ilman polkupyörätietä jne. Lapsemme kulkevat tätä tietä joka päivä ja mieletön huoli meillä vanhemmilla jo ennestään. Tällainen projekti Tekisi koulutietä
mahdottomaksi kulkea. Kalkkirannantie on muutenkin hirveässä kunnossa. 

3. Olen palkittu musiikkituottaja ja minulla on musiikkistudio tässä osoitteessa jossa teen isoja projekteja ympäri maailmaa TV, levyhtiöille, radioille ja elokuviin ja en tule hyväksymään tällaista projektia sillä minun
toimeentulo on kiinni siitä että voin tehdä töitä ilman räjähdyksiä, sähkökatkoja ym haittoja ja ääniä.

Jos kuitenkin olette niin hulluja päästänne että aiotte kuitenkin tehdä tämän niin vaihtoehto 2 on ainut jota hyväksymme meidän perheessä. Saammeko sipoolaiset ja varsinkin ne jotka asuu tunnelin varrella jotain
kompensaatioita energiamuodoissa tai taloudellista kompensaatioita tällaisesta merkittävästä projektista meidän luonnossa? 

Vaadimme että vastaatte tähän että olette vastaanottaneet tämän e-mailin! 

Terv:
Jimmy, Sofie, Waldo & Luka Westerlund 
0408411756

           
      JIMMY WESTERLUND 
      *************************
      Producer/Composer/Mixer
      Meriläntie 24, 01150 Sipoo 
      Phone +358 40 8411756       
      jimmy.lucky7@gmail.comjimmy.lucky7@gmail.com            
      facebook.com/jimmy.p.westerlund
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Lähettäjä:                                 Henrik Westermark <henrikl.westermark@gmail.com>
Lähetetty:                                tiistai 8. helmikuuta 2022 22.49
Vastaanottaja:                        ELY Kirjaamo Uusimaa
Aihe:                                          mielipiteeni koskien HelenOY:n kaukolämpöprojektin YVA

Luokat:                                      Tiina; Ympäristö

Närings- trafik- och miljöcentralen i Nyland
Registraturen
PB 36, 00521 Helsingfors

Åsikt och utlåtande gällande miljökonsekvensbedömning för Helen Ab:s projekt för utnyttjande av spillvärme från Sköldvik industriområde i fjärrvärmeproduktion i huvudstadsregionen
.
Tanken att gräva ner eller spränga in ett fjärrvärmerör mellan Sköldvik och Nords jö känns på något sätt absurd. Om det vore en så ekonomiskt försvarbar tanke, varför har man då inte redan dragit en likadan ledning till Borgå?
Jag bor i Majvik där fjärrvärmeröret visserligen skall gå djupt under markytan om det någon gång byggs, men där en servicetunnel med tillhörande vägar och arbetsområde skulle förändra tillvaron totalt. Mina kommentarer gäller
därför i första hand själva Majviksområdet.

– Majviksvägen är en privat väg som leder från Nya Borgåvägen till fastigheterna längs vägen. Vägen är ursprungligen en s tig som slingrar sig fram längs åkerkanterna. Den har förbättrats under årens lopp, men är inte en väg som
klarar tung trafik. Den är smal och till största delen dåligt grundad, vilket betyder att vi varje år dras med ganska svåra tjälproblem. För ett tiotal år sedan erbjöd sig en av vägföreningsmedlemmarna att asfaltera en del av vägen vilket
betyder att en sträcka efter Majvik gård numera är i bättre skick. Dock märker vi att inte heller den s träckningen tål tung trafik.

– Majviksbäcken rinner upp i små s jöar öster om Gumbostrandsvägen. I Majvik är den dels en viktig bevattningsreservoar för Majvik gårds odlingar, och i sitt nedre lopp genom Svartvik ekoträdgård är den ett viktigt landskapsinslag.
Bäcken har skyddsbeteckning i den nyligen fastställda detaljplanen för Majvik.
Om tunnelprojektet blir verklighet, kommer det vatten, som pumpas upp ur tunneln via den planerade servicetunneln, antagligen att rinna ut i bäcken. Risken är uppenbar att bäckens ekosystem kommer att lida av det här. Ett absolut
krav är att allt vatten som pumpas upp ur värmetunneln, och allt vatten som rinner över det område som kommer att hysa sprängsten och krossmaterial från tunneln, måste behandlas enligt bästa tänkbara vattenreningsteknik.
Annars är risken uppenbar att bäcken kommer att förstöras, förvandlas till ett avloppsdike.

– Området där servicetunneln skall komma upp, ligger mitt i en av de viktigaste grönkorridorerna mellan kusten och Sibbo storskog. Det handlar om att bevara biodiversiteten i området. Om det därifrån skall byggas en serviceväg till
Majviksvägen och under flera år köras tusentals lastbils lass med krossmaterial från tunnelarbetet, kommer både den byggda miljön och naturmiljön att lida svårt.

– Ingen reservering för ett sådant här projekt f inns i någon plan som gäller södra Sibbo. Däremot fick en detaljplan för delar av Majvikområdet nyligen laga kraft. Det gäller Majvik 1 detaljplan (jordbruksområdena). Där f inns inga reserveringar för vägbyggen av den
dimension man här talar om. Däremot nog ett tjugotal egnahemstomter där Helens grustransportväg skulle gå. Tanken bakom planen är att göra det möjligt att även i framtiden bedriva jordbruk på Majvik gård och Svartvik ekoträdgård. Där passar inte en många år
lång krossverksamhet och lastbilsrally in.

Jag har ännu inte sett tillräckliga motiveringar som stöder byggandet av en fjärrvärmetunnel mellan Sköldvik och Nordsjö. Inte heller har jag sett några som helst beräkningar om ekonomin i projektet. Samtidigt vet vi att man idag
strävar efter att minska beroendet av fossila bränslen, vilket leder till att anläggningarna i Sköldvik kanske inte har så lång livstid kvar att en fjärrvärmetunnel skulle hinna betala sig.
I dagens läge känns det så kallade nollalternativet som det vettiga. Som alternativ kan man i stället mera på allvar utreda idén att transportera värme med tankfartyg mellan Sköldvik och Nordsjö. Det finns fina hamnar på båda
platserna, och den dag värmetransport kanske inte är attraktiv kan fartygen antagligen användas för andra transporter.

Majvik (Sibbo) 08.02.2022

Henrik Westermark
Majviksvägen 129
01120 Västerskog
0401703837
henrikl.westermark@gmail.comhenrikl.westermark@gmail.com
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Lähettäjä:                                 Catharina Westermark <catharina.westermark@gmail.com>
Lähetetty:                                tiistai 8. helmikuuta 2022 22.57
Vastaanottaja:                        ELY Kirjaamo Uusimaa
Aihe:                                          Mielipide Helen Oy:n kaukolämpölinjaus-YVAsta
Liitteet:                                     Mielipide kaukolämpölinjauksista-YVA.docx
 
Luokat:                                      Ympäristö
 
Hei,
 
Tässä mielipiteemme Helen OY.n YVAsta
 
Maria Westermark ja Yandie Yu
sekä Catharina ja Henrik Westermark
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Uudenmaan Elinkeino-, Liikenne- ja Ympäristökeskus
Viite:  UUDELY/ 13330/2021

Asia: Mielipide koskien YVA-ohjelmaa joka liittyy Helen OY :n  
Kilpilahden teollisuusalueen hukkalämmön hyödyntämiseen 
Helsingin kaukolämmön tuotannossa. 

Majvikin alueen työn alla ollut Majvikin 1. asemakaava 
(maatalousalueet) on hyväksytty Sipoon kunnanvaltuustossa 13.12.2021. 
Tämä asemakaava puuttuu YVA-ohjelmasta, joten se on nyt ehdottomasti 
huomioitava.  Lämmönsiirtolinjauksen eteläiset reitit kulkevat 
asemakaava-alueen halki.

Majvikin biodynaamista luomutilaa ja Svartvikin luomutilaa koskeva yhteinen 
asemakaava on Sipoon kunnanvaltuustossa hyväksytty 13.12,2021. Kaavan 
tarkoitus on mahdollistaa tilojen kehittäminen monipuolisiksi toimijoiksi, jotka 
vaalivat alueen luontoa ja kulttuuriarvoja. Majvikin tilalle on tarkoitus luoda 
myös luomutoiminnnan kanssa hyvin yhteen sopivaa Green Care sosiaalista 
toimintaa, senioritalo, perhehoivatoimintaa ja pieni lastentarha. Sen lisäksi 
tarvitaan Majvikin tilalle uusi navetta ja kasvihuone, riihi, suurempi 
tilamyymälä,  majoitustiloja y.m. Kaavahankkeen taloudellisen toteuttamisen 
mahdollistaa kaavan mukaisten pientalotonttien myynti. 

Asemakaava ei ole ollut konsultin tiedossa, joten alueelle on sijoitettu 
lämpötunneliin liittyvää, mutta kaavan tarkoituksen vastaista ja tilojen 
elinkeinotoiminnalle täysin sopimatonta toimintaa. Luomuvihannesten 
viljelyalueen (näyttää pellolta kartalla) läpi ei ole, tilan toimintaa vakavasti 
vaurioittamatta mahdollista rakentaa raskasta rekkaliikennetietä. Pelto ei siis ole 
mikään tavallinen pelto. Se on tilan päätuotannon, luomuvihannesten 
viljelyalue. Viljelyalue on jo nyt suppea. Uusi tie veisi viljelytilaa arviolta 15 
metriä leveän kaistaleen, jonka päällä kulkisi useita vuosia koko aluetta pölyllä 
saastuttava raskaat kuorma-autot ja sen jälkeen siihen jäisi pysyvä ongelmatie. 
Kuka korvaa maatilan viljelyalueen menetyksen? Kuka pesee vihannekset? 
Voiko niitä edes myydä?  
Pelto on paikoin ainakin 30 metriä syvää savimaata, joten raskaan liikenteen 
tien rakentaminen pellon halki on kallista ja se pilaa vihannesviljelyalueen. 
Entä sulfiittisavi? 
Pellon halkaisee pohjois-eteläsuunnassa Majvikin puro, joka tulee huomioida. 
Puron vettä käytetään vihannesten kasteluun, joten siihen ei saa johtaa mitään 
puhdistamattomia vesiä. 



Yva-selvityksessä mainittu rekkatie ei myöskään sovi kulkemaan uuden 
pientaloasutuksen vierestä.  Eteläiset linjaukset eivät kertakaikkiaan sovi 
Majvikin alueelle. 
Eteläiset linjaukset ovat myös muualla Sipoossa ongelmallisia, sillä alue on 
tulevaisuuden rakentamisaluetta. YVA-selvityksessä on myös tunneleiden 
osalta mainittu että ”Rakentamistoimenpiteitä suojavyöhykkeen kohdalla tulee 
jatkossa välttää.    
 
Östersundomin maakuntakaavassa ei ole varausta kaukolämpöputkille, joten 
yhteys Loviisan ja Kilpilahden teollisuusalueelta Helsinkiin on Uudenmaan 
maakuntakaavojen ”kaavakoosteessa” osoitettu merialueelle, Östersundomin 
alueen maakuntakaavan eteläpuolelle. Ei siis ole olemassa maakuntakaavallisia 
edellytyksiä lämpöputkien tuomiseen Majvikin alueelle.

                                                                         
 Östersundomin keskusta-alueen suunnittelua ja rakentamista edesauttaa 
kaukolämpövoiman saanti, joten voimme hyväksyä sellaisen pohjoisen 
linjauksen vaihtoehdon joka kulkee pääosin Porvoon väylän ja Uuden Porvoon 
tien vieressä Östersundomin keskustaan, ja joka ainakin Sipoon alueella kulkee 
tunnelissa. 

Sipoossa 8.2.2022

Tilojen 753-433-6-611 ja 753-433-6-288 omistajat: 

Maria Westermark  pimwestermark@gmail.com  p. +358 50 5986362
 ja Yandie Yu           y2@live.it
Majvikintie 127, 01120 Västerskog

sekä asukkaat 

Catharina  Westermark catharina.westermark@gmail.com  p. +358 442928837
ja Henrik Westermark  henrikl.westermark@gmail.com       p.+358 401703837
Majvikintie 129, 01120 Västerskog



Lähettäjä:                                 info <info@ostersundom-seura.fi>
Lähetetty:                                tiistai 8. helmikuuta 2022 14.30
Vastaanottaja:                        ELY Kirjaamo Uusimaa
Aihe:                                          Mielipide_Kilpilahti_UUDELY_13330/2121_Ostersundom-seura
Liitteet:                                     Ostersundom-seura_Mielipide_Kilpilahti_UUDELY_133302121.pdf

Luokat:                                      Tiina; Ympäristö

Tässä Östersundom-seuran mielipide

Terveisin
Tiina Auer

--

Östersundom-seura ry

www.östersundom-seura.fi
www.facebook.com/ostersundomseura
http://ostersundom.topoteekki.fihttp://ostersundom.topoteekki.fi

Ilmoitathan sähköpostiosoitteesi muutoksesta, kiitos.
Jos haluat poistua listaltamme, vastaa viestiin POISTA.
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Lähettäjä:                                 Richard Pihlflyckt <richard.pihlflyckt@hotmail.com>
Lähetetty:                                lauantai 29. tammikuuta 2022 14.54
Vastaanottaja:                        ELY Kirjaamo Uusimaa
Aihe:                                          Helen hukkalämpöputki
Liitteet:                                     Helen .docx
 
Luokat:                                      Tiina
 
Vastustaminen hukkalämpöputken rakentamisesta peltojemme halki Sipoossa.
 
Terv. Richard Pihlflyckt
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Box 29.1.2022

Suunnitteilla oleva hukkalämpöputki Kilpilahdesta Helsinkiin kulkisi 
yhdeltä vaihtoehdolta niin sanotusti pohjoinen reitti Boxin peltojen 
halki. Ja sitä me peltojen omistajana vastustamme ankarasti. 
Olemme nuori viljelijä pari ja olemme satsanneet paljon työtä ja 
rahaa peltojen kunnostukseen mm. salaojitukseen ja kalkitukseen 
sekä muuhun kunnostukseen. Suunnittelussa oleva vaihtoehtoreitti 
olisi katastrofi meidän elinkeinollemme. Meidän mielestämme paras 
vaihtoehto on kalliotunneli tai merenpohja tai moottoritien luiska-
alue (ei peltojen halki). 

Terveisin

Richard Pihlflyckt

050-3514537

richard.pihlflyckt@hotmail.com

Petra Lindström

040-5954144

petra.mlindstrom@gmail.com



Lähettäjä:                                     Anu Nevanlinna <anevanlinna@gmail.com>
Lähetetty:                                     torstai 17. helmikuuta 2022 13.05
Vastaanottaja:                             Laine Leila (ELY)
Aihe:                                               Hukkalämpöputki
 
Hei, Miten bämä tilat osuvat hukkalämpöputki-ehdotusten alle Solhaga 752-4-22-3-293  ja Viistokallio 753-4-22-3-355
Viistokallio on keskikohdaltaan n. 60 m ja päättyy peltoalueeseen. 
Molemmilta tiloilta päätyy Nevas-jokeen, jonka toisella puolella on  Nevas-gårdin hevostila, jossa n. 70 hevosta. Hevoset aistivat räjäytykset alapuolellaan
kalliossa. 
Ystävällisin terveisin Anu Nevanlinna
0449713717
--
Anu Nevanlinna
+358449713717
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Lähettäjä: Pekka Kilpeläinen <kultaus.kilpelainen@gmail.com>
Lähetetty: torstai 17. helmikuuta 2022 22.12
Vastaanottaja: ELY Kirjaamo Uusimaa
Kopio: Heikkinen Erika (ELY)
Aihe: UUDELY/13330/2021
Liitteet: kilpilahti.odt

Luokat: Ossi; Ympäristö

Hei,

Liitteenä mielipide Helen Oy:n YVA-ohjelmasta. Mielipiteen antamiseksi on pyydetty lisäaikaa 18.2. asti.

ystävällisin terveisin,
Pekka Kilpeläinen
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Mielipide Helen Oy:n Kilpilahden teollisuusalueen hukkalämmön hyödyntämisestä Helsingin 
kaukolämmön tuotannossa. 
 
 
Kiitos mahdollisuudesta lausua mielipide asiasta. Yksityiselle kansalaiselle hankkeeseen 
perehtyminen on erittäin haasteellista. Lyhyenkin tutkimisen jälkeen olen tullut käsitykseen, että 
hankkeeseen liittyy paljon epäselvyyksiä ja ristiriitaisuuksia. Tämän johdosta toivon viranomaisilta 
tarkkaa selvitystä, ennenkuin ko.hankeelle myönnetään lupa. 
 
Haluan 
 lausua seuraavia mielipiteitä: 
 
A. 
 
Helen Oy:n tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä. Asiaa pitää tämän 
hankkeen yhteydessä tarkastella laajemmin kuin yhden yhtiön tai kaupungin kannalta. Koko 
energian tuotantoketjun pitäisi olla hiilineutraali. 
 
1. Hukkalämpöä hyödynnetään Neste Oy:n jalostamotoiminnasta, joka tuottaa päästöjä saman 
verran kuin puolet Suomen liikennepäästöistä (n. 2,7 miljoonaa tonnia) 
2. Neste Oy:n polttoaineilla tuotetaan merkittävä osa Suomen hiilidioksidipäästöistä 
(liikenne+Öljylämmitys) 
3. Öljyn kuljettaminen jalostamoon tuottaa päästöjä. 
4. Päästöt raakaöljyn tuotannossa. 
 
Helsinki on sitomassa kaukolämpötuotannon merkittävissä osin teollisuuden alaan, jonka 
tulevaisuus on ristiriitainen sen omien ja Suomen Valtion tavoitteiden kanssa (esim. liikenteen 
sähköistäminen). 
 
 Hankkeen yhteydessä ei myöskään ole huomioitu mahdollisia kansainvälisiä, poliittisia tai 
taloudellisia kriisitilanteita, jotka voivat aiheuttaa vakavia katkoksia hukkaalämmön 
hyödyntämiseen. 
 
AFRY:n raportissa 5/12 valtiovaraiministeriölle (Lämpöpumput ja konesalit energverotuksessa) 

iittyy myös 
 

 
Koska hankkeen hyödyntäminenkin alkaa vasta kymmenen vuoden kuluttua, on näitä pitkän 
aikavälin skenaarioita otettava huomioon. Ympäristölle aiheutettavien lopullisten tuhojen on 
perustuttuva selkeään tulevaisuuden kuvaan, eikä ainoastaan energiaverotusmuutosten (HE 
212/2021 vp.) mahdollistamaan liiketaloudelliseen kannattavuuteen. 
 
B. 
 
YVA-ohjelmassa tulee selvittää tarkasti liikenneinfran rakentamisen vaikutukset ympäristöön ja 
ihmisiin. 
 
1. Rakennusaikaisen liikenteen vaikutukset ovat ristiriidassa Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan 
(Östersundom) kanssa. Gumbostrand-Västerskogin alueella ei kaavan mukaan voida toteuttaa 
lisärakentamista merkittävissä määrin ennen raidehankkeen rahoituspäätöstä. Alueen tieverkosto ei 
kestä liikennemäärien kasvattamista. Pelkästään hankkeen tunneliosuuksien louhintakiven 
kuljettaminen lisää, työajasta riippuen (mitä ei ole lainkaan huomioita YVA-ohjelmassa), liikennettä 



2-4 rekkaa per minuutti. Liikennemäärien kasvun voi katsoa vastaavan n. 500 uuden omakotitalon 
aihettamaa liikenteen lisäystä. 
 
2. Päätieverkon ulkopuolella olevat tiet ovat pääosin yksityisteitä, jotka eivät kestä 
työmaaliikennettä. Luvat tienkäyttöön antavat alueiden tiehoitokunnat. Onko ko. lupien 
hankkiminen mainittava YVA-selvityksessä? 
 
3. Liityntäteiden rakentamista putkilinjauksille ei ole huomioitu riittävästi YVA-ohjelmassa. Niiden 
aiheuttamat ympäristötuhot ovat huomattavia. 
 
C. 
 
Gumbostrand-Västerskogin alueella ei ole lainkaan huomioitu alueen luonnon virkistyskäyttöä. Se, 
ettei maa-aluetta ole kaavoitettu virkistysalueeksi, ei tarkoita sitä, ettei niitä siihen toimintaan 
käytettäisi. Alueella sijaitsee lukuisia ulkoilureittejä ja marjastus/sienestyspaikkoja, joiden 
hyödyntämisen hanke tuhoaisi.Karttoihin ei myöskään ole merkitty alueella sijaitsevia yksityisiä 
ratsastustalleja, joita Västerskog-Gumbostrandin alueella on ainakin kolme. 
Asukaskyselyä tehdessä tulisi konsultoida esim. paikallista kyläyhdistystä tai alueen tiehoitokuntia. 
 
 
D. 
 
Huomioitavia seikkoja: 
 
1.  Rakentamiseen tarvittavan kokonaisenergian määrän ja rakentamisen aiheuttamien 
kokonaispäästöjen laskeminen. Nämä asiat ovat jo mukana YVA-ohjelmassa, mutta niiden 
laskemiseen tulisi kiinnittää erityistä huomiota. 
2. Metsien kaatamisen aiheuttama hiilinielun menetys, n. 10 000kg/hehtaari 
3. Hankkeen teknisessä kuvauksessa maksimi kaukolämpötehoksi ilmoitetaan 600MW. Ilmoitettu 
luku on oltava se, mihin todennäköisesti päästään. Kaukolämpöveden lämpötilan saavuttamiseksi 
käytettävien lämpöpumppujen tehontarve on 150-200MW. Mikä on todellinen saavutettu hyöty 
esim. suhteessa meriveden käyttöön Helsingin alueella? 
4. Mikä on lämpöpumppujen melutaso? Onko melutaso niin korkea, ettei niitä voida sijoittaa 
Helsingin maa-alueelle? 
 
E. 
 
YVA-menettelyssä velvoitetaan olemaan yhteydessä vaikutusalueiden asukkaisiin. Hankkeen tässä 
vaiheessa tämä ei ole toteutunut lainkaan. 
 
Hankkeen asukaskyselyä ei missään tapauksessa saa toteuttaa ainoastaan verkkokyselynä. 
Verkkokyselyllä ei tulla saavuttamaan riittävän tarkkaa tietoa alueen nykytilasta. 
 
F. 
 
Onko YVA-selvitys toimeksiantaja Helen Oy? AFRY:n selvitys pitää sisällään kannanottoja 
hankkeen puolesta, haittavaikutusten vähättelyä ja huomattavan määrän epätarkkuuksia. AFRY on 
tehnyt 5/12 raportin valtiovarainministeriölle lämpöpumppujen ja konesalien energiaverotuksesta. 

vakuutusta, nimenomaista tai konkludenttista, eikä vastaan sen sisältämien tietojen ja arvioiden 
 

Hyväksytäänkö vastaavat klausuulit YVA-selvityksissä? 



YVA-ohjelman kohta 6.22 epävarmuustekijät on erittäin hämmentävä. Miten tälläisessä luontoon ja 
elinympäristöön liittyvässä hankkeessa voi olla epävarmuustekijöitä? 
 
 
 
 
Pekka Kilpeläinen  Pirjo Peurala 
040-5737223 
Vesterbackantie 73 
01120 Västerskog 
 
 



Lähettäjä:                                 suojelusihteeri@tringa.fi
Lähetetty:                                tiistai 15. helmikuuta 2022 15.03
Vastaanottaja:                        ELY Kirjaamo Uusimaa
Aihe:                                          Lausunto Helen Oy:n Kilpilahti-Vuosaari hukkalämmön siirtohankkeen YVA-ohjelmasta (Viite UUDELY/13330/2021)
Liitteet:                                     2022-lausunto-Kilpilahti-Vuosaari-hukkalämmön-siirtohankkeen-YVA-ohjelmasta.pdf

Luokat:                                      Tiina

Hei, 

liitän oheen Tringa ry:n lausunnon YVA-ohjelmasta. Viitenro UUDELY/13330/2021. 

Tringa ry:lle on myönnetty sähköpostitse lisäaikaa lausunnon jättämiseen 15.2.2022 saakka. Yhdistys kiittää lisäajasta.

Ystävällisesti

Juho Leppänen

--
Juho Leppänen
Suojelusihteeri

Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa ry
suojelusihteeri(AT)tringa.fi
www.tringa.fiwww.tringa.fi
www.facebook.com/tringary/www.facebook.com/tringary/
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Lähettäjä:

Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys  

Helsingforstraktens Ornitologiska Förening Tringa ry 

Annankatu 29 A 16 

00100 Helsinki 

suojelusihteeri@tringa.fi 

 

Vastaanottaja: 

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

PL 36 00521 Helsinki 

kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi  

 

Lausunto Kilpilahden teollisuusalueen hukkalämmön hyödyntämistä Helsingin kaukolämmön tuotannossa 
koskevan hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta 

Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys  Helsingforstraktens Ornitologiska Förening Tringa ry:n (rek.nro 
116.353, 3789 jäsentä loppuvuonna 2021) tarkoituksena on edistää ja kehittää lintuharrastusta, lintujen- ja 
luonnonsuojelua sekä toimia alueensa lintuharrastajien ja tutkijoiden yhdyssiteenä. Yhdistyksen toiminta-
alue on Helsinki ja sen ympäristö (entinen Uudenmaan maakunta sekä Sipoo entisellä Itä-Uudellamaalla). 

Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa ry on tutustunut nähtävillä olleeseen Kilpilahti Vuosaari 
hukkalämmön siirtohankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmaan ja lausuu siitä mielipiteenään 
seuraavaa. 

 

Yleistä 

Hankkeen tarkoituksena on selvittää mahdollisuutta Porvoon Kilpilahden teollisuusalueella syntyvän 
hukkalämmön hyödyntämiseen Helsingin alueen kaukolämmön tuotannossa. Hukkalämpöä hyödyntävien 
lämpöpumppujen tuottama kaukolämpö siirrettäisiin Helsingin Vuosaareen vaihtoehdosta riippuen 
maaputkien ja tunneleiden välityksellä. Hiilineutraaliustavoitteen mukainen pyrkimys korvata kivihiiltä 
kestävämmillä vaihtoehdoilla on kannatettava ja tarpeellinen. Nyt arvioitavan hankkeen osalta vaikutukset 
suunnittelualueen linnustoon ja tärkeisiin lintualueisiin on selvitettävä perusteellisesti hankkeen edetessä.  

 

Linnustovaikutukset 

Käytännössä kaikki tarkastellut reittivaihtoehdot (VE1 VE7) kulkevat Mustavuoren lehto ja Östersundomin 
lintuvedet Natura-alueen sekä maakunnallisesti tärkeiden lintualueiden (MAALI) halki. Putkilinjausten 
kohdalla sijaitsevia MAALI-alueita ovat lännessä Östersundomin lintuvedet (210315) sekä Itä-Helsingin 
metsät (211236) ja idässä Fågelmossen Stormossenin (210054) maakunnallisesti tärkeä lintualue. Suuri osa 
reittivaihtoehdoista sisältää maanpäällisten rakennelmien eli pystykuilujen ja ajotunneleiden sekä 
tunneleiden suuaukkojen sijoittamista yhdelle tai useammalle näistä tärkeistä lintualueista. Vaihtoehdoissa 



VE1, VE4 ja VE6 yksi ajotunneleiden suuaukoista rakennettaisiin Salmenkallioon, ja vaihtoehdoissa VE2, VE3 
ja VE5 Salmenkallioon sijoittuisi lämmönsiirtotunnelin suuaukko. Reittivaihtoehdossa VE7 pystykuilut 
sijoitettaisiin Östersundomiin ja Mustavuoreen. Suuaukot sekä pystykuilut ja niihin liittyvät huoltotiet 
vaativat puuston poistamista ja vaikuttavat maankäytöllään ympäröivään alueeseen laajemmin, joten 
tällaisten rakennelmien sijainti on syytä selvittää siten, että haitalliset vaikutukset voidaan minimoida. 
Salmenkallio kuuluu Itä-Helsingin metsien MAALI-alueeseen, joka on metsälinnustoltaan Uudenmaan 
edustavimpia alueita. Alueen maakunnallisesti edustavimpaan lajistoon kuuluvat mm. erittäin uhanalainen 
(EN) hömötiainen, vaarantuneet (VU) töyhtötiainen, pyy ja punatulkku sekä idänuunilintu, kirjosieppo ja 
pikkusieppo, ja alue on lisäksi merkittävä mm. kehrääjälle, käelle ja valkoselkätikalle (VU) (Ellermaa 2018). 
Metsäalueiden kytkeytyneisyyden ja yhtenäisyyden turvaamiseksi maanpäällistä rakentamista ja 
puuttomana pidettävien avo-osuuksien sijoittamista tällaisille kohteille tulee mahdollisuuksien mukaan 
välttää. Erityisesti pyykannan säilymisen kannalta yhtenäisten metsäalueiden ja pohjoiseen kohti 
Sipoonkorpea kulkevien viheryhteyksien turvaaminen on elintärkeää (Ellermaa 2010).  

Östersundomin lintuvesien MAALI-alue taas on maakunnallisesti merkittävä kosteikkolintujen 
pesimäalue (Ellermaa 2010) ja useiden erilaisten biotooppien ansiosta linnustoltaan monipuolinen lintuvesi, 
joka sisältyy myös Natura-verkostoon sekä luonto- että lintudirektiivin perusteella. Mustavuori on 
pääkaupunkiseudun arvokkain lehtoalue, joka niin ikään sisältyy Natura-verkostoon. Katsomme, että 
maanpäällistä rakentamista arvokkaisiin luontokohteisiin ja erityisesti Mustavuoren alueelle tulee välttää, ja 
kaikista tärkeille lintualueille kohdistuvista vaikutuksista tulee tehdä kattavat ja perusteelliset vaikutusarviot 
ajankohtaisiin linnustoselvityksiin perustuen. Lisäksi Natura-alueisiin kohdistuvat vaikutukset tulee arvioida 
LSL 65 §:n mukaisesti.  

 

Johtopäätökset 

Kritisoimme hankesuunnitelman YVA-ohjelmaa siitä, että lukuisista tarkasteltavana olleista eri 
reittivaihtoehdoista huolimatta merkittäviä eroja reittien välillä ei käytännössä ole. Esimerkiksi 
Östersundomin, Mustavuoren ja Itä-Helsingin metsien MAALI-alueen ohittavien, lähempänä Porvoonväylää 
kulkevien reittivaihtoehtojen punninta ja tarkastelu olisi suotavaa suunnittelualueen luontoarvojen 
turvaamisen näkökulmasta. Olemassa oleva itä-länsisuuntainen infrastruktuuri tulee huomioida 
linjausvaihtoehtojen valinnassa. Painotamme myös tarvetta hankkeen linnustovaikutusten kattavalle 
arvioinnille ja edellytämme Natura-arvioinnin asianmukaista teettämistä. 

 

Helsingissä 15.2.2022 

Aleksi Mikola 

Puheenjohtaja 

Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys  

Helsingforstraktens Ornitologiska Förening Tringa ry 

 

Lähteet: 

Ellermaa, M., Maakunnallisesti tärkeät lintualueet ja niiden tunnistaminen Uudellamaalla. Tringa 4/2010 1/2011. 

Ellermaa, M., Maakunnallisesti tärkeät metsälintujen pesimäalueet Uudellamaalla. Tringa 4/2018. 


