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Kilpilahden
teollisuusalueen
hukkalämmön
hyödyntäminen Helsingin
kaukolämmön tuotannossa

Hankkeen taustaa ja tilanne
• Helen Oy luopuu kivihiilen käytöstä kaukolämmön tuotannossa. Tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalius
vuoteen 2030 mennessä.

• Tavoitteen saavuttamiseksi Helen Oy on selvittänyt erilaisia ratkaisuja uusiksi kaukolämmön lähteiksi. Yksi
mahdollinen ratkaisu on hyödyntää pääkaupunkiseudun kaukolämmön tuotannossa Kilpilahden
teollisuusalueella muodostuvaa hukkalämpöä, joka tällä hetkellä päätyy mereen.
• Hankkeen alustava yleissuunnittelu ja YVA-ohjelman valmistelu on toteutettu yhdessä AFRY:n kanssa.
YVA-selostusvaiheen aloituksesta päätetään alkuvuodesta 2022.

• Kilpilahden hukkalämmön talteenotto on pohjoismaisessa mittakaavassa merkittävä hanke kooltaan ja
päästö- ja energiatehokkuusvaikutuksiltaan. Sen avulla saavutettava CO2-päästövähenemä näkyisi myös
Suomen kansallisessa CO2-päästötasossa.
• Hankkeen rakentamisen on suunniteltu alkavan vuonna 2023 ja käyttöönotto tapahtuisi alustavasti vuosina
2027-2029. Toteutuspäätöstä ei ole vielä tehty.
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14.1.2022

Toteutus
• Hukkalämpö otetaan talteen eri kohteista
Kilpilahden teollisuusalueella.
• Lämpötila nostetaan lämpöpumppujen
avulla kaukolämpöverkkoon sopivalle
tasolle, ja siirretään 23-27 km pitkää
putkilinjaa pitkin Vuosaareen.

• Vuosaaresta lämpö siirretään Helsingin
kaukolämpöverkkoon.
• Siirrettävä kaukolämpöteho olisi alustavasti
enintään noin 600 MW.
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helen.fi/kilpilahdenhukkalampojenhyodyntaminen

Helen Oy: Kilpilahden teollisuusalueen
hukkalämmön hyödyntäminen Helsingin
kaukolämmön tuotannossa
Ympäristövaikutusten arviointiohjelma
Yleisötilaisuus 19.1.2022

KAROLIINA JAATINEN
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19.11.2022

HELEN OY KILPILAHTI YVA-OHJELMA - YLEISÖTILAISUUS

YVA-menettely ja roolit
— Helen Oy on tehnyt esiselvitystä eri vaihtoehdoista Kilpilahden teollisuusalueen
hukkalämmön hyödyntämiseksi pääkaupunkiseudun kaukolämmön tuotannossa.
— Hankkeen YVA-menettelyn tarpeesta on keskusteltu Uudenmaan ELY-keskuksen
kanssa, sillä hanketyyppi ei ole suoraan YVA-lain hankeluettelon mukainen.
— Uudenmaan ELY-keskus on tehnyt päätöksen YVA:n tarpeesta 21.12.2020
(UUDELY/11965/2020). ELY-keskus on lausunut YVA-päätöksessään mm.
seuraavaa:

— ”Hanke edellyttää YVA-menettelyn käynnistämistä yksittäistapausharkinnan
perusteella. Esitetyn aineiston mukaan Kilpilahden hukkalämmön siirtohankkeesta
aiheutuu todennäköisesti merkittäviä ympäristövaikutuksia, joten sen vaikutukset
ovat rinnastettavissa YVA-lain 3.1. §:ssä tarkoitettujen hankkeiden vaikutuksiin.”
— Hankkeesta vastaavana on Helen Oy, YVA-konsulttina AFRY Finland Oy ja YVAyhteysviranomaisena Uudenmaan ELY-keskus.
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HELEN OY KILPILAHTI YVA-OHJELMA - YLEISÖTILAISUUS

Hanke
— Kilpilahden alueen teollisuuslaitosten hukkalämmön hyödyntäminen Helsingin kaukolämmön
tuotannossa.
─ Nykyisellään hukkalämpö johdetaan jäähdytysveden mukana mereen.

— Kilpilahden teollisuusalueelle lämpöpumppulaitos ja kaukolämpöakku.
— Vuosaaren voimalaitosalueelle lämmönsiirrinasema ja liityntä nykyiseen kaukolämpöverkkoon.

— Kilpilahden teollisuusalueen tuotantolaitosten hukkalämmöstä jalostettua lämpötehoa tultaisiin
johtamaan kaukolämpöverkostoon alustavasti enintään yhteensä noin 600 MW.

— Lämmönsiirtolinjaus välille Kilpilahti – Vuosaari.

— Lämmönsiirtolinjaus kulkee osin maahan kaivettuna maaputkena, osin tunnelissa kallioperässä.
— Tunneliosuudella maan pintaan tulevia rakenteita: ajotunnelit, pystykuilut, tunnelien suuaukot.
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HELEN OY KILPILAHTI YVA-OHJELMA - YLEISÖTILAISUUS

YVA-menettely, vaihtoehdot
— YVA-menettelyssä vaihtoehtoina ovat:
─ VE1: Eteläinen reitti. Lämmönsiirtolinjaus alkaa Kilpilahdesta maaputkena, Sipoonlahden
itäpuolella Eriksnäsin asuinalueen eteläpuolella linjaus menee tunneliin, ja tunnelissa linjaus kulkee
Vuosaareen.
─ VE2: Pohjoinen reitti. Lämmönsiirtolinjaus alkaa Kilpilahdesta maaputkena, linjaus kulkee
Porvoonväylän suuntaisesti, ja Sipoonlahden itäpuolella Kallbäckin teollisuusalueen ja Porvoonväylän
eteläpuolella linjaus menee tunneliin. Tunnelista takaisin maanpinnalle linjaus tulee Sipoonlahden
länsipuolella Falkbergin ja Porvoonväylän eteläpuolelle, ja kulkee maaputkena Helsingin
Salmenkallioon, josta eteenpäin linjaus menee tunnelissa Vuosaareen.
─ VE3: Lämmönsiirtolinjaus siirtyy eteläiseltä reitiltä (VE1) Sipoonlahden kohdalla pohjoiselle reitille
(VE2).
─ VE4: Lämmönsiirtolinjaus on muuten sama kuin eteläinen reitti (VE1), mutta linjaus menee tunneliin
lähempää Kilpilahtea.
─ VE5: Lämmönsiirtolinjaus alkaa kuten vaihtoehto VE4, linjaus siirtyy Sipoonlahden kohdalla
pohjoiselle reitille (VE2).
─ VE6: Lämmönsiirtolinjaus on muuten sama kuin eteläinen reitti (VE1), mutta linjaus menee tunneliin
jo Kilpilahden teollisuusalueella.
─ VE7: Lämmönsiirtolinjaus on muutoin sama kuin eteläinen reitti VE1, mutta vaihtoehdossa
huomioitu Östersundomin osayleiskaavassa esitetty yhteiskäyttötunnelin linjaus hankealueen
länsiosassa.
─ Lisäksi tarkastellaan ns. VE0-vaihtoehtoa, joka on hankkeen toteuttamatta jättäminen.
Nollavaihtoehdossa hankkeen toteutusvaihtoehtojen ympäristövaikutuksia verrataan tilanteeseen,
jossa lämpöpumppulaitosta ja lämmönsiirtolinjausta ei toteuteta ja kaikki alueet jäävät nykyiseen
tilaansa. Kivihiilen poltto Salmisaaressa päättyy ja alueelle jää vain nykyistä toimintaa, joka ei
perustu kivihiilen polttoon (esim. pellettilämpölaitos ja jäähdytyskeskus).
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HELEN OY KILPILAHTI YVA-OHJELMA - YLEISÖTILAISUUS

YVA-menettely, sijainti

— Porvoo, Sipoo, Helsinki
(VE7: myös Vantaa).
— Reitin kokonaispituus
noin 23-27 km.
— Lämmönsiirtolinjaus
kulkee osin maahan
kaivettuna
maaputkena, osin
tunnelissa
kallioperässä.
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HELEN OY KILPILAHTI YVA-OHJELMA - YLEISÖTILAISUUS

Tunnelin ja maakaivannon poikkileikkaukset
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YVA-ohjelmassa kuvataan muun muassa:
‒ Tiedot hankkeesta, sen tarkoituksesta, suunnitteluvaiheesta, sijainnista,
maankäyttötarpeesta ja liittymisestä muihin hankkeisiin

‒ Tiedot hankkeesta vastaavasta
‒ Nollavaihtoehto ja hankevaihtoehdot

‒ Tiedot hankkeen toteuttamisen edellyttämistä suunnitelmista, luvista ja päätöksistä
‒ Tiedot laadituista ja suunnitelluista selvityksistä, aineiston hankinnassa käytettävistä
menetelmistä sekä niihin liittyvistä oletuksista

‒ Vaikutusarvioinnissa käytettävät menetelmät ja vaikutusalueen rajaus
‒ Hankealueen ja sen lähialueen nykytilanteen kuvaus
‒ Suunnitelma arviointimenettelyn ja siihen liittyvän osallistumisen järjestämisestä
‒ Arvio YVAn ja hankkeen toteuttamisen aikataulusta
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HELEN OY KILPILAHTI YVA-OHJELMA - YLEISÖTILAISUUS

Ympäristön nykytila: Kaavoitus
— Maakuntakaavat:
─ Uusimaa-kaava 2050 (Helsingin seudun
vaihemaakuntakaava ja Itä-Uudenmaan
vaihemaakuntakaava): Kaukolämmön siirron
yhteystarvemerkintä
─ Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava Östersundomin alue
─ Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava
(tuulivoimaratkaisu).

— Yleiskaavat:
─
─
─
─

Sköldvikin osayleiskaava (Porvoo)
Sipoon yleiskaava 2025 (Sipoo)
Boxin kylätaajaman osayleiskaava (Sipoo)
Helsingin yleiskaava 2016 ja Helsingin maanalainen
yleiskaava (Helsinki)
─ Vantaan yleiskaava 2007 (Vantaa)
─ Kaavahankkeita vireillä kaikissa kunnissa.

— Asemakaavoitus:
─ Linjausvaihtoehdot sijoittuvat suurimmaksi osaksi
asemakaavoittamattomalle alueelle.
─ Kaavahankkeita vireillä kaikissa kunnissa.
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HELEN OY KILPILAHTI YVA-OHJELMA - YLEISÖTILAISUUS

Hankealueen asemakaavoitetut alueet:

Ympäristön nykytila: Asutus
— Alustavassa yleissuunnittelussa pyritty
välttämään tiheimmin asutut alueet.
— Vaihtoehdot sijoittuvat pääosin
maaseutuasutuksen alueille tai taajamaalueiden reunaan.
— VE1: Tiheämpää asutusta Karhusaaren ja
Gumbostrandin alueilla, linjaus näillä
alueilla tunnelissa.
— VE2: Itäsalmessa harvaa pientaloasutusta,
linjaus sijoitettu pääosin Uuden Porvoontien
varrelle. Västerskogin ja Skräddarbyn
alueella linjaus on osoitettu tunneliin. Boxin
alueella linjaus noudattelee Porvoonväylän
etelälaitaa paitsi Nybondasin alueella, jossa
linjaus kiertää peltojen kautta asuinalueen
eteläpuolelta.
— Sipoonlahden alitus tunnelissa.
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HELEN OY KILPILAHTI YVA-OHJELMA - YLEISÖTILAISUUS

Hankealueen taajama-alueiden tyypit:

Ympäristön nykytila: Luonnonympäristö
Natura 2000 –alueet, luonnonsuojelualueet ja muut
valtakunnallisesti arvokkaat luontokohteet:

— Alustavassa yleissuunnittelussa pyritty
välttämään suojelukohteet.
— Linjaukset sijoittuvat Natura-alueiden ja
luonnonsuojelualueiden ulkopuolelle lukuun
ottamatta niitä kohtia, joissa putkilinja
alittaa ne tunneleissa.
— Maakunnallisesti arvokkaiksi arvioiduista
luontokohteista lähes kaikki sijaitsevat
Sipoonlahden itäpuolelta ja Sipoon ja
Helsingin väliselle rajalle ulottuvalla
alueella.
— Paikallisesti arvokkaita luontokohteita
sijoittuu maaputkilinjausten kohdalle tai
tunnelien suuaukkojen, huoltoteiden ja
pystykuilujen kohdalle.
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HELEN OY KILPILAHTI YVA-OHJELMA - YLEISÖTILAISUUS

Ympäristön nykytila: Luonnonympäristö
— Pintamaa suurilta osin kalliota, paikoitellen
savikkoa ja hiekkaa. Happamien
sulfaattimaiden esiintymistodennäköisyys
kohtalainen/suuri hienosedimenttialueilla.
— Valtakunnallisesti arvokkaat kallioalueet:
Kasaberget, Labbacka ja Mustavuori
— VE2 osittain Boxbyn 2-luokan
pohjavesialueella, VE1 & VE3-VE7 osittain
Hangelbyn 2-luokan pohjavesialueella.
— Suuremmat vesistöjen alitukset
(Sipoonlahti, väli Majvik-KarhusaariTalosaari, Porvarilahti) tunnelissa.
— Linjaus risteää useamman pienemmän
uoman kanssa.

— Hankealueen joet ja uomat laskevat pääosin
Sipoon saariston vesimuodostumaan,
vaikutuksia voi olla myös Sipoonjoen
alaosan vesimuodostumassa.
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HELEN OY KILPILAHTI YVA-OHJELMA - YLEISÖTILAISUUS

Happamien sulfaattimaiden riskialueet:

Keskeiset tekijät YVA-prosessien kannalta
‒ Sidosryhmäsuhteiden huomioiminen (lähialueella toimivat intressiryhmät sekä
keskeiset viranomaiset)
— YVA-lain (252/2017) 2 §:n mukaisesti arvioidaan hankkeen aiheuttamia välittömiä ja
välillisiä vaikutuksia Suomessa ja sen alueen ulkopuolella:
─ a) väestöön sekä ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen;
─ b) maahan, maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen sekä eliöihin ja
luonnon monimuotoisuuteen, erityisesti niihin lajeihin ja luontotyyppeihin, jotka on
suojeltu luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta
annetun neuvoston direktiivin 92/43/ETY ja luonnonvaraisten lintujen suojelusta
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/147/EY nojalla;
─ c) yhdyskuntarakenteeseen, aineelliseen omaisuuteen, maisemaan, kaupunkikuvaan
ja kulttuuriperintöön;
─ d) luonnonvarojen hyödyntämiseen; sekä
─ e) a–d alakohdassa mainittujen tekijöiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin;
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HELEN OY KILPILAHTI YVA-OHJELMA - YLEISÖTILAISUUS

Merkittävimmät ympäristövaikutukset
— Ohjelmavaiheessa on alustavasti arvioitu, että merkittävin painoarvo kohdistuu
rakentamisen aikaisista vaikutuksista maankäyttöön, luonnonympäristöön,
liikenteeseen, meluun ja tärinään.
─ Vaikutuksia on arvioitu aiheutuvan mm. maan pinnalle kohdistuvasta rakentamisesta
(maaputkiosuudet, tunnelien suuaukot, pystykuilut, ajotunnelit), rakentamisen aikaisesta
louhinnasta ja louheen kuljetuksesta.

— Toiminnan aikana vaikutuksia kohdistuu lähinnä maankäyttöön.
─ Maaputkiosuuksilla metsätalouden harjoittaminen ei ole mahdollista.
─ Rakentamistoimenpiteitä tunnelin suojavyöhykkeellä tulee välttää.
─ Ajotunneleiden ja pystykuilujen läheisyyteen maankäytön rajoitteita.

— Myönteiset vaikutuksia: hukkalämmön hyödyntäminen energiana (sivuvirtojen
hyödyntäminen), energiatehokkuuden kasvattaminen. Lisäksi myönteisiä vaikutuksia
Kilpilahden merialueeseen, kun osa nykyisin mereen johdettavasta jäähdytysveden
lämpöenergiasta hyödynnettäisiin hankkeessa kaukolämmöntuotannossa ja näin ollen
merialueelle kohdistuisi merkittävästi pienempi lämpökuorma.
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HELEN OY KILPILAHTI YVA-OHJELMA - YLEISÖTILAISUUS

Tehtävät selvitykset ja käytettävät menetelmät (alustava) YVAvaiheessa
Arviointityön osana tehdään seuraavat erillisselvitykset tukemaan olemassa olevaa
aineistoa:
— Kaukolämpölinjausten alustava yleissuunnittelua
— Luontoselvitys linjausten maaputkiosuuksilla (tehty kesällä 2021, mahdolliset
lisäselvitykset keväällä ja kesällä 2022)
— Melumallinnus rakentamisen aikaisesta melusta
— Asukaskysely.
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HELEN OY KILPILAHTI YVA-OHJELMA - YLEISÖTILAISUUS

Viestintä hankkeesta ja vuorovaikutussuunnitelma
- YVA-menettely on avoin ja vuorovaikutteinen prosessi.

- Yhteysviranomainen tiedottaa hankkeen YVA-menettelyn vireille tulosta. YVA-aineisto
on nähtävillä ELY-keskuksen internetsivuilla.
- Mielipiteet ja lausunnot

- Yleisötilaisuudet järjestetään ohjelma- ja selostusvaiheessa nähtävillä olon aikana.

- YVA-menettelyä varten kootaan seurantaryhmä, joka kokoontuu kaksi kertaa:
ohjelma- ja selostusvaiheessa.
- Asukaskysely toteutetaan selostusvaiheessa.
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Aikataulu
6

7

2021
8 9 10 11 12

1

2

3

4

YVA ennakkoneuvottelu
Osa 1: YVA-ohjelma
YVA-ohjelman laadinta
YVA-ohjelma yhteysviranomaiselle
YVA-ohjelma nähtävillä
Yhteysviranomaisen lausunto YVA-ohjelmasta*
Osa 2: YVA-selostus
YVA-selostuksen laadinta
YVA-selostus yhteysviranomaiselle
YVA-selostus nähtävillä
Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä**
Perustellun päätelmän nähtävilläolo
* YVA-laki: yhteysviranomaisen antaa lausunnon YVA-ohjelmasta 1 kk kuluessa lausuntojen antamisen määräajan päättymisestä.
** YVA-laki: yhteysviranomaisen antaa perustellun päätelmän 2 kk kuluessa lausuntojen antamisen määräajan päättymisestä.
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Helen Oy
Hukkalämmön hyödyntämishanke
Ympäristövaikutusten arviointi

yleisötilaisuus 19.01.2022
Erika Heikkinen
Uudenmaan ELY-keskus
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YVA-menettelyn toimijat
Hankkeesta vastaava:
Helen Oy
Yhteyshenkilö:
Melina Laine, puh. 040 334 6617
melina.laine@helen.fi
YVA-konsultti
AFRY Finland Oy
Yhteyshenkilö:
Karoliina Jaatinen, puh. 040 660 4407
karoliina.jaatinen@afry.com
Yhteysviranomainen:
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Yhteyshenkilö:
Erika Heikkinen, puh. 02950 21142
erika.heikkinen@ely-keskus.fi

Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto
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YVA-lain tavoite ja menettelyn soveltaminen

•
•
•

YVA-lakia ja -menettelyä sovelletaan hankkeisiin ja
niiden muutoksiin, joilla todennäköisesti on merkittäviä
ympäristövaikutuksia
Lain tavoitteena on edistää ympäristövaikutusten
arviointia ja arvioinnin huomioon ottamista suunnittelussa
ja päätöksenteossa sekä lisätä osallistumista
Arvioitavat hankkeet ja niiden muutokset luetellaan YVAlain liitteen 1 hankeluettelossa TAI hanke voi olla
velvollinen tekemään YVAn yksittäistapauspäätöksellä

Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto
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YVA-menettelyn soveltaminen Helen Oy:n
hukkalämmön hyödyntämishankkeeseen
Hankkeen YVA -arviointi perustuu YVA-lain
3.2§:n tarkoittamaan yksittäistapauspäätökseen.
Hankkeella on katsottu olevan YVAhankeluettelon hankkeiden vaikutuksiin
rinnastettavia merkittäviä ympäristövaikutuksia.
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YVA -menettelystä

▪ YVA-arvioinnissa tuotetaan tietoa suunnittelua ja
hankkeen tulevaa päätöksentekoa varten

▪ Yhteysviranomainen ohjaa arviointimenettelyä
▪ YVA-menettely on avoin ja julkinen
▪ Viranomainen ei saa myöntää lupaa hankkeen
toteuttamiseen ennen kuin se on saanut käyttöönsä
arviointiselostuksen ja perustellun päätelmän

▪ Lupapäätöksessä on osoitettava, miten YVAn tulokset on
otettu huomioon ja miten merkittävät vaikutukset tulevat
lievennetyiksi

HANKKEESTA VASTAAVA

ALOITUS

YHTEYSVIRANOMAINEN

KANSALAISET,
VIRANOMAISET,
MUUT TAHOT

YVA-lain
määräämä
AIKARAJA

ARVIOINTIOHJELMA
VIIPYMÄTTÄ

KUULUTUS OHJELMAN
VIREILLÄOLOSTA
MIELIPITEET JA
LAUSUNNOT
LAUSUNTO
ARVIOINTIOHJELMASTA

30 PÄIVÄÄ

ENINTÄÄN
KUUKAUSI

ARVIOINTISELOSTUS
VIIPYMÄTTÄ

KUULUTUS
SELOSTUKSEN
VIREILLÄOLOSTA
MIELIPITEET JA
LAUSUNNOT

PERUSTELTU PÄÄTELMÄ

LUPAKÄSITTELY

30– 60 PÄIVÄÄ

ENINTÄÄN
KAKSI KUUKAUTTA

Arvioitavat ympäristövaikutukset
ovat hankkeen välittömiä ja välillisiä vaikutuksia mm.:

•
•
•
•
•

Väestöön sekä ihmisten terveyteen, elinoloihin ja
viihtyvyyteen

Luonnonympäristöön kuten maahan, vesiin, ilmaan,
ilmastoon, kasvillisuuteen sekä eliöihin ja luonnon
monimuotoisuuteen
Yhdyskuntarakenteeseen, aineelliseen omaisuuteen,
maisemaan ja kulttuuriperintöön

Luonnonvarojen hyödyntämiseen sekä
näiden tekijöiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin
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Hankkeen YVA-ohjelman vaiheet
•
•
•
•

Arviointiohjelma on saapunut ELY-keskukseen 20.12.2021
ELY-keskus on kuuluttanut arviointiohjelman sähköisesti ja ilmoitus
kuulutuksesta on julkaistu Porvoon, Sipoon, Helsingin ja Vantaan
kaupunkien verkkosivuilla

Kuulutuksesta on ilmoitettu useissa hankealueen lehdissä
Arviointiohjelma on nähtävillä 10.1.2022– 8.2.2022
• (www.ymparisto.fi/KilpilahdenHukkalammonsiirtoYVA)

•
•

Arviointiohjelman online esittelytilaisuus 19.1.2022

Lausunnonantajina mm. hankealueen kaupungit ja kunnat sekä
niiden ympäristöviranomaiset, museot, aluehallintovirasto,
Uudenmaan liitto, pelastuslaitokset

Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto
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Lausunto arviointiohjelmasta

▪ Yhteysviranomaisen lausunto annetaan hankkeesta
vastaavalle 1 kk kuluessa kuulemisen päättymisestä ja
tiedoksi muille viranomaisille ja mielipiteen esittäjille

▪ Ohjelmalausunto sisältää:
– yhteysviranomaisen kannan ohjelmaan, esim. tarvittavat
täydennykset
– tarvittavien selvitysten yhteensovittamisen
– yhteenvedon muista lausunnoista ja mielipiteistä

▪ Lausunto ja muut YVA-asiakirjat julkaistaan
ympäristöhallinnon internetsivuilla: www.ymparisto.fi =>
Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi => Ympäristövaikutusten
arviointi => YVA-hankkeet
Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto
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Kirjalliset mielipiteet
arviointiohjelmasta
viimeistään 8.2.2022
Uudenmaan ELY-keskukseen

Skriftliga åsikter om
bedömningsprogrammet
senast den 8.2.2022 till NTMcentralen i Nyland

Uudenmaan elinkeino, liikenne- ja
ympäristökeskus, Kirjaamo
PL 36
00521 HELSINKI

Närings-, trafiks- och miljöcentralen i
Nyland, Registraturen
PB 36
00521 HELSINGFORS

TAI
kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi

ELLER

Viitteeksi:

Som referens:

Helen hukkalämpö-YVA/ Erika Heikkinen

Helen spillvärme-MKB/ Erika Heikkinen

registratur.nyland@ntm-centralen.fi

