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Lausuntopyyntö 10.1.2022

Lausuntopyyntö Helen Oy:n Kilpilahden teollisuusalueen hukkalämmön
hyödyntämistä Helsingin kaukolämmön tuotannossa koskevasta
ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta UUDELY/13330/2021
Kiitämme lausuntopyynnöstänne:
Fingridillä ei ole kommentoivaa arviointiohjelmasta.
Kilpilahden päässä lämmönsiirtoreitti sijoittuu Fingridin Nikuvikenin sähköaseman viereen
sekä sivuaa Anttila - Pyssi 450 kV tasasähköjohtoa (ja risteää sen kanssa). Tässä
lausunnossa ei voida ottaa kantaa hankkeen teknisiin ratkaisuihin. Niiltä osin, kun
lämmönsiirtoreitti sijoittuu sähköaseman lähialueelle, voimajohtoalueelle tai sen
läheisyyteen, tarkemmassa suunnitteluvaiheessa rakentamisesta tulee pyytää Fingridistä
myös erillinen risteämälausunto (risteamalausunnot@fingrid.fi).
YVA-menettelyn osalta hankkeessa yhteyshenkilönä toimii Mika Penttilä puh. 030 395
5230.
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UUDELY/13330/2021

Päätös
Pelastuskomentaja päättää antaa seuraavan lausunnon Helen Oy:n
Kilpilahden teollisuusalueen hukkalämmön hyödyntämistä Helsingin
kaukolämmön tuotannossa koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta
Hankkeessa tarkastellaan yhteensä seitsemää vaihtoehtoista Kilpilahden teollisuusalueen ja Vuosaaren voimalaitosalueen välisen lämmönsiirtolinjan reittiä. Reitit sijoittuvat Porvoon, Sipoon ja Helsingin alueille
ja yhdessä vaihtoehdossa vähäiseltä osin myös Vantaan kaupungin
alueelle. Lämmönsiirtolinjan kokonaispituus on vaihtoehdosta riippuen
23–27 km. Linja kulkee osan reitistä maahan tai kallioon kaivettuna
maaputkena ja osan kallioperään louhittavana tunnelina. Maaputkiosuuksilla avoleikkauksen leveys on kokonaisuudessaan noin 20–25
metriä. Tunneliosuudet kulkevat syvällä kallioperässä, mutta tunneleiden suuaukot, ajotunnelit ja pystykuilut edellyttävät maanpäällistä rakentamista. Vuosaaren voimalaitosalueelle sijoittuu lämmönsiirrinasema sekä liitos nykyiseen kaukolämpöverkkoon. Siirrettävä kaukolämpöteho on alustavasti enintään noin 600 MW.
Pelastustoimen suunnittelu:
Ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa ei ole esitetty paloteknisiä
ratkaisuja riittävällä tarkkuudella. Paloteknisillä ratkaisuilla tarkoitetaan
mm. työntekijöiden poistumisturvallisuutta ja pelastushenkilöstön toimintaedellytyksiä tunneleissa. Sen vuoksi pelastuslaitos ei voi ottaa
kantaa tarkempiin suunnitteluratkaisuihin. Pelastuslaitos kuitenkin haluaa nostaa esiin seuraavat seikat, joilla saattaa olla vaikutusta hankkeen tilatarpeisiin ja ympäristövaikutuksiin:
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 Tunnelin turvallisuusratkaisujen tulee olla yhteneväiset koko matkalta. Alueen pelastushenkilöstön toimintaedellytykset tulee yhteen sovittaa koko tunnelin matkalta.
 Pelastushenkilöstön liikkuminen ja ihmisten riittävän nopea evakuoiminen tulee suunnitella yhteistyössä alueen pelastusviranomaisten kanssa. Lisäksi tarkemmat palotekniset ratkaisut tulee
suunnitella tässä yhteydessä. Näitä ovat esimerkiksi: savunpoistojärjestelyt, sammutusveden saanti, viestijärjestelmät ja poistumisturvallisuusratkaisut.
 Tunneleista tulee laatia tarvittavat riskinarvioinnit. Riskinarvioinnissa
tulee huomioida tunnelin liikenteen tuomat riskit. Pelastusviranomaisia on kuultava riskinarviointiprosessin aikana.
 Tunneleiden työmaavaiheen riskinarviointi ja palotekniset ratkaisut
tulee suunnitella erikseen.
Kemikaalit:
Ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa mainittujen kemikaalien määrät voivat edellyttää Turvallisuus- ja kemikaaliviraston Tukesin kemikaalilupamenettelyn.
Lisätiedot
Vesa Halonen, pelastusjohtaja, puhelin: 310 30100
vesa.halonen(a)hel.fi
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Helsingin kaupunginmuseon lausunto Kilpilahden teollisuusalueen
hukkalämmön hyödyntäminen Helsingin kaukolämmön tuotannossa
-ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta
HEL 2022-000233 T 11 01 05

Uudenmaan ELY-keskus on pyytänyt Helsingin kaupunginmuseolta
lausuntoa Helen Oy:n Kilpilahden teollisuusalueen hukkalämmön hyödyntämistä Helsingin kaukolämmön tuotannossa koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Helsingin kaupunginmuseo lausuu
asiasta Helsingin alueella sijaitsevan rakennetun kulttuuriympäristön,
maiseman ja arkeologisen kulttuuriperinnön osilta.
Helen Oy:n tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2030
mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi Helen Oy on selvittänyt erilaisia
mahdollisia ratkaisuja uusiksi kaukolämmön lähteiksi. Yksi mahdollinen
ratkaisu on hyödyntää Kilpilahden teollisuusalueella muodostuvaa hukkalämpöä pääkaupunkiseudun kaukolämmön tuotannossa. Kilpilahden
hukkalämmön hyödyntäminen perustuu Kilpilahden teollisuusalueelle
sijoittuviin lämpöpumppuihin, joiden tuottama kaukolämpö johdetaan
Helsingin Vuosaareen lämmönsiirtolinjaa pitkin.
Kilpilahden teollisuusalueen ja Vuosaaren voimalaitosalueen välisellä
lämmönsiirtolinjan reittiosuudella hankkeessa tarkastellaan yhteensä
seitsemää vaihtoehtoista (VE1–VE7) reittiä. Reitti sijoittuu Porvoon, Sipoon ja Helsingin alueelle. Vaihtoehdossa VE7 reitti sijoittuu pieneltä
osin myös Vantaan kaupungin alueelle. Suunniteltu lämmönsiirtolinjaus
kulkee osittain maahan kaivettuna tai kallioon avolouhittuna maaputkena ja osittain kallioperään louhittavana tunnelina. Maaputken rakentamiseen tarvittavien avoleikkausten leveys työmaateiden kanssa on kokonaisuudessaan noin 20–25 metriä. Tunneliosuudet kulkevat syvällä
kallioperässä, mutta tunneleiden suuaukot, ajotunnelit ja pystykuilut
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vaativat maanpäällistä rakentamista. Vuosaaren voimalaitosalueelle sijoittuu lämmönsiirrinasema sekä liitos nykyiseen kaukolämpöverkkoon.

Suunnittelualueiden rakennettu kulttuuriympäristö ja maisema
Koskien rakennettua kulttuuriympäristöä ja maisemaa, Kilpilahden teollisuusalueen hukkalämmön hyödyntämisen ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa on esitetty tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehdoista,
sekä suunnitelma siitä, mitä ympäristövaikutuksia tämän menettelyn
yhteydessä selvitetään. Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa
tullaan esittämään hankkeen ominaisuudet, tekniset ratkaisut ja arviointimenettelyn tuloksena muodostettu yhtenäinen arvio hankkeen ympäristövaikutuksista.
Arviointiselostuksessa kuvataan hankkeen ja sen tarkastelualueen
maiseman ja kulttuuriympäristön nykytila. Nykytilan kuvaus, sisältäen
muun muassa alueen maiseman perusrakenteen ja kulttuuriympäristön
keskeiset arvot, laaditaan saatavilla olevien selvitys- ja inventointiaineistojen, rekisteritietojen, kartta-aineistojen ja ilmakuvien perusteella.
Maisemavaikutusten arvioinnin tavoitteena on selvittää hankealueen
maiseman ja kulttuuriympäristön ominaispiirteet ja arvot YVAmenettelyn edellyttämällä tarkkuudella keskittyen erityisesti ajotunneleiden suuaukkoihin, pystykuilujen sijainteihin ja maakaivantolinjojen
osuuksiin. Tarkastelussa keskitytään valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaisiin kohteisiin ja merkittäviin vaikutuksiin hankkeen vaikutusalueella. Vaikutusten arvioinnissa kuvataan muun muassa hankkeen
suhdetta laajempaan maisemakokonaisuuteen sekä maiseman ja kulttuuriympäristön valtakunnallisiin ja maakunnallisiin arvokohteisiin. Lisäksi arvioidaan hankkeen aiheuttamia vaikutuksia maisemakuvaan.
Ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa on rakennetun kulttuuriympäristön ja maiseman osalta esitetty riittävällä tarkkuudella arviointiselostuksen reunaehdot, eikä kaupunginmuseolla ole arviointiohjelmaan
huomauttamista rakennetun kulttuuriympäristön ja maiseman osalta.

Suunnittelualueiden arkeologinen kulttuuriperintö
Ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa esitetyistä vaihtoehtoreiteistä
VE1, VE4, VE6 ja V7 kulkevat Helsingin alueella kokonaisuudessaan
kallioperään louhituissa tunneleissa, jolloin niiden vaikutukset maastossa säilyneeseen arkeologiseen kulttuuriperintöön ovat vähäiset. Erityis-
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tä huomiota on kuitenkin kiinnitettävä ajotunneleiden suuakkojen, pystytunneleiden ja työmaateiden suunnitteluun.
Vaihtoehtoreitit VE2, VE3 ja VE5 kulkevat Helsingin alueella maahan
kaivetussa tai kallioon louhitussa maaputkessa. Ympäristövaikutusten
arviointiohjelmassa on esitetty oikein reittivaihtoehtojen läheisyydessä
Helsingin alueella sijaitsevat tunnetut kiinteät muinaisjäännökset. Maaputken kulkureitti osuu muinaismuistolailla (295/1963) rauhoitettujen
kiinteiden muinaisjäännösten, historiallisten kylänpaikkojen Östersundom-Fantsby Fants Malms (tunnus muinaisjäännösrekisterissä
1000010716) ja Östersundom Lass-Bengts Skeppars (1000010718)
kohdille, sekä sivuttaa lähietäisyydeltä esihistorialliset hautapaikat
Skogshyddan (753010009) ja Massängen (753010010).
Arkeologisen kulttuuriperinnön säilymisen kannalta Helsingissä kalliotunneliin louhitut reittivaihtoehdot VE1, VE4, VE6 tai VE7 ovat paremmat kuin maaputken reittivaihtoehdot. Reittivaihtoehtojen suunnittelualueilla oleva arkeologinen tutkimus ei ole kaikilta osin kattava tai ajan
tasalla. Tämän takia maaputken linjalla tai kallioperään louhittujen tunneleiden suuaukkojen, pystykuilujen tai rakentamisessa muuttuvien
alueiden kohdilla on tehtävä arkeologinen tarkkuusinventointi, jossa
kiinnitetään huomio mahdollisiin uusiin muinaisjäännöksiin sekä reiteille
sijoittuvien tunnettujen muinaisjäännösten laajuuden tarkempaan määrittämiseen.
Maaputken linjaus ja tunneleiden pystykuilut sekä sisäänkäynnit on sijoitettava siten, ettei muinaisjäännösten säilyminen vaarannu. Jos
suunnitelmissa kuitenkin, painavien syiden perusteella, päädytään rakentamaan muinaismuistolain vastaisesti kiinteän muinaisjäännöksen
päälle, tulee asiassa menetellä saman lain 13. §:n mukaisesti. Yleisen
työhankkeen kyseessä ollessa on järjestettävä neuvottelu, jossa todetaan, että muinaisjäännös tai osa siitä on mahdollista poistaa riittävien
arkeologisten tutkimusten jälkeen. Neuvottelusta tulee tehdä muistio,
jossa nämä asiat todetaan. Neuvottelussa tulee olla mukana Museovirasto, Keski-Uudenmaan alueellinen vastuumuseo ja maanomistaja.
Inventoinnin ja mahdollisten muiden arkeologisten tutkimusten kustannuksista vastaa hankkeen toteuttaja.
Lisätiedot
John Lagerstedt, tutkija, puhelin: 310 28328
john.lagerstedt(a)hel.fi
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Johanna Björkman
ts. kulttuuriympäristöpäällikkö

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.
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Helsingin kaupungin ympäristöpalveluiden lausunto Helen Oy:n
Kilpilahden teollisuusalueen hukkalämmön hyödyntäminen Helsingin kaukolämmön tuotannossa - ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta
HEL 2022-000233 T 11 01 05

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on pyytänyt lausuntoa Helsingin kaupungin ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomaiselta Helen Oy:n hankkeen Kilpilahden teollisuusalueen hukkalämmön hyödyntäminen Helsingin kaukolämmön tuotannossa ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Lausunto on pyydetty toimittamaan
8.2.2022 mennessä. Hankevastaavana on Helen Oy ja yhteysviranomaisena Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.
Hanke perustuu Porvoon Kilpilahden teollisuusalueelle sijoitettaviin
lämpöpumppuihin, joiden tuottama kaukolämpö johdettaisiin Helsingin
Vuosaareen lämmönsiirtolinjaa pitkin. 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.
Lämmönsiirtolinjan kokonaispituus on vaihtoehdosta riippuen 23–27
km. Linja kulkee osan reitistä maahan tai kallioon kaivettuna maaputkena ja osan kallioperään louhittavana tunnelina. Maaputkiosuuksilla
avoleikkauksen leveys on kokonaisuudessaan noin 20–25 metriä. Tunneliosuudet kulkevat syvällä kallioperässä, mutta tunneleiden suuaukot,
ajotunnelit ja pystykuilut edellyttävät maanpäällistä rakentamista. Vuosaaren voimalaitosalueelle sijoittuu lämmönsiirrinasema sekä liitos nykyiseen kaukolämpöverkkoon. Siirrettävä kaukolämpöteho on alustavasti enintään noin 600 MW.
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Ympäristöjohtaja
Helsingin kaupungin ympäristöpalveluiden lausunto sisältää sekä ympäristönsuojelu- että terveydensuojeluviranomaisen näkemykset YVAohjelmasta.
Ympäristöpalvelut toteaa, että lähtökohtaisesti YVA-ohjelma on selkeä
ja hankealueen nykytilanne on kuvattu tarkoituksenmukaisesti. Ohjelmassa on esitetty lähinnä periaatekaavio kaukolämpöjärjestelmästä ja
todettu, että hukkalämpöä muodostuu 1000 MW, joka johdetaan mereen. Ohjelmassa todetaan, että hyödynnettävä hukkalämpöosuus olisi
600 MW ja että hanke vähentää Kilpilahden edustan merialueelle kohdistuva lämpökuorman määrää. Kokonaisuuden ja hankkeen ymmärtämisen kannalta olisi hyödyllistä, jos hankekuvauksessa kuvattaisiin
tarkemmin hukkalämmön hyödyntämisen teknistä toteutusta.
Helsingin alueella hankkeeseen voivat kytkeytyä ympäristövaikutukset,
jotka ovat sidoksissa esimerkiksi Vuosaaren sataman toimintaan sekä
Östersundomin alueen kaavoitukseen. Östersundomin alueella sijaitsevat Natura 2000-verkostoon kuuluva alue Mustavuoren lehto ja Östersundomin lintuvedet. YVA-ohjelmassa esitetyistä vaihtoehdoista VE1VE6 on kaikissa osoitettu joko lämmönsiirto- tai ajotunnelin suuaukko
Salmenkallion alueelle, kun taas VE7 kiertää sen. Salmenkallion alue
sijoittuu kahden Natura-alueen rajauksen läheisyyteen. Hankkeen toteuttamisen näkökulmasta tulee huomioitavaksi, että voimakasta melua
aiheuttava rakentaminen ja louhinta joudutaan todennäköisesti kohdentamaan linnuston pesimäajan ulkopuolelle luontoalueilla. Yleisesti ottaen luontovaikutusten arviointi korostuu Helsingin näkökulmasta erityisesti Östersundomin luontoalueilla. Luontovaikutuksien lisäksi on hyvä
varmistaa, etteivät ajotunnelit ja tunneleiden suuaukot sijoitu siten, että
niistä aiheutuu kielteisiä vaikutuksia lähialueen asukkaille tai herkille
toiminnoille.
YVA-ohjelmassa on tunnistettu päiväkodit ja koulut niin sanotusti herkiksi kohteiksi, mutta näiden lisäksi on myös muita herkäksi luokiteltavia kohteita kuten vanhainkodit ja palvelutalot. YVA-selostusta varten
olisi hyvä tarkistaa, sijaitseeko lähellä hankealuetta tai vaikutusalueella
myös muita herkkiä kohteita kuin YVA-ohjelmassa mainitut päiväkodit
ja koulut, ja tarvittaessa vaikutusarviointi tuli ulottaa myös näihin kohteisiin.
Rakentamisen aikaisessa toiminnassa ja louhinnassa käytettävien räjähteiden aiheuttaman typpikuorman vuoksi työaikaisten vesien hallintaan tulee kiinnittää erityistä huomiota. Lähtökohtaisesti merenlahtien
alueet ovat matalia ja vedenvaihtuvuus heikkoa, mikä aiheuttaa helposti rehevöitymistä. Östersundomin alueella sijaitsee muun muassa Krapuoja, joka on luonnontilainen tai sen kaltainen sekä vaelluskalavesistö. Työmaa-aikaisten vesienkäsittelyssä on huolehdittava, ettei puroihin
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Ympäristöjohtaja
pääse vettä samentavaa kiintoainesta ja huolehdittava, ettei toiminnasta aiheudu purovedenlaadun heikkenemistä. Lainsäädännön näkökulmasta erityistä huomiota tulee kiinnittää taimenen kutuaikaan, joka on
1.9.–30.11. Lisäksi Vuosaarenpuro on kalannousun näkökulmasta
edustava puroympäristö, mikä tulee myös ottaa arvioinnissa huomioon.
YVA-ohjelman mukaan eri linjausvaihtoehtojen läheisyydessä sijaitsee
todennäköisesti muutamia kiinteistöjä, joiden talousveden hankinta perustuu ainoastaan omasta rengas- tai porakaivosta saatavaan pohjaveteen. Lisäksi linjausvaihtoehtojen läheisyydessä on todennäköisesti
useampia kiinteistöjä, jotka ottavat omasta kaivostaan esimerkiksi kasteluvettä ja että linjauksien läheisyydessä sijaitsee myös maalämpökaivoja. Ohjelmassa on todettu, että rengas-, pora- ja maalämpökaivojen
sijainnit selvitetään valitun linjausvaihtoehdon läheisyydessä jatkosuunnittelun yhteydessä. Ympäristöpalveluiden näkökulmasta olisi kuitenkin tarkoituksenmukaista, jos jo selostusvaiheessa tehtäisiin riittävä
kartoitus eri kaivojen sijainneista ja hankkeen mahdollisista vaikutuksista kaivojen vedenlaatuun.
Lisätiedot
Juha Korhonen, ympäristötarkastaja, puhelin: 310 32080
juha.korhonen(a)hel.fi
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pelastuslaitos

19. 01.2022

Kohde

Vastaanottaja

607/61.613/2022
Uudenmaan ELY-keskus

kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi

Kilpilahti, Helen Oy

Helen Oy, Kilpilahden teollisuusalueen hukkalämmön hyödyntäminen Helsingin kaukolämmön
tuotannossa

Pelastusviranomaisen lausunnon kohde

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö-ja luonnonvarat -vastuualue on pyytänyt
Itä-Uudenmaan pelastuslaitokselta lausuntoa Helen Oy:n Kilpilahden teollisuusalueen hukkalämmön

hyödyntämistä Helsingin kaukolämmön tuotannossa koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta.
Hanke perustuu Porvoon Kilpilahden teollisuusalueelle sijoitettaviin lämpö-pumppuihin, joiden tuottama
kaukolämpö johdetaan Helsingin Vuosaareen lammönsiirtolinjaa pitkin.

Pelastusviranomaiselle toimitetut asiakirjat
Pelastusviranomaisen lausunto perustuu asiakirjoihin ja tietoihin, jotka ovat olleet saatavilla kyseiseen
ymparistönvaikutusten arviointiohjelmaan liittyvässä tietokannassal)ffps;/AvHw. ympan'sto. ft/f<ifpi7ahdenHuf(kate

mmonsiirtoYVA -valtion ympäristöhallinnon yhteisessä verkkopalvelussa 19. 1. 2022.

Pelastusviranomaisen lausunto

Pelastusviranomainen voi todeta hankkeen arviointiohjelman olevan kattava ja ammattitaitoisten toimijoiden
laatima. Lisäksi pelastusviranomainen on otettu mukaan hankkeeseen jo aikaisessa vaiheessas^inakkoneui/of
leluja seurantaryhmä).
Kemikaalien ja räjähteiden käyttö sekä varqstninti rakennustniden aikana

Mikäli hanke päätetääntoteuttaa, tulee YVA-arviointiselostukseen kirjata rakentamisvaiheessa käytettävät
kemikaalit (esimerkiksi työkoneiden polttoaineet) ja räjähteet (esimerkiksi louhintarajähteet} seka niiden
varastojen sijainnit. Lisaksi mikäli vaarallisia kemikaaleja käsitelläänja varastoidaan ilmoitusrajan ylittäviä
määriä, tulee niistä ilmoittaa alueen pelastuslaitokselle.
Peruste: Pelastuslaki 379/2011, 15 ja 79 §: Kemikaaliturvallisuuslaki
Pelastuslaitoksen

390/2005, 24 §.

kohdetuntemus

Mikäli hanke päätetääntoteuttaa, tulee YVA-arviointiselostukseen kirjata kuinka pelastuslaitoksen
toimintamahdollisuudet mahdollisessa onnettomuustilanteessa
palokunnalle mahdollisuus tutustumiskäynneille kohteeseen.

on huomioitu. Tämän lisäksi on järjestettävä

Peruste; Pelastuslaki 379/2011, 15 ja 82 §:

\i<yrv\5^>
Palotarkastaja
Tuomas Lintula

Itä-Uudenmaan

Sipoon palveluyksikkö

Palotarkastaja

pelastuslaitos

Isotalontie 6 A

Tuomas Lintula

Ruiskumestarinkatu 2 , 06100 PORVOO

04130 SIPOO

Puh: 020 1111 400
etunimi, su kun im i@pon/oo, fi

Puh: 040 825 7967
tuomas. lintula@pon/oo. fi
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Uudenmaan ELY-keskus, ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue
PL 36
00521 Helsinki
kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi

Lausuntopyyntö 10.1.2022/Dnro UUDELY/13330/2021

Porvoon kaupungin lausunto Helen Oy:n, Kilpilahden teollisuusalueen
hukkalämmön hyödyntämistä Helsingin kaukolämmön tuotannossa
koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta
Tausta
Helen Oy suunnittelee Porvoon Kilpilahdessa sijaitsevan teollisuusalueen
hukkalämmön hyödyntämistä Helsingin kaukolämmön tuotannossa. Hanke
perustuu Kilpilahden teollisuusalueelle sijoitettaviin lämpöpumppuihin, joiden
tuottama kaukolämpö johdetaan Helsingin Vuosaareen lämmönsiirtolinjaa pitkin.
Hankkeessa tarkastellaan yhteensä seitsemää vaihtoehtoista Kilpilahden
teollisuusalueen ja Vuosaaren voimalaitosalueen välisen lämmönsiirtolinjan
reittiä (VE1-VE7). Reitit sijoittuvat Porvoon, Sipoon ja Helsingin alueille, sekä
yhdessä vaihtoehdossa Vantaan kaupungin alueelle.
Lämmönsiirtolinjan kokonaispituus on vaihtoehdosta riippuen 23-27 km ja se
kulkee osin maahan tai kallioon kaivettuna maaputkena ja osin kallioperään
louhittavana tunnelina. Lisäksi tarkastellaan VE0-vaihtoehtoa, joka on hankkeen
toteuttamatta jättäminen.
Kilpilahden sijainnin vuoksi lämmönsiirtolinjan Porvoon kaupungin alueelle
sijoittuva osuus on jokaisessa vaihtoehdossa varsin lyhyt. Vaihtoehdossa VE2
(pohjoinen linjaus) lämmönsiirtolinja kulkee Kilpilahdentien vieressä
Porvoonväylälle saakka. Muissa vaihtoehdoissa linjaus kulkee Porvoon
puoleiselta osalta etelämpänä, Kärraksentien pohjoispuolelta kohti Sipoon
kunnanrajaa.
Lausunto
Porvoon kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta antaa asiassa Dnro
UUDELY/13330/2021 Uudenmaan ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat vastuualueelle seuraavan lausunnon:
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Hakemus on keskeisiltä osin hyvin laadittu ja siinä on tunnistettu merkittävimmät
ympäristövaikutukset ja esitetty riittävällä tarkkuudella tehtävät selvitykset.
Ympäristövaikutusten tarkastelualue on riittävä.
Hankkeen toteuttaminen toisi Kilpilahden teollisuusalueelle uuden melulähteen,
lämpöpumput. Käytön aikaisia ympäristömeluvaikutuksia tulee tarkastella
kokonaisuutena muiden Kilpilahden melua aiheuttavien toimintojen kanssa.
Pohjoinen linjaus (VE2) kulkee soidensuojeluohjelmaan ja Natura 2000 verkostoon kuuluvan Fågelmossenin suojelualueen ja maakunnallisesti
arvokkaan Telegrafbergetin kallioalueen rajalla, mikä tulee ottaa
ympäristövaikutusten arvioinnissa huomioon. Eteläisen linjauksen varrella
Kilpilahden lounaispuolella puolestaan on maaseutumaista asutusta, johon voi
kohdistua melu- ja tärinävaikutuksia erityisesti rakennusvaiheessa. Kilpilahden
teollisuusalueella tulee erityistä huomiota kiinnittää maaperän mahdolliseen
pilaantuneisuuteen putkilinjan suunnitellulla rakentamisalueella.
YVA:n liitteenä oleviin suunnitelmiin on lisätty varaus talousveden siirtojohdolle
tunneliosuuksiin, minkä toteutuminen olisi järkevää sekä ympäristöllisistä syistä
että vesihuollon turvaamisen kannalta. Rakentamisenaikaisia
ympäristövaikutuksia voitaisiin minimoida, kun lämpöputkenrakentamisen
kanssa voitaisiin rinnalla toteuttaa vesijohdon rakentumista
Porvoon kaupunginhallituksen lausunto
Kaupunginhallitus katsoo, että rakennus- ja ympäristölautakunta on yllä olevassa
lausunnossaan ottanut kattavasti huomioon hankkeen välittömät
ympäristövaikutukset kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena eikä siltä osin ole
aihetta lausua enempää.
Kaupunginhallitus toteaa lisäksi, että hankkeella on YVA-menettelyssä
huomioon otettavia vaikutuksia laajempia myönteisiä ympäristövaikutuksia,
joiden tukeminen on kuntien yleisenä tehtävänä ja erityisesti myös Porvoon
kaupungin strategian mukaista. Huomattavan hukkalämpömäärän
hyödyntäminen energiana ja näin saavutettava energiatehokkuuden
kasvattaminen on merkittävä ympäristöteko. Kun vielä otetaan huomioon, että
Kilpilahden merialueeseen kohdistuva lämpökuorma hankkeen myötä pienenee,
voidaan yleisten ympäristövaikutusten olevan myönteisiä ja hyvin laaja-alaisia.
Kaupunginhallitus katsoo aiheelliseksi korostaa rakennus- ja
ympäristölautakunnan esille tuomaa mahdollisuutta suunnitella Porvoon veden
siirtovesiputkea HSY:n verkostosta Porvoon veden vesijohtoverkostoon tämän
hankkeen yhteydessä, jos siirtovesiputki päätetään rakentaa. Näiden kahden
merkittävän hankkeen suunnitelmien yhdistäminen on omiaan vähentämään
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huomattavasti niiden yhteenlaskettavia haitallisia vaikutuksia alueiden käytölle ja
suunnittelulle.
PORVOON KAUPUNGINHALLITUS
Porvoossa 31.1.2022

Jukka-Pekka Ujula

Roope Lenkkeri

kaupunginjohtaja

hallintojohtaja
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Uudenmaan ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue
PL 36
00521 Helsinki
kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi
Viite / Hänvisning

Lausuntopyyntö 10.1.2022 Dnro UUDELY/13330/2021

Asia / Ärende

Helen Oy, Kilpilahden teollisuusalueen hukkalämmön hyödyntämistä Helsingin kaukolämmön tuotannossa koskeva ympäristövaikutusten arviointiohjelma, Dnro UUDELY/13330/2021, Porvoon kaupungin rakennus- ja
ympäristölautakunnan lausunto
Tausta
Helen Oy suunnittelee Porvoon Kilpilahdessa sijaitsevan teollisuusalueen hukkalämmön hyödyntämistä Helsingin kaukolämmön tuotannossa. Hanke perustuu Kilpilahden teollisuusalueelle sijoitettaviin lämpöpumppuihin, joiden tuottama kaukolämpö johdetaan Helsingin Vuosaareen lämmönsiirtolinjaa pitkin. Hankkeessa tarkastellaan yhteensä seitsemää vaihtoehtoista
Kilpilahden teollisuusalueen ja Vuosaaren voimalaitosalueen välisen lämmönsiirtolinjan reittiä
(VE1-VE7). Reitit sijoittuvat Porvoon, Sipoon ja Helsingin alueille, sekä yhdessä vaihtoehdossa Vantaan kaupungin alueelle.
Lämmönsiirtolinjan kokonaispituus on vaihtoehdosta riippuen 23-27 km ja se kulkee osin
maahan tai kallioon kaivettuna maaputkena ja osin kallioperään louhittavana tunnelina. Lisäksi
tarkastellaan VE0-vaihtoehtoa, joka on hankkeen toteuttamatta jättäminen.
Kilpilahden sijainnin vuoksi lämmönsiirtolinjan Porvoon kaupungin alueelle sijoittuva osuus on
jokaisessa vaihtoehdossa varsin lyhyt. Vaihtoehdossa VE2 (pohjoinen linjaus) lämmönsiirtolinja kulkee Kilpilahdentien vieressä Porvoonväylälle saakka. Muissa vaihtoehdoissa linjaus kulkee Porvoon puoleiselta osalta etelämpänä, Kärraksentien pohjoispuolelta kohti Sipoon kunnanrajaa.
Lausunto
Porvoon kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta antaa asiassa Dnro
UUDELY/13330/2021 Uudenmaan ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle
seuraavan lausunnon:
Hakemus on keskeisiltä osin hyvin laadittu ja siinä on tunnistettu merkittävimmät ympäristövaikutukset ja esitetty riittävällä tarkkuudella tehtävät selvitykset. Ympäristövaikutusten tarkastelualue on riittävä.
Hankkeen toteuttaminen toisi Kilpilahden teollisuusalueelle uuden melulähteen, lämpöpumput.
Käytön aikaisia ympäristömeluvaikutuksia tulee tarkastella kokonaisuutena muiden Kilpilahden melua aiheuttavien toimintojen kanssa.
Pohjoinen linjaus (VE2) kulkee soidensuojeluohjelmaan ja Natura 2000 -verkostoon kuuluvan
Fågelmossenin suojelualueen ja maakunnallisesti arvokkaan Telegrafbergetin kallioalueen
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rajalla, mikä tulee ottaa ympäristövaikutusten arvioinnissa huomioon. Eteläisen linjauksen
varrella Kilpilahden lounaispuolella puolestaan on maaseutumaista asutusta, johon voi kohdistua melu- ja tärinävaikutuksia erityisesti rakennusvaiheessa. Kilpilahden teollisuusalueella
tulee erityistä huomiota kiinnittää maaperän mahdolliseen pilaantuneisuuteen putkilinjan
suunnitellulla rakentamisalueella.
YVAn liitteenä oleviin suunnitelmiin on lisätty varaus talousveden siirtojohdolle tunneliosuuksiin, minkä toteutuminen olisi järkevää sekä ympäristöllisistä syistä että vesihuollon turvaamisen kannalta. Rakentamisenaikaisia ympäristövaikutuksia voitaisiin minimoida, kun lämpöputkenrakentamisen kanssa voitaisiin rinnalla toteuttaa vesijohdon rakentumista
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PORVOON KAUPUNKI

OTE PÖYTÄKIRJASTA

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 12

25.01.2022

HELEN OY, KILPILAHDEN HUKKALÄMMÖN HYÖDYNTÄMINEN HELSINGIN
KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA, YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA,
LAUSUNTO UUDENMAAN ELY-KESKUKSELLE
RyL § 12
Valmistelu ja lisätiedot: ympäristönsuojelutarkastaja Tuuli
Laukkanen, sähköposti tuuli.laukkanen@porvoo.fi, puh. 040 652
3082
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristöja luonnonvarat -vastuualue on pyytänyt 10.1.2022 päivätyllä
kirjeellä Dnro UUDELY/13330/2021 Porvoon kaupungin
ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa Helen Oy:n Kilpilahden
teollisuusalueen hukkalämmön hyödyntämistä Helsingin
kaukolämmön tuotannossa koskevasta ympäristövaikutusten
arviointiohjelmasta. Lausuntoa pyydetään 8.2.2022 mennessä.
Helen Oy suunnittelee Porvoon Kilpilahdessa sijaitsevan
teollisuusalueen hukkalämmön hyödyntämistä Helsingin
kaukolämmön tuotannossa. Hanke perustuu Kilpilahden
teollisuusalueelle sijoitettaviin lämpöpumppuihin, joiden tuottama
kaukolämpö johdetaan Helsingin Vuosaareen lämmönsiirtolinjaa
pitkin. Hankkeessa tarkastellaan yhteensä seitsemää vaihtoehtoista
Kilpilahden teollisuusalueen ja Vuosaaren voimalaitosalueen välisen
lämmönsiirtolinjan reittiä (VE1-VE7). Reitit sijoittuvat Porvoon,
Sipoon ja Helsingin alueille, sekä yhdessä vaihtoehdossa Vantaan
kaupungin alueelle.
Lämmönsiirtolinjan kokonaispituus on vaihtoehdosta riippuen 23-27
km ja se kulkee osin maahan tai kallioon kaivettuna maaputkena ja
osin kallioperään louhittavana tunnelina. Lisäksi tarkastellaan
VE0-vaihtoehtoa, joka on hankkeen toteuttamatta jättäminen.
Liitteet:
Arviointiohjelma, Helen Oy, Kilpilahden teollisuusalueen
hukkalämmön hyödyntäminen Helsingin kaukolämmön tuotannossa
Arviointiohjelman liitteet:
Liitekartta VE1
Liitekartta VE2
Liitekartta VE3
Liitekartta VE4
Liitekartta VE5
Liitekartta VE6
Liitekartta VE7
Ympäristönsuojelupäällikkö:
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Rakennus- ja ympäristölautakunta antaa asiassa Uudenmaan
ELY-keskukselle liitteenä olevan lausunnon.
Päätös:
Rakennus- ja ympäristölautakunta antaa asiassa Uudenmaan
ELY-keskukselle liitteenä olevan lausunnon.
________

Otteen oikeaksi todistaa Porvoossa 2.2.2022
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HELEN OY:N KILPILAHDEN TEOLLISUUSALUEEN HUKKALÄMMÖN HYÖDYNTÄMISTÄ
KOSKEVA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA, LAUSUNTO UUDENMAAN
ELY-KESKUKSELLE
YMPJAO 25.01.2022 § 7
Valmistelu ja lisätiedot:
terveydensuojelusuunnittelija Hanna Sivén,
puh. 040 168 5599 tai hanna.siven(at)porvoo.fi
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö- ja
luonnonvarat -vastuualue pyytää Porvoon kaupungin terveydensuojeluviranomaisen lausuntoa ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta, joka
koskee Helen Oy:n Kilpilahden teollisuusalueen hukkalämmön
hyödyntämistä Helsingin kaukolömmön tuotannossa. Lausunnot tulee
toimittaa viimeistään 8.2.2022. Lausunto pyydetään toimittamaan
saavutettavana, koska kaikki lausunnot laitetaan ymparisto.fi-sivustolle
YVA-ohjelmalausunnon antamisen jälkeen.
Lausuntopyyntö, kuulutus ja arviointiohjelma liitteineen löytyvät
osoitteesta: www.ymparisto.fi/KilpilahdenHukkalammonsiirtoYVA
Helen Oy:n tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2030
mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi Helen Oy on selvittänyt
erilaisia mahdollisia ratkaisuja uusiksi kaukolämmön lähteiksi. Yksi
mahdollinen ratkaisu on hyödyntää Kilpilahden teollisuusalueella
muodostuvaa hukkalämpöä pääkaupunkiseudun kaukolämmön
tuotannossa.
Kilpilahden hukkalämmön hyödyntäminen perustuu Kilpilahden
teollisuusalueelle sijoittuviin lämpöpumppuihin, joiden tuottama
kaukolämpö johdetaan Helsingin Vuosaareen lämmönsiirtolinjaa
pitkin. Hankkeessa tarkastellaan yhteensä seitsemää vaihtoehtoista
Kilpilahden teollisuusalueen ja Vuosaaren voimalaitosalueen välisen
lämmön siirtolinjan reittiä. Reitit sijoittuvat Porvoon, Sipoon ja
Helsingin alueille ja yhdessä vaihtoehdossa (VE7) vähäiseltä osin
myös Vantaan kaupungin alueelle. Lämmönsiirtolinjan
kokonaispituus on vaihtoehdosta riippuen 23–27 km. Linja kulkee
osan reitistä maahan tai kallioon kaivettuna maaputkena ja osan
kallioperään louhittavana tunnelina. Maaputkiosuuksilla
avoleikkauksen leveys on kokonaisuudessaan noin 20–25 metriä.
Tunneliosuudet kulkevat syvällä kallioperässä, mutta tunneleiden
suuaukot, ajotunnelit ja pystykuilut edellyttävät maanpäällistä
rakentamista. Vuosaaren voimalaitosalueelle sijoittuu lämmön
siirrinasema sekä liitos nykyiseen kaukolämpöverkkoon. Siirrettävä
kaukolämpöteho on alustavasti enintään noin 600 MW.
Esiselvityksen ja alustavan yleissuunnittelun perusteella tarkempaan
tarkasteluun on YVA-ohjelmassa valittu yhteensä seitsemän
vaihtoehtoista lämmönsiirtoreittiä (VE1–VE7).
Vaihtoehdossa VE1 lämmönsiirtolinjaus kulkee eteläistä reittiä.
Lämmönsiirtolinjaus alkaa Kilpilahdesta maaputkena, Sipoonlahden
itäpuolella Eriksnäsin asuinalueen eteläpuolella linjaus menee
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tunneliin, ja tunnelissa linjaus kulkee Vuosaareen. Reitin VE1
kokonaispituus on yhteensä noin 24 kilometriä.
Vaihtoehto VE2 kulkee pohjoista reittiä ja pääosin Porvoonväylän
suuntaisesti. Lämmönsiirtolinjaus alkaa Kilpilahdesta maaputkena ja
kulkee Kilpilahdentien vieressä Porvoonväylälle asti. 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. Reitin VE2 kokonaispituus on yhteensä
noin 27 kilometriä.
Vaihtoehdossa VE3 lämmönsiirtolinjaus siirtyy eteläiseltä reitiltä (VE1)
Sipoonlahden kohdalla pohjoiselle reitille (VE2). Reitin VE3 kokonaispituus on yhteensä noin 25 kilometriä.
Vaihtoehto VE4 on muuten sama kuin eteläinen reitti (VE1), mutta
linjaus menee tunneliin lähempää Kilpilahtea. Reitin VE4
kokonais-pituus on yhteensä noin 23 kilometriä.
Vaihtoehto VE5 alkaa kuten vaihtoehto VE4, lämmönsiirtolinjaus
siirtyy Sipoonlahden kohdalla pohjoiselle reitille (VE2). Reitin VE5
kokonaispituus on yhteensä noin 27 kilometriä.
Vaihtoehto VE6 on muuten sama kuin eteläinen reitti (VE1), mutta
linjaus menee tunneliin jo Kilpilahden teollisuusalueella. Reitin VE6
kokonaispituus on yhteensä noin 23 kilometriä.
Vaihtoehto VE7 on muutoin sama kuin eteläinen reitti VE1, mutta
vaihtoehdossa huomioitu Östersundomin osayleiskaavassa esitetty
yhteiskäyttötunnelin linjaus hankealueen länsiosassa. Reitin VE7
kokonaispituus on yhteensä noin 26 kilometriä.
Kaikissa vaihtoehdoissa Sipoonlahden sekä muiden merenlahtien
alitus tehdään tunnelilla, joka kulkee syvällä kallioperässä.
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. Kaukolämpöä tuotetaan
muilla keinoin, joiden tuotanto ei perustu kivihiilen polttoon.
Hankkeen suunnittelu perustuu keväällä 2020 tehtyyn
teknistaloudelliseen ja ympäristölliseen esiselvitykseen, sekä
vuonna 2021 tehtyyn alustavaan yleissuunnitteluun. Hankkeen
rakentamisen suunnitellaan alkavan vuonna 2023 ja käyttöönotto
tapahtuisi alustavasti vuosina 2027–2029.
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Rakentamisen ja toiminnan kuvaus
Rakentaminen kestää kaiken kaikkiaan noin 5–6 vuotta. Rakentaminen
aloitetaan tämänhetkisen tiedon mukaan ajotunneleiden louhinnalla, joka
kestää noin kuusi kuukautta kunkin ajotunnelin osalta. Tunneliosuuden
kalliorakennustöiden loppuvaiheessa louhitaan pystykuilut, joka kestää
noin kuusi kuukautta kunkin pystykuilun osalta. Samanaikaisesti
tunneliosuuksien rakentamisen aikana toteutetaan maaputkiosuudet.
Rakentamisen aikana poraus- ja vuotovedet, joissa on sementti- ja
räjäytysainejäämiä, johdetaan laskeutusaltaiden tai mahdollisesti
erillisten työnaikaisten työmaavesien käsittelyn laskeutuskonttien
kautta ja tarvittaessa käsitellään asianmukaisesti ennen maastoon
tai viemäriverkostoon johtamista. Toiminnan aikana tunnelien
kuivatus- ja vuotovesiä varten rakennetaan hulevesijärjestelmä,
jonka kautta hulevedet johdetaan kunnalliseen hulevesijärjestelmään.
Hulevedet johdetaan tarvittaessa hiekan- ja öljynerotuksen kautta.
Rakentamisen aikana louhinnasta ja maahan kaivettavilla putkiosuuksilla
maaperän tuennasta ja pohjavahvistuksista aiheutuu ajoittain melua ja
tärinää. Käytön aikana putkesta tai tunnelista ei aiheudu melua tai tärinää.
Kilpilahden teollisuusalueelle sijoittuvasta lämpöpumppulaitoksesta
aiheutuu melua lähiympäristöön, mutta laitoksen lähiympäristössä
suurella teollisuusalueella on useita muitakin melulähteitä.
Rakentamisen aikana päästöjä ilmaan syntyy louheen ja maamassojen
kuljettamiseen liittyvän raskaan liikenteen pakokaasupäästöistä sekä
mahdollisesta rakentamisen aikaisesta pölyämisestä. Toiminnan aikana
lämmönsiirrosta ei aiheudu päästöjä ilmaan. Hanke vähentää Kilpilahden
edustan merialueelle kohdistuvan lämpökuorman määrää.
Rakentamisen ja käytön aikainen sähköntarve katetaan liittymällä
olemassa olevaan sähköverkkoon. Rakentamisen aikana liikennettä
aiheutuu louheen ja maamassojen poiskuljetuksesta hankealueelta.
Asutus ja herkät kohteet
Linjausten alustavassa yleissuunnittelussa on pyritty välttämään
suunnittelualueen tiheimmin asutut alueet ja ohjaamaan maakaivantoosuudet mahdollisuuksien mukaan olemassa olevien teiden ja väylien
läheisyyteen. Linjausvaihtoehdot sijoittuvat pääosin maaseutuasutuksen
alueille tai taajama-alueiden reunaan.
Linjausvaihtoehdon VE1 (eteläinen reitti) reitillä on tiheämpää
asutusta Karhusaaren ja Gumbostrandin alueilla. Kyseisten alueiden
osalta on linjaus osoitettu tunneliin.
Karhusaaren eteläosaan, lähelle satama-aluetta, on osoitettu myös
pystykuilu. Myös Gumbostrandin pystykuilu on sijoitettu etäämmäksi
rantavyöhykkeen tiheämmästä asutuksesta. Gumbostrandista itään
kaukolämmön siirtoyhteys sijoittuu haja-asutusalueelle kiertäen mm.
Eriksnäsin asuinalueen ja Träskbyn harvat pientaloalueet.
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Linjausvaihtoehdon VE2 (pohjoinen reitti) länsiosassa on harvaa
pientaloasutusta Itäsalmessa, missä lämmönsiirtoyhteys on sijoitettu
pääosin Uuden Porvoontien varrelle. Lisäksi asutusta on Västerskogin ja
Skräddarbyn alueella, mutta linjaus on sillä kohtaa osoitettu tunneliin.
Boxin alueella linjausvaihtoehto noudattelee Porvoonväylän etelälaitaa,
paitsi Nybondasin alueella, jossa linjaus kiertää peltojen kautta
asuinalueen eteläpuolelta. Boxista Kilpilahteen linjaus noudattelee
Porvoonväylää ja Kilpilahdentietä, missä asutus on hyvin harvaa.
Vaihtoehdoissa VE3 ja VE5 siirto-osuus Sipoonlahden kohdalta
eteläiseltä reitiltä pohjoiselle reitille on osoitettu tunneliin.
Tunneliosuuksien kohdalla ei ole tiheää asutusta.
Eteläisiä reittivaihtoehtoja lähimmät koulut ja päiväkodit sijaitsevat
Sipoossa. Gumbostrandin kouluun tunnelilinjauksen etäisyys on noin
350 metriä. Salparin kouluun lämmönsiirtoyhteyden etäisyys on yli
500 metriä. Pohjoista reittiä lähimmät koulut ja päiväkodit sijaitsevat
Sipoossa ja Helsingissä. Metsärinteen/Västerskogin päiväkoti sijoittuu
noin 150 metrin etäisyydelle tunnelilinjauksesta. Boxbyn koulu sijoittuu
noin 200 metrin etäisyydelle lämmönsiirtoputkesta (maakaivanto).
Helsingin puolella Sakarinmäen koulu ja päiväkoti sijoittuvat noin
150 metrin etäisyydelle lämmönsiirtoputkesta (maakaivanto). Päiväkodit
Ankkalampi ja Gryningen sijoittuvat noin 100 metrin etäisyydelle
lämmönsiirtoputkesta (maakaivanto). Lämmönsiirtolinjan maakaivantoosuudet eivät sijoitu virkistysalueiden, -reittien tai liikuntapaikkojen
alueille.
Melu ja tärinä
Laajalla suunnittelualueella aiheutuu melua nykytilassa merkittävimmin
tieliikenteestä. Tieliikenteen melu koostuu pääosin Porvoonväylän
liikennemelusta. Lisäksi paikallisesti Kilpilahden teollisuusalueen sekä
Vuosaaren sataman toiminnot tuottavat melua.
Päästöt ilmaan ja ilmanlaatu
Ilmanlaatu on Uudellamaalla pääosin hyvä tai tyydyttävä. Ilmanlaatuun
vaikuttavat Uudellamaalla eniten tieliikenne ja kotitalouksien puunpoltto.
Pitkällä aikavälillä ilmansaasteiden pitoisuudet ovat yleisesti laskeneet.
Merkittävimmät ilman epäpuhtauksien päästölähteet Uudellamaalla ovat
liikenne, energiantuotanto, teollisuus ja kotitalouksien puunpoltto.
Erityisesti autoliikenteellä ja puunpoltolla on suuri vaikutus ilmanlaatuun,
koska päästöt vapautuvat matalalta. Koko Uudenmaan maakunnan
kasvihuonekaasupäästöt olivat vuonna 2019 yhteensä 7 534 000
hiilidioksidiekvivalenttitonnia.
Maa- ja kallioperä
Linjausvaihtoehtojen reiteillä pintamaa on suurilta osin kalliomaata,
jossa kallio on näkyvissä tai sen päällä on korkeintaan yksi metri
irtomaata. Paikoitellen alueella on myös savikkoa ja lännessä tunnelin
alueella maaperä on hiekkaa. Alueella voi esiintyä happamia
sulfaattimaita. Kalliomailla riski on hyvin pieni, mutta erityisesti savi- ja
liejualueilla riski voi olla merkittävä ja muillakin sedimenttialueilla
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happamuutta voi esiintyä. Happamien sulfaattimaiden mahdollisuus tulee
huomioida koko linjan matkalla suunniteltaessa tai toteutettaessa
maakaivantoja. Happamien valumavesien synty tulee estää. Alueen
kallioperä on proterotsooista, pääosin mikrokliinigraniitteja, metamorfisia
kvartsi-maasälpäkiilleliuskeita ja -gneissejä ja granodioriitteja. Hankkeen
suunnittelussa huomioidaan kallioperän heikkousvyöhykkeet.
Linjausvaihtoehtojen VE1–VE6 läheisyydessä sijaitsee seuraavia
valtakunnallisesti arvokkaita kallioalueita: Kasaberget, Labbacka ja
Mustavuori, mutta linjaukset kulkevat näiden sivusta.
Linjausvaihtoehdon VE7 (yhteiskäyttötunnelivaihtoehto) alueella sijaitsee
valtakunnallisesti arvokas Mustavuoren kallioalue. Tällä kohtaa linjaus on
suunniteltu kalliotunneliksi. Linjauksien alueilla ei ole valtakunnallisesti
arvokkaita moreenimuodostumia, kivikoita tai tuuli- ja rantakerrostumia.
Pohjavedet
Hankealueen läheisyydessä sijaitsee luokiteltuja pohjavesialueita.
Pohjoinen linjausvaihtoehto (VE2) kulkee osittain Boxbyn 2-luokan
pohjavesialueella. Kaikki eteläiset linjausvaihtoehdot (VE1, VE3–VE7)
kulkevat osittain Hangelbyn 2-luokan pohjavesialueella. Pohjoinen
linjausvaihtoehto (VE2) kulkee Kallbäckin 2-luokan pohjavesialueen
eteläpuolitse lähimmillään noin 200 metrin etäisyydellä. Lisäksi
linjausvaihtoehto VE7 sijoittuu Helsingissä noin 200 metrin etäisyydelle
Vartiokylän 1E-luokan pohjavesialueesta ja noin 500 metrin etäisyydelle
Vuosaaren 1-luokan pohjavesialueesta.
Kasvillisuus, eläimistö ja suojelukohteet
Eteläinen reitti sijoittuu rannikolle lähemmäksi merta, kun taas pohjoinen
reitti sijoittuu kauemmaksi merestä lähelle Porvoonväylää. Eteläisen reitin
kohdalla on runsaasti kallioista metsämaastoa, pienialaisia peltoja sekä
enimmäkseen harvahkoa asutusta. Myös pohjoisen reitin kohdalla on
kallioista metsämaastoa, mutta se sijoittuu pääosin moottoritien ja muiden
isohkojen teiden varsille, jossa luonnonympäristö on ainakin jossain
määrin muuttunut. Pohjoisen reitin kohdalla asutusta ja muuta
rakennettua ympäristöä on enemmän kuin eteläisellä reitillä ja peltoja
suurin piirtein saman verran. Molempien reittien lähellä on muutamia
pieniä lampia ja järviä.
Hankealueen läheisyydessä sijaitsee neljä Natura 2000 -aluetta:
Boxin suot Porvoon ja Sipoon rajalla, Byträsket ja Sipoonjoki Sipoossa
sekä Mustavuoren lehto ja Östersundomin lintuvedet Helsingissä ja
pieneltä osin Vantaalla. Pääosa tarkastelualueen luonnonsuojelualueista
sijoittuu Boxin soiden Natura-alueelle sekä Mustavuoren lehto ja
Östersundomin lintuvedet Natura-alueelle. Nämä ovat myös Naturaalueet, jotka sijoittuvat lähimmäksi putkilinjauksia. Suunnitellut
putkilinjaukset 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
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väliselle rajalle ulottuvalla alueella. Hankealueella sijaitsee myös useita
paikallisesti arvokkaita luontokohteita, joista osa sisältyy maakunnallisesti
arvokkaisiin kokonaisuuksiin.
Suunniteltujen putkilinjausten lähellä on havaittu 2000-luvulla luontodirektiivin liitteen IV lajeja, kuten kirjoverkkoperhonen, idänkirsikorento ja
saukko. Mikään havainnoista ei sijoitu aivan linjausten kohdalle. Myös
lepakoita on hankealueella havaittu, mutta mikään lepakkokohteista ei
sijoitu maaputkien tai tunnelien suuaukkojen tai ajoyhteyksien kohdalle.
Karhusaaren Kasaberget on osittain lepakoille sopivaa aluetta, ja sinne
sijoittuisi rannikon tunnelivaihtoehdoissa pystykuilu. Liito-oravasta ei ole
tehty havaintoja hankealueella. Viitasammakosta kirjatut hankealuetta
lähimmät kutuaikaiset havainnot ovat Vuosaaren sataman länsipuolelta.
Hankealueen uhanalaisten lajien havainnot koskevat lähinnä lintuja.
Uhanalaisista kasvilajeista putkilinjojen kohdalla tai lähellä on havaittu
keltamataraa, joka on arvioitu vaarantuneeksi (VU) lajiksi. Helsingin
puolelta on tiedossa useita erittäin uhanalaisen (EN) lahokaviosammalen
esiintymiä mutta maaputkilinjaukset tai tunneleiden suuaukot, pystykuilut
ja ajoyhteydet eivät sijoitu niiden kohdalle.
Vesistöt
Hankkeen vaikutuksia voi aiheutua niissä joissa, puroissa ja ojissa, joiden
kanssa linjausvaihtoehtojen maakaivanto-osuudet risteävät. Linjausvaihtoehdosta riippuen putkilinja Kilpilahdesta Vuosaareen risteää
seuraavien jokea pienempien uomien kanssa: Dybäcken, Nevaksenjoki,
Hangelbybäcken, Fallbäcken, Korsnäsinpuro, Östersundominpuro,
Gumbölenpuro, Krapuoja. Lisäksi putkilinjausten reiteillä on nimettömiä
ojia. Kaikkien linjausvaihtoehtojen suuremmat vesistöjen alitukset
(Sipoonlahti, väli Majvik–Karhusaari–Talosaari, Porvarinlahti) on
suunniteltu tehtäväksi tunnelissa syvällä kallioperässä. Muiden vesistöjen
ja uomien kohdalla putkilinjaus kulkee tunnelissa tai maahan kaivettavana
putkiyhteytenä. Hanke vähentää Kilpilahden edustan merialueelle
kohdistuvan lämpökuorman määrää.
Hankealueen vesimuodostumat (Sipoon saaristo ja Sipoonjoki) ovat
välttävässä tilassa. Hankealueen vesimuodostumien ravinnekuormituksen
lähteitä ovat on maataloudesta peräisin oleva hajakuormitus sekä haja- ja
loma-asutuksen jätevesistä peräisin oleva hajakuormitus. Hankealueen
pienvedet eivät ole alueellisen vesienhoitosuunnitelman varsinaisen
ekologisen luokittelun piirissä (ei järjestelmällistä näytteenottoa
kohteittain), mutta Östersundomin pienvesiselvityksen ja aikaisempien
selvitysten mukaan Fallbäcken, Kornäsinpuro, Östersundominpuro sekä
Krapuoja ovat ekologiselta tilaluokaltaan tyydyttävässä tilassa ja
Gumbölenpuro hyvässä tilassa.
Tunnelin profiili
Tunnelin korkeus on noin 6 metriä ja leveys noin 6,5 metriä (Kuva 3–3).
Tunnelin louhintapoikkileikkauspinta-ala on noin 38 m² ja tunnelin sisällä
oleva vapaa poikkileikkaus on noin 29 m². Tunneliosuuksilla lämmönsiirtolinjan sulkuventtiileitä on noin 1–2 kilometrin välein. Sulkuventtiileille
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pääsy on huomioitu tunnelin suunnittelussa. On mahdollista, että tunnelin
poikkileikkaus tarkentuu suunnittelun edetessä.
Vesialueelle sijoittuvat tunnelit sijaitsevat niin syvällä merenpohjan alla
kallioperässä, ettei tunnelilla katsota olevan vaikutusta merenpohjaan
toiminnan aikana.
Tunnelin rakentaminen jättää jälkiä maastoon ainoastaan ajotunneleiden,
tunnelisuuaukkojen sekä pystykuilujen kohdille, mutta alueet voidaan
rakentamisen päätyttyä maisemoida vastaamaan mahdollisimman hyvin
ennen rakentamista vallinnutta tilaa. On kuitenkin otettava huomioon, että
em. alueille tullaan sijoittamaan tiettyjä rakenteita, kuten ajotunneleiden
suuaukkorakenteet ja pystykuilurakennukset piha-alueineen. Putkitunnelin
rakentaminen tehdään uusien ja olemassa olevien ajotunneleiden sekä
suuaukkojen kautta. Uusien ajotunneleiden suuaukot pyritään
sopeuttamaan alueen muuhun rakentamiseen.

YP:
Ympäristöterveysjaosto päättää antaa asiasta seuraavan lausunnon:
Ympäristöterveysjaosto katsoo, että arviointiohjelman perusteella
hankkeen aiheuttamia välittömiä ja välillisiä vaikutuksia ympäristöön
tullaan arvioimaan kattavasti. Vaikutuksissa arvioidaan hankkeen
rakentamistöiden sekä hankkeen mahdolliset yhteisvaikutukset alueella
olevien tai suunniteltujen muiden hankkeiden kanssa.
Ympäristöterveysjaostolla ei ole asiasta muuta huomautettavaa.
Pykälä tarkastetaan heti.

Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
_______
Pykälä tarkastettiin heti.

Otteen oikeaksi todistaa Porvoossa 3.2.2022

Riitta Nieminen
toimistosihteeri
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Lausunto Helen Oy:n Kilpilahden teollisuusalueen hukkalämmön hyödyntämistä Helsingin
kaukolämmön tuotannossa koskevasta ympäristövaikutusten
arviointiohjelmasta

Porvoon museo on tutustunut arviointiohjelmaan.
Hankkeen tarkoitus on sijoittaa Porvoon Kilpilahteen teollisuusalueelle
lämpöpumppuja, jotka kuljettavat kaukolämpöä lämmönsiirtolinjaa pitkin Helsingin
Vuosaareen. Lämmönsiirtolinjan reitiksi on seitsemän eri vaihtoehtoa (VE1-7). Osa
linjasta kulkisi maaputkena ja osa tunnelina. Tunneli-osuudet kulkevat syvällä
kallioperässä, mutta tunneleiden suuaukot, ajotunnelit ja pystykuilut edellyttävät
maanpäällistä rakentamista. Ajotunneleille ja pystykuiluille rakennetaan tarvittaessa
uudet tieyhteydet nykyiseltä tieverkolta. Itä-Uudenmaan alueellisen vastuumuseon
vastuulla olevasta alueesta hanke koskee Porvoon ja Sipoon kunnan alueita, joita
lausunto ainoastaan koskee.
Arkeologisen kulttuuriperinnön kannalta ei ole mahdollista ottaa kantaa
reittivaihtoehtoihin ennen kuin kaikki hankkeen vaikutusalueilla sijaitsevat kohteet
tunnetaan. Kattava arkeologinen inventointi on tehtävä hankkeen vaikutusalueilla
(esim. maaputkiosuudet, tunnelien suuaukot, ajotunnelit, pystykuilut, työmaateiden
alueet).
Muutamat nykyisin tunnetuista kohteista sijoittuvat melko lähelle jotakin
linjavaihtoehdoista ja on mahdollista, että näiden kohteiden laajuutta tulee selvittää
tarkemmin, jotta voidaan tietää ulottuvatko ne hankkeen vaikutuspiiriin. Tilannetta
tulee kuitenkin tarkastella ensin tarkempimittakaavaiselta kartalta, josta voi nähdä
tarkalleen hankkeen rakentamisaikaisen vaikutusalueen etäisyyden arkeologisen
kulttuuriperinnön kohteen rajaukseen.
On myös selvitettävä, voiko rakentamisen aikainen louhinta asettaa jonkin
muinaisjäännöksen säilymisen vaaraan (esim. hautaröykkiön kivien purkautuminen).
Jos inventoinnin ja linjavaihtoehtojen tarkentumisen jälkeen vaikuttaa siltä, että hanke
vaikuttaa jonkin arkeologisen kulttuuriperintökohteen säilymiseen, neuvotellaan siihen
kajoamisesta tarkemmin.
YVA-ohjelman muinaisjäännöksiä käsittelevässä osiossa on pieniä epätarkkuuksia.
Siinä nimitetään joitakin kulttuuriperintökohteita muinaisjäännöksiksi, vaikkakin
kartassa ne on huomioitu lajityypeittäin ja eritelty. Muutamat mahdollinen
muinaisjäännös -lajiin kuuluvat, reittien läheisyydessä sijaitsevat kohteet, puuttuvat

kartalta. Arkeologinen kulttuuriperintö tulee huomioida suunnittelussa
kokonaisuudessaan.
Arviointiohjelmassa kuvataan arviointiselostuksessa selvitettävät vaikutukset
maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriympäristöön keskittyen erityisesti
ajotunneleiden suuaukkoihin, pystykuilujen sijainteihin ja maakaivantojen osuuksiin.
Tarkastelu keskittyy valtakunnallisiin ja maakunnallisiin arvokohteisiin ja merkittäviin
vaikutuksiin tarkastelualueella, erityisesti asutuksen ja arvokohteiden läheisyydessä.
Ohjelmassa on lisäksi kerrottu, että maisemallisesti arvokkailla peltoalueilla pyritään
minimoimaan putkilinjan maisemallinen vaikutus. Tieyhteys pystytään sijoittamaan
putkilinjan päälle, jolloin tilan tarve on 10 metriä. Myös olemassa olevia tielinjoja
pyritään käyttämään hyväksi, jolloin rakentamisen aikainen tielinjaus voidaan poistaa.
Ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa on otettu huomioon rakennettu
kulttuuriympäristö ja maisema, ja vaikutukset niihin selvitetään riittävällä tarkkuudella
arviointiselostuksessa.
Porvoon museo toteaa lausuntonaan, että rakennetun kulttuuriperinnön ja maiseman
osalta Porvoon museolla ei ole huomautettavaa arviointiohjelmasta. Arkeologisen
kulttuuriperinnön kannalta tarvitaan lisäselvityksiä, joiden jälkeen hankkeen
vaikutuksia voidaan tarkastella yksityiskohtaisemmalla tasolla.

Juha Jämbäck
Vt. Museonjohtaja

Kirsi Toivonen
Rakennustutkija

Riikka Mustonen
Arkeologi

Tiedoksi:
Museovirasto, kirjaamo@museovirasto.fi
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Asia

Sipoon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto Kilpilahden
lämmönsiirtohankkeen YVA-ohjelmasta

Linjausvaihtoehdot ja rakenteet
Sipoon kaava-alueiden määräykset ja rajaukset tulee huomioida suunnittelussa niin, että
alueiden käyttö ja kehitys ei merkittävästi vaarannu. Maaputkivaihtoehdot aiheuttavat
enemmän käyttörajoituksia ja ympäristömuutoksia kuin tunnelivaihtoehdot.
Maaputkilinjauksilla rakentamisaikana poistetaan puusto. Rakentamisesta tulee väliaikaisia
rajoitteita virkistysalueiden ja maa- ja metsätalouskäytölle. Maalinjauksen kohdalla ei voi
harjoittaa enää metsätaloutta putken ollessa käytössä, koska maasto on pidettävä
puuttomana.
Sipoossa on useita arvokkaita ja perinteisiä maisema-alueita, kyläkokonaisuuksia ja
monipuolisia ympäristöjä, joiden pirstoutumista tulee välttää. Vaikka maalinjauksessa putki
itsessään kaivetaan maan alle, huoltotie saattaisi rikkoa maisemakuvaa. Putkilinjan leveys
teineen voi olla jopa 25 metriä, myös kallioon louhittavissa linjakohdissa. Maaputkien ja
tunneleiden lisäksi rakennetaan pystykuilut, tunneleiden ajoväylät ja suuaukot sekä näihin
liittyvät rakennukset. Näiden sopiminen maisemaan ja ympäristöön tulee ratkaista hankkeen
edetessä sitten, kun linjavaihtoehto on valittu.
Luontoarvot
Hankealue sivuaa Sipoossa kolmea Natura-aluetta: Boxin suot Porvoon ja Sipoon rajalla,
Byträsket ja Sipoonjoki. Mikäli hankkeen vaikutusten katsotaan ulottuvan Natura-alueille, on
käynnistettävä Natura-arviointimenettely.
Sipoossa tarkasteltavat putkilinjaukset kulkevat usean vesiympäristön kautta tai
läheisyydestä. Mikäli esimerkiksi pienvesien tai soiden kohdalla putkilinja vedetään
maalinjana tunnelin sijaan, suon, uoman tai lammen vesitasetta ei tule muuttaa ja

Lausunto
Kilpilahden
lämmönsiirtohankkeen
YVA-ohjelma
27.1.2022

Dnro
935/2021

2 (4)

Liite / Bilaga 1 / 6. §
RAKYMP 27.1.2022

rakentamisessa negatiiviset vaikutukset tulee minimoida. Käyttökelpoiset
haittojenvähentämismenetelmät tulee selvittää ennen toimenpiteisiin ryhtymistä. YVAohjelmassa ei käy ilmi, onko hankealueella selvitetty lähteitä.
Lajitietokeskuksen viranomaisportaalista tarkastetun tiedon mukaan hankealueella esiintyy
mahdollisesti uhanalaisia kasveja, sieniä, selkärangattomia sekä selkärankaisia eläimiä ja
mahdollisesti myös jäkäliä ja sammalia. Tarkemmat lajitiedot tulee selvittää, mikäli
hankkeessa päädytään linjavaihtoehtoihin, joissa käytetään maaputkilinjausta. Sipoossa on
runsas ja monipuolinen linnusto, sekä erityispiirteiltään hyvin vaihtelevia elinympäristöjä
perinnebiotooppimaisista ympäristöistä luonnontilaisiin metsiin. YVA-ohjelmassa on kuvattu
myös useita paikallisesti arvokkaita luontokohteita, joista moni sijaitsee Sipoossa ja joiden
kohdalle on suunniteltu maaputkiosuuksia tai muita rakenteita.
Sipoon ympäristönsuojeluviranomainen muistuttaa, että vain pieni osa erityisistä
luontoarvoista ja uhanalaisista lajeista esiintyy suojelualueilla. Lisäksi tulee muistaa, että
Euroopan unionin luontodirektiivin liitteen IV lajeja on varsin runsaasti ja niiden lisäksi muita
uhanalaisia lajeja on paljon myös esimerkiksi sienissä, vaikka käytännössä kaikkien lajien
selvittäminen on hyvin hankalaa. Edellä mainituista syistä hankkeen yhteydessä olisi
suositeltavaa selvittää ekologisen kompensaation käyttämisen mahdollisuus hankkeeseen
liittyvien luontovahinkojen korvaamiseksi. YVA-menettelyn tässä vaiheessa on esitetty hyvin
vähän toimenpiteitä, joilla voidaan estää haitallisia vaikutuksia luonnonympäristöihin
tunnelilinjauksia lukuun ottamatta, mutta niitä on tarkoitus esittää YVA-selostuksen
yhteydessä.
Hankkeen aikana hankealueella tulee olla tietoinen vieraslajien esiintymisen
mahdollisuudesta. Esimerkiksi maa-aineksia siirrettäessä tulee varmistaa, ettei kuormien
mukana siirry haitallisia vieraslajeja uusille paikoille. Vieraslajien varalta tulee tehdä hanketta
koskeva toimenpidesuunnitelma.
Vaikutukset pohjaveteen
Pohjaveden paineellisuus ja virtaussuunnat tulee selvittää ja huomioida linjausvaihtoehtoa
valittaessa. Sipoon alueella suunnitellut putkilinjat kulkevat vaihtoehdosta riippuen
mahdollisesti kahden pohjavesialueen poikki (Hangelby ja Boxby, kumpikin 2-luokka) sekä
ohittaa yhden (Kallbäck 2-luokka). Hanke ei saa vaarantaa omien kaivojen varassa olevien
kiinteistöjen talousveden laatua tai määrää. Myös mahdolliset maalämpökaivot tulee
selvittää ja huomioida.
Polttoaineiden ja kemikaalien varastoinnit
Rakentamisen ja putkilinjan toiminnan aikana käytetään erilaisia kemikaaleja, joita ovat
korroosionestoaineet, vedenkäsittelykemikaalit sekä pyraniini kaukolämpöverkon vuotojen
havaitsemiseksi. Mm. lämpöpumppujen kylmäaineiden määräksi on arvioitu 500-800 tonnia
kemikaalista riippuen. YVA-ohjelmasta ei käy ilmi, kuinka kemikaalit aiotaan säilyttää ja
kuinka niihin liittyviä riskejä ennaltaehkäistään.
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Tunnelityöt
Putken rakentamisen ja toiminnan aikainen vesihuolto on selvitetty kattavasti hankkeen
tässä vaiheessa. Linjausvaihtoehdot sijoittuvat pääasiassa Sipoossa Sipoon Veden toimita- ja
jakelualueelle. Koko Sipoon hankealueella ei kuitenkaan ole olemassa olevaa kunnallista
hulevesi- tai viemäriverkkojärjestelmää, joten tällaisilla alueilla tulee selvittää muut
vaihtoehdot, jollei kunnallista verkostoa laajenneta.
Arviointiohjelman mukaan typpijäämiä tulee räjäytyslankajätteistä. Rakentamisen aikana
poraus- ja vuotovedet johdetaan laskeutusaltaiden kautta ja tarvittaessa käsitellään
asianmukaisesti ennen maastoon tai viemäriverkostoon johtamista. Arviointiohjelman
mukaan jokaisessa työkohteessa räjäytetään keskimäärin kaksi kertaa päivässä.
Louhintaääniä voi kuulua yksittäiseen kiinteistöön noin kahden kuukauden ajan.
Louhimisesta sekä maaperän tuennasta ja pohjavahvistuksista aiheutuu melua ja tärinää.
Haitat tulee pyrkiä minimoimaan erityisesti asutuksen sekä putkilinjan läheisyyteen
sijoittuvien koulujen ja päiväkotien kohdalla.
Päästöt ilmaan
Sipoossa liikenteen päästöt ovat merkittävä ilmanlaatuun vaikuttava tekijä, joka on jo nyt
mm. Porvoonväylän läheisyydessä huomionarvoista. Hanke tuottaa ilmanlaatuun ja yleiseen
viihtyvyyteen vaikuttavia päästöjä tunnelin rakennuksen aikana, louhimisen seurauksena
sekä kuljetuksista. Ilmanlaatuhaittoja tulee vähentää parhaalla mahdollisella
käyttökelpoisella tekniikalla ja haittojenvähennyskeinot tule selvittää esimerkiksi
selostusvaiheessa.
Maa-ainesten kuljetukset ja välivarastointi
Arviointiohjelman mukaan tunnelin louhimisesta koko hankealueella on arvioitu syntyvän
noin 345 000–610 000 kiintokuutiota kiviainesta. Tunneliosuuksille tulee myös tarvittaessa
uusia tieyhteyksiä, joiden leveys on noin 10 metriä. Myös maaputkiosuuksilla syntyy
louhimisesta kiviaineista arviolta noin 30 000–95 000 kiintokuutiota.
Kuljetuksesta aiheutuu melua, päästöjä ja joissain tilanteissa myös riskiä muulle liikenteelle.
Koko hankealueelle on arvioitu rakentamisen ajaksi toteutettavasta vaihtoehdosta riippuen
390–780 rekkaa päivässä. Sipoossa on joitakin vilkkaita tieosuuksia, kuten esimerkiksi Öljytie.
Viime vuosina mm. Boxin Spjutsundintien liikennemäärät ovat kasvaneet voimakkaasti
rekkaliikenteestä johtuen. Asukkailta saatujen tietojen mukaan nykyinen liikenne aiheuttaa
haittaa alueen asukkaille. Sipoon ympäristönsuojeluviranomainen huomauttaa, että alueen
liikennemäärät tulee huomioida putkilinjavaihtoehtoa valittaessa.
Murskeen ja louheen välivarastointitarpeet ja mahdolliset sijoituspaikat tarkentuvat teknisen
suunnittelun edetessä. Välivarastoalueiden osalta selvitetään jatkovaiheissa mahdollisuudet
hyödyntää olemassa olevia luvanvaraisia maankaatopaikkoja tai lupatarpeet uusien osalta.
Mahdolliset välivarastointipaikat tulevat mahdollisesti hankkeen YVA-selostukseen mukaan
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liitännäishankkeena. Sipoon kunnan ympäristönsuojeluviranomainen suosittelee maaainesten kuljetusten ja varastointien alustavaa selvittämistä jo selostusvaiheessa ennen
hankkeen toteuttamiseen ryhtymistä.
Sipoon kunnan ympäristönsuojeluviranomainen katsoo, että hankkeen tässä vaiheessa
sulfaattipitoiset savimaat on selvitetty riittävällä tarkkuudella.
Sipoon ympäristönsuojeluviranomaisen johtopäätökset
Sipoon rakennus- ja ympäristövaliokunta katsoo, että tarkasteltaviin linjauksiin tulee lisätä
merialueella kulkeva ns. meriputkivaihtoehto. Kyseisen vaihtoehdon kielteiset vaikutukset
ovat hankkeen toteutuessaan Sipoon kunnan kannalta kokonaisvaltaisesti mitä
todennäköisimmin kaikkein pienimmät ja tämä olisi näin ollen ensisijaisesti kannatettavin
toteutusvaihtoehto. Mikäli meriputkivaihtoehto sivuutetaan ja jatkotarkasteluun sekä
toteutustavaksi valitaan jokin maaputkivaihtoehto, tulee valita se, joka vaikuttaa vähiten
vahingollisella tai rajoittavalla tavalla Sipoon kunnan alueella. Parhaana maaratkaisuna nyt
tarkasteltavista vaihtoehdoista pidetään putkilinjan viemistä tunneliin viimeistään
Kringelmalmin kohdalla tai jo aikaisemmin Kilpilahdessa (VE4, VE5, VE6) ja jolloin mm.
kallioiset metsäalueet Kringelmalmin ja Eriksnäsin välillä sekä useat pienvedet säästyvät
maalinjaukselta. Mikäli päädyttäisiin maalinjaukseen Porvoonväylää mukaillen (VE2),
erityistä huomiota tulee kiinnittää maiseman säilyttämiseen. Vaihtoehdoissa VE2 ja VE5 tulee
huomioida myös Immersbackan alueen maiseman ja ympäristön säilyminen.
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Uudenmaan ELY-keskus on ilmoittanut Helen Oy:n Kilpilahden
teollisuusalueen hukkalämmön hyödyntämistä pääkaupunkiseudun
kaukolämmön tuotannossa koskevan hankkeen ympäristövaikutusten
arviointiohjelman vireilläolosta (Laki ympäristövaikutusten
arviointimenettelystä; YVA-laki 252/2017). Hanke perustuu Porvoon
Kilpilahden teollisuusalueelle sijoitettaviin lämpöpumppuihin, joiden
tuottama kaukolämpö johdetaan Helsingin Vuosaareen lämmönsiirtolinjaa
pitkin. Lämmönsiirtolinja suunnitellaan toteuttavan maahan kaivettavana ja
tunneliin vietävänä lämpöputkena, jonka reitti kulkisi Porvoon, Sipoon,
Helsingin ja mahdollisesti myös Vantaan alueella. YVA-ohjelmassa
tarkastellaan yhteensä seitsemää vaihtoehtoista linjausta ja niiden
mahdollisia ympäristövaikutuksia.
Uudenmaan ELY-keskus pyytää lausuntoa hankkeen YVA-ohjelmasta
(UUDELY/13330/2021) hankealueen kunnilta ja sidosryhmiltä.
Arviointiohjelma ja kuulutus ovat nähtävillä 10.1.2022– 8.2.2022.
Hankkeen yleiskuvaus
YVA-ohjelmassa arvioidaan hankkeesta mahdollisesti aiheutuvia
ympäristövaikutuksia. Ohjelmassa tarkastellaan yhteensä seitsemää
vaihtoehtoista Kilpilahden teollisuusalueen ja Vuosaaren voimalaitosalueen
välisen lämmönsiirtolinjan reittiä (VE1-VE7). Reitit sijoittuvat Porvoon,
Sipoon ja Helsingin alueille ja yhdessä vaihtoehdossa vähäiseltä osin
myös Vantaan kaupungin alueelle. Lämmönsiirtolinjan kokonaispituus on
vaihtoehdosta riippuen 23–27 km. Linja kulkee osan reitistä maahan tai
kallioon kaivettuna maaputkena ja osan kallioperään louhittavana
tunnelina. Maaputkiosuuksilla avoleikkauksen leveys on
kokonaisuudessaan noin 20–25 metriä. Tunneliosuudet kulkevat syvällä
kallioperässä, mutta tunneleiden suuaukot, ajotunnelit ja pystykuilut
edellyttävät maanpäällistä rakentamista. Vuosaaren voimalaitosalueelle
sijoittuu lämmönsiirrinasema sekä liitos nykyiseen kaukolämpöverkkoon.
Siirrettävä kaukolämpöteho on alustavasti enintään noin 600 MW. Lisäksi
tarkastellaan mahdollisuutta, että hanketta ei toteuteta ja hankkeen
toteutusvaihtoehtojen ympäristövaikutuksia verrataan tilanteeseen, jossa
lämpöpumppulaitosta ja lämmönsiirtolinjausta ei toteuteta ja kaikki alueet
jäävät nykyiseen tilaansa.
Hankkeella tavoitellaan Helen Oy:n hiilineutraaliutta vuoteen 2030
mennessä. Toteutuessaan hanke vähentää Itämereen paikallisesti
kohdistuvaa lämpökuormaa, kun Kilpilahden teollisuusalueen
hukkalämmön johtaminen Suomenlahteen loppuu.
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Hankkeen aikataulu
Hankkeen suunnittelu perustuu keväällä 2020 tehtyyn teknis-taloudelliseen
ja ympäristölliseen esiselvitykseen, sekä vuonna 2021 tehtyyn alustavaan
yleissuunnitteluun. Hankkeen rakentamisen suunnitellaan alkavan vuonna
2023 ja käyttöönotto tapahtuisi alustavasti vuosina 2027–2029.
Rakentaminen kestää 5–6 vuotta. Rakentaminen aloitetaan tämänhetkisen
tiedon mukaan ajotunneleiden louhinnalla, joka kestää noin kuusi
kuukautta. Kunkin tunneliosuuden kalliorakennustöiden loppuvaiheessa
louhitaan pystykuilut, joka kestää noin kuusi kuukautta. Saman aikaisesti
tunneliosuuksien rakentamisen aikana toteutetaan maaputkiosuudet.
Rakentamisen aikana hankealueen virkistyskäytölle ja maa- ja
metsätalouskäytölle tulee väliaikaisia rajoituksia.
Linjausvaihtoehdot ja rakenteet Sipoon alueella
Linjausvaihtoehdot VE1, VE3 ja VE7 sekä vaihtoehtojen VE4, VE5 ja VE6
tunnelit sijoittuvat Boxin osayleiskaavassa Nevasjoen maisema-alueelle,
jolla ympäristö tulee säilyttää. Lisäksi vaihtoehto VE2 sijoittuu Boxin
yleiskaavassa osin maisemallisesti arvokkaalle peltoalueelle.
Sipoon Jontaksen alueella linjausvaihtoehtojen VE1, VE3 ja VE7
maaputket sijoittuvat urheilu- ja virkistyspalveluiden alueelle sekä
suojaviheralueelle. Alue on pohjavesialuetta. Linjausvaihtoehdot VE4-VE6
kulkevat tunnelissa asemakaava-alueen eteläpuolelta.
Sipoon Nevas Gårdin alueella linjausvaihtoehtojen VE1, VE3 ja VE7
maaputket sijoittuvat asemakaava-alueella maisemallisesti arvokkaalle
peltoalueelle, erityisiä ympäristöarvoja käsittävälle sekä erityistä ulkoilun
ohjaamistarvetta edellyttävälle maa- ja metsätalousalueelle, urheilu- ja
virkistyspalveluiden alueelle, katualueelle ja loma-asuntojen
korttelialueelle. Lisäksi hankealueelle sijoittuu ratsastuskentän
suojavyöhyke sekä luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä
alue ja ekologinen yhteys. Linjausvaihtoehtojen VE4, VE5 ja VE6 tunnelit
alittavat vastaavat alueet.
VE2-linjaus on osoitettu tunneliin Västerskogin ja Skräddarbyn asutetuilla
alueilla. Boxin alueella linjausvaihtoehto noudattelee Porvoonväylän
etelälaitaa paitsi Nybodasin alueella, jossa linjaus kiertää peltojen kautta
asuinalueen eteläpuolelta. Boxista Kilpilahteen linjaus noudattelee
Porvoonväylää ja Kilpilahdentietä, missä asutus on harvaa. VE2 osoitettu
ajotunneli sijoittuu Porvoonväylän eteläpuolelle. Lähimmät rakennukset
sijaitsevat noin 300 metrin etäisyydellä Sipoonlahden rannassa. Ajoyhteys
päätieverkolle kulkisi Rotkotien kautta. Rakentamisen aikainen työmaaalue sijoittuisi metsäiselle alueelle.
Vaihtoehtoihin VE1 ja VE3-VE7 on osoitettu Nåranklobbenin tunnelin
suuaukko rakentamattomalle alueelle Eriksnäsin asuinalueen eteläpuolelle.
VE1-linjauksessa Gumbostrandiin kauemmas rannasta ja tiheästä
asutuksesta on suunniteltu yksi tunnelin pystykuilu. Vaihtoehtojen
linjaukset jatkuvat länteen tunnelissa ja itään vaihtoehtojen VE1, VE3 ja
VE7 osalta maakaivantona ja vaihtoehtojen VE4, VE5 ja VE6 osalta
tunnelissa. Kohteeseen johtaa Eriksnäsintieltä tieyhteys, jota on YVAohjelman mukaan parannettava etenkin loppuosaltaan. Rakentamisen
aikainen työmaa-alue sijoittuisi metsäiselle alueelle ajotien eteläpuolelle.
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Eteläisiin reittivaihtoehtoihin VE1, VE4, VE6 ja VE7 osoitettu Lilltyranin
ajotunneli sijoittuisi peltoalueen reunaan. Ajoyhteys päätieverkolle kulkisi
Hitåntien kautta. Rakentamisenaikainen työmaa-alue sijoittuisi
peltoalueelle.
Esittelijä / Föredragande Ympäristövalvontapäällikkö / Miljötillsynschef Kyttälä Christel
Ehdotus / Förslag

Rakennus- ja ympäristövaliokunta antaa muutetun liitteen 1 mukaisen
lausunnon asiasta.
Byggnads- och miljöutskottet ger utlåtanden om ärendet enligt förändrad
bilaga 1.

Käsittely / Behandling
Päätös / Beslut

Rakennus- ja ympäristövaliokunta hyväksyi yksimielisesti
ympäristövalvontapäällikön ehdotuksen ja antaa muutetun liitteen 1
mukaisen lausunnon asiasta.
Byggnads- och miljöutskottet godkände enhälligt miljötillsynchefens förslag
och ger utlåtande om ärendet enligt förändrad bilaga 1.

Liitteet
Liite / Bilaga 1: Lausunto Kilpilahden lämmönsiirtohankkeen YVAohjelmasta

Otteen oikeaksi todistaa / Utdragets riktighet intygar
Sipoossa / Sibbo
3.2.2022

Sofia Uí Shúilleabháin
pöytäkirjanpitäjä / protokollförare

Sipoon kunta
Sibbo kommun

OTE PÖYTÄKIRJASTA
PROTOKOLLSUTDRAG

Rakennus- ja ympäristövaliokunta /
Byggnads- och miljöutskottet
27.01.2022
Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 6
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Kuntalain (10.4.2015/410) 136 §:n mukaan päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai
täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.

BESVÄRSFÖRBUD
Enligt 136 § i kommunallagen (10.4.2015/410) får omprövning inte begäras eller kommunalbesvär
anföras i fråga om beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.
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Lausunto Helen Oy:n Kilpilahden teollisuusalueen hukkalämmön hyödyntämistä Helsingin
kaukolämmön tuotannossa koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta / Utlåtande
om programmet för miljökonsekvensbedömning som gäller utnyttjande av spillvärme från
Helen Ab:s industriområde i Sköldvik för fjärrvärmeproduktion i Helsingfors
Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen 14.02.2022 § 44
935/11.01.00/2021

Valmistelija / Beredare: Kehitysjohtaja / Utvecklingsdirektör Pirjo Siren,
Kaavoituspäällikkö / Planläggningschef Jarkko Lyytinen,
jarkko.lyytinen(at)sipoo.fi
Lausunto Helen Oy:n Kilpilahden teollisuusalueen hukkalämmön
hyödyntämistä Helsingin kaukolämmön tuotannossa koskevasta
ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta
Uudenmaan ELY-keskus on pyytänyt Sipoon kunnan lausuntoa
UUDELY/13330/2021 10.1.2022. Sipoon kunta sai lausunnolleen
jatkoaikaa niin, että lausunto käsitellään kunnan hallituksessa 14.2.2022.
Lausunto tulee toimittaa Uudenmaan ELY-keskukseen heti hallituksen
päätöksen jälkeen, viitteeksi UUDELY/13330/2021.
Yleistä hankkeesta:
Kilpilahden hukkalämmön hyödyntäminen varsinkin kivihiiltä korvaamaan
Helsingin lämmöntuotannossa on ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta
hyvä asia. Se edistää kestävää kehitystä ja toimenpiteitä kohti
hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä, joka on Helen Oy:n tavoite.
YVA-menettelyssä tuohon tavoitteeseen pääsemisen vaikutukset
Kilpilahden hukkalämmön avulla arvioidaan. Hankkeen rakentamisen
suunnitellaan alkavan vuonna 2023 ja käyttöönotto tapahtuisi alustavasti
vuosina 2027–2029. Rakentaminen kestää 5–6 vuotta.
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. Yksi vaihtoehdoista, VE 6, kulkisi lähes koko matkan
maan alle louhittavassa tunnelissa. Merilinjaus on jätetty YVA:ssa
tutkimatta.
Vaihtoehto VE2 kulkee pohjoista reittiä ja pääosin Porvoonväylän
suuntaisesti. Lämmönsiirtolinjaus alkaa Kilpilahdesta maaputkena ja
kulkee Kilpilahdentien vieressä Porvoonväylälle asti. 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. Reitin VE2 kokonaispituus on yhteensä
noin 27 kilometriä.
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Vaihtoehdossa VE3 lämmönsiirtolinjaus siirtyy eteläiseltä reitiltä (VE1)
Sipoonlahden kohdalla pohjoiselle reitille (VE2). Reitin VE3 kokonaispituus
on yhteensä noin 25 kilometriä.
Vaihtoehto VE4 on muuten sama kuin eteläinen reitti (VE1), mutta linjaus
menee tunneliin lähempää Kilpilahtea. Reitin VE4 kokonaispituus on
yhteensä noin 23 kilometriä.
Vaihtoehto VE5 alkaa kuten vaihtoehto VE4, lämmönsiirtolinjaus siirtyy
Sipoonlahden kohdalla pohjoiselle reitille (VE2). Reitin VE5 kokonaispituus
on yhteensä noin 27 kilometriä.
Vaihtoehto VE6 on muuten sama kuin eteläinen reitti (VE1), mutta linjaus
menee tunneliin jo Kilpilahden teollisuusalueella. Reitin VE6
kokonaispituus on yhteensä noin 23 kilometriä.
Vaihtoehto VE7 on muutoin sama kuin eteläinen reitti VE1, mutta
vaihtoehdossa huomioitu Östersundomin osayleiskaavassa esitetty
yhteiskäyttötunnelin linjaus hankealueen länsiosassa. Reitin VE7
kokonaispituus on yhteensä noin 26 kilometriä.
Kaikissa vaihtoehdoissa Sipoonlahden sekä muiden merenlahtien alitus
tehdään tunnelilla, joka kulkee syvällä kallioperässä.
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.
Kaukolämpöä tuotetaan muilla keinoin, joiden tuotanto ei perustu kivihiilen
polttoon.
YVA:n tavoitteena on edistää ympäristövaikutusten arviointia ja yhtenäistä
huomioon ottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa. Tärkeää on lisätä
myös tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia. YVA-menettelyssä ei
tehdä hanketta koskevia päätöksiä eikä ratkaista sitä koskevia lupa-asioita,
vaan sen tavoitteena on tuottaa tietoa päätöksenteon perustaksi. YVAarviointimenettelyä sovelletaan hankkeisiin ja niiden muutoksiin, joilla on
todennäköisesti merkittäviä ympäristövaikutuksia.
Sipoon kunnalla on ollut virkamiesedustusta YVA-arviointiohjelman
kokouksissa kaavoituksesta, maanhankinnasta ja ympäristötoimelta. Kukin
viranomaistaho on ottanut kantaa YVA-hankkeen kokouksissa vain oman
erityisalansa kannalta, mm. kaavoituksen edustajana kaavoituspäällikkö
otti kantaa vain kunnan nykyisten ja tulevien kaavahankkeiden kannalta.
Sipoon kunnan kanta muodostuu kunnanhallituksessa, toisin kuin YVAhankkeen esittelytilaisuudessa annettiin ymmärtää.
Sipoon Rakennus- ja ympäristövaliokunta on antanut ympäristönsuojeluviranomaisen lausunnon Kilpilahden lämmönsiirtohankkeen YVAohjelmasta 27.1.2022. Lausunnossa on käyty laajasti läpi hankkeen
vaihtoehtojen vaikutuksia mm. työmaavaiheessa lähiympäristöön,
luontoarvoihin ja maisemaan.
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Arviointiohjelma liitteineen ja kuulutus löytyvät osoitteesta:
www.ymparisto.fi/KilpilahdenHukkalammonsiirtoYVA
Sipoon kunnan lausunto
Lausunto koskee yhdyskuntakehittämisen kokonaisuutta, kaavoitusta,
maaomaisuutta ja sen arvoa sekä kehittämistä. Sipoon
Ympäristönsuojelun lausunnossa on otettu kantaa ympäristökysymyksiin,
joka tulee ottaa huomioon erillisenä lausuntona.
Iso osa koko hankkeen negatiivisista vaikutuksista kohdistuu Sipooseen,
varsinkin yksityiseen maanomistukseen sekä Sipoon kunnan maankäytön
ja maaomaisuuden kehittämisen mahdollisuuksiin.
Sipoon kunta korostaa heti aluksi, ettei vaihtoehtoja ei tule määritellä eikä
arvioida vain siten, että ratkaisut olisivat kustannuksiltaan alhaisimpia
mahdolliselle putken toteuttajalle.

Toiseksi hankkeen toteuttamiskelpoisuus on arvioitava vasta, kun on

määritelty YVA-ohjelmaa enemmän vaihtoehtoja ja niiden vaikutukset on
kattavasti selvitetty. Mikäli hanke etenisi, hankevaihtoehdoista on
toteutettava vähiten haitallinen, vaikka se lisäisi hankkeen kustannuksia.
Selvyyden vuoksi Sipoo vielä toteaa, että ei siis voida toimia niin, että
arvioidaan taloudellisesta näkökulmasta jo valikoitujen, esitettyjen
vaihtoehtojen vaikutukset ja toteutukseen valitaan vain taloudellisesti
edullisin ratkaisu. Maaputkivaihtoehdot aiheuttavat selvästi enemmän
käyttörajoituksia ja ympäristömuutoksia kuin tunnelivaihtoehdot tai
merivaihtoehto. Sipoon kaava-alueiden määräykset ja rajaukset sekä
kaava-alueiden selvitykset tulee lähtökohtaisesti huomioida niin, että
alueiden käyttö ja kehitys ei merkittävästi vaarannu.
Seuraavaksi kannanottomme eri vaihtoehtoihiin:

-

Vaihtoehto 0, jossa hukkalämpöputken negatiiviset seudulliset
vaikutukset vältetään, on oleellisin selvitettävä vaihtoehto. Paikallinen
uusiutuva energia ja sen eri hyödyntämistavat nimenomaan
Helsingissä pitäisi olla voimakkaammassa roolissa
ympäristövaikutusten arvioimiseksi ja tämä pitäisi kuvata ja arvioida
vaikutuksiltaan kattavasti. Kaikki negatiiviset vaikutukset Sipoon
kaavoituksen ja maaomaisuuden arvolle sekä kehittämiselle, kuten
myös yksityiselle maanomistukselle, jäävät tällöin pois.

-

Helen Oy on laatinut nykyisen kehitysohjelmansa vuoteen 2024, ja
siinä esitetään, kuinka Hanasaaren kivihiilivoimalan tuottama
kaukolämpö korvataan muilla energialähteillä. Korvaava tuotanto on
päätetty tehdä ns.hajautettuna. Sipoo katsoo, että hajauttaminen on
tehokkainta tehdä ensisijaisesti Helsingin rajojen sisällä. Hiilineutraali
Helsinki 2035 -toimenpideohjelman ja sen hengen mukaisesti Helsinki
keskittyy kaupungin rajojen sisäpuolella syntyviin päästöihin ja
päästövähennystoimenpiteisiin.

Sipoon kunta
Sibbo kommun

OTE PÖYTÄKIRJASTA
PROTOKOLLSUTDRAG

Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen
14.02.2022
Lisäksi toisena, 0-vaihtoehtona (ei korvaten o-vaihtoehtona Helsingin
paikallista energiatuotantoa Helsingissä) voi olla lämmön muu
hyötykäyttö vaikkapa lähempänä Porvoon suunnalla.
-

Toissijaisesti meren kautta linjattava vaihtoehto on soveltuvin
verrattaessa vaihtoehtoja Sipoon kaavoitukseen, maaomaisuuteen ja
sen arvoon sekä kehittämiseen. Linjan pituus on sekä maalla että
merellä huomattava: huomattavat selvitystarpeet kustannuksineen
merivaihtoehdossa (kasvit, eläimet, haitta-aineet, riskit) ei voi olla
peruste, jolla jokin vaihtoehto jätetään pois YVA:n arvioitavista
vaihtoehdoista. Merivaihtoehto on selvitettävä, ja arvioitava, olisiko se
hyväksyttävämpi esimerkiksi haitan aiheuttamisen vähenemisessä
Sipoon kunnalle, maanomistajille ja maanpäälliselle ympäristölle. Juuri
YVA-prosessi on se paikka, jossa tätä merilinjausvaihtoehtoa tulee
arvioida. Kaikissa maalinjauksissakin haitat putkireitin lähialuella ovat
niin merkittävät, että meriputkivaihtoehdon haitat voivat osoittautua
olevan samassa luokassa ja eivät kohdistu samalla tavalla kuntaan
eikä yksityiseen maanomistukseen.

-

Maanvaihtoehdoissa ainoa toimiva ratkaisu on putkilinjan vieminen
tunneliin mahdollisimman aikaisin Kilpilahdesta lähdettäessä. Kaikki
esitetyt vaihtoehdot vaativat aikaisempaa tunnelointia Söderkullan
tuntumassa. Tämä tunnelitarpeen aikaistamisen tarve ennen
Söderkullaa Kalkkirannan liittymän itä-puolella on ilmoitettu kunnan
maankäytön edustajien toimesta jo YVA-hankkeen kaavoituksen
pidetyssä ohjausryhmässä 23.9.2020. Tätä Sipoosta aiemmin jo
todettua tarvetta ei ole huomioitu YVA-ohjelman vaihtoehdoissa

-

Kunnan maankäytön ja kaavoituksen kannalta vielä toimivampi ratkaisu
on aloittaa tunneli Kalkkirannantien itä-puolella Hangelbyssä, muuten
kaavoitusohjelmassa oleviin kaavahankkeisiin E5 Söderkullan
työpaikka-alue ja S22 Kalkkirannantien liittymän TP-alue aiheutuu
ongelmia. Leveä maakaivannossa kulkeva linja estää tai haittaa
merkittävästi kaava-alueiden suunnittelua, maaomaisuuden arvon
nousua ja tulevien asemakaavojen toteutusta. Tämä voi aiheuttaa
merkittäviä tontinmyyntitulojen menetyksiä ja vaarantaa kaavatalouden.

-

Tunnelin osalta paras vaihtoehto on aloittaa jo Kringelmalmin kohdalla
tai aikaisemmin Kilpilahdessa (VE4, VE5, VE6). Pitkän tähtäimen
suunnittelussa tunnelin aloittaminen jo Kringelmalmissa mahdollistaisi
alueiden kehittämisen ilman rajoituksia ja haittoja.

-

Porvoonväylän tuntumassa kulkeva vaihtoehto VE2 vaatii tarkkaa
suunnittelua mm. käynnistymässä olevan asemakaavan E5
Söderkullan työpaikka-alueen kohdalla sekä Kalkkirannan liittymän
ympäristössä. Tämäkin vaihtoehto tulee viedä tunneliin aiemmin
viimeistään Hangelbyn kohdalla, jotta hankalalta hankkeiden
sovitukselta ja aikatauluongelmilta vältytään ja hankkeet voivat toteutua
toisiaan häiritsemättä. Yleiskaavassa on varauduttu Eriksnäsin alueen
kehittämiseen asemakaavoituksella isona uutena alueena. Pohjoinen
VE2 näyttäytyy neutraalina vaihtoehtona, muut kuusi vaihtoehtoa
haittaavat alueen kehittämistä.
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-

Vaihtoehdot VE1, VE3 ja VE7 haittaavat tai estävät osittain
lainvoimaisten asemakaavojen toteutumista. Kolme vaihtoehtoa
menevät vielä osittain maakaivannossa Eriksnäsin omakotialueen
eteläpuolella. Alueella on ollut käynnissä osayleiskaavotus ja
asemakaavoitusta. Sipoon yleiskaavassa 2025 alueella on
luontoselvityksistä aiheutunut reikä A-alueessa, mutta alue on erittäin
potentiaalista asumiseen ja käynnissä olevassa Sipoon yleiskaavan
päivityksessä asumisen laajeneminen etelään putkilinjausten alueelle
on tavoitteena.

-

Sipoo ohjaa osaltaan asianosaisena naapurikuntana Vantaan ohella
tulevaa Östersundomin uutta yleiskaavoitusta (aiemman yhteisen
yleiskaavan kumouduttua korkeimmassa hallinto-oikeudessa). Siten
Östersundomin alueen yleiskaavoitus on uudestaan etenemässä
(Osallistumis- ja arvointisuunnitelma on parhaillaan nähtävillä). Tämä
on otettava lämpöputkihankkeessa huomioon.
Vaihtoehdot VE1, VE3 ja VE7 menevät myös maakaivannossa E 4A
esimerkiksi Jontaksen urheilupuiston asemakaavan kohdalla ja NE 1
Nevas gårdin asemakaavan kohdalla ja näin haittaisivat tai jopa
estäisivät osittan lainvoimaisen asemakaavan toteuttamisen.

Lopuksi kaikkia maalinjausvaihtoehtojen yhteenveto
hukkalämpöputken haitoista Sipoossa:
Sipooseen kohdistuva huomattavia vaikutuksia ovat mm. työmaavaiheen
haitat sekä pysyvät rajoitteet putkilinjan tuntumassa tulevassa
maankäytössä ja kiinteistön arvon laskeminen. Tämä siksi, että
maanpintaan kaivettava putki vaatii parinkymmenen metrin levyisen
puuttoman maastokäytävän. Mikäli johonkin maavaihtoehtoon päädytään,
tulee se sovittaa maastoon huolellisesti. Tarkalla, huolellisella
suunnittelulla jossa aidosti on vaihtoehtoja voidaan päästä paljon
parempaan lopputulokseen. Tällöin pyritään haittojen vähentämiseeen
kustannuksia optimoimatta.
Työmaavaihe:
YVA-ohjelmassa tunnelin louhimisesta koko hankealueella on arvioitu
syntyvän noin 345 000–610 000 kiintokuutiota kiviainesta.
Tunneliosuuksille tulee myös tarvittaessa uusia tieyhteyksiä, joiden leveys
on noin 10 metriä. Myös maaputkiosuuksilla syntyy louhimisesta
kiviaineista arviolta noin 30 000–95 000 kiintokuutiota.
Työmaavaiheen haittat ovat erittäin merkittäviä ja pitkäaikaisia.
Kuljetuksesta aiheutuu melua, päästöjä ja joissain tilanteissa myös riskiä
muulle liikenteelle. Koko hankealueelle on arvioitu rakentamisen ajaksi
toteutettavasta vaihtoehdosta riippuen 390–780 rekkaa päivässä. Reittien
varrella on esim. louhinnasta, rekkaliikenteestä ja kaivamisesta häiriintyvää
asumista, maa- ja hevostiloja, yritystoimintaa ja loma-asumista.
Työmaavaiheen tärinä, melu, pöly ovat merkittävä ongelma. Etelä-Sipoon
maaperä on vanhaa merenpohjaa, eli joko entisiä kalliosaaria joissa nyt
tulee louhintaa reitille, tai usein huonoa savikkoa/pehmeikköä. Tämän
typpisessä maastossa louhinnan haitat voivat kohdistua laajalle alueelle ja
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kestävät pidempään työmaan edetessä. Rekkaliikenne joutomaan
poisviemiseksi työmaalta on myös huomioitava ja merkittävää haittaa ja
pahimmillaan turvallisuusriski lähellä asuville.
Pysyvä haitta maankäytölle ja kiinteistön arvolle:
Kaikissa maalla joko tunnelissa tai kaivannossa kulkevissa vaihtoehdoissa
merkittävin haitoista kärsijäryhmä ovat kyseisten reitille osuvien
kiinteistöjen omistajat. Haitat kohdistuvat metsän puuston arvoon,
virkistyskäyttöön, maisemaan, kulkuyhteyksiin ja ennen kaikkea putkilinja
rajoittaa tulevaa maankäyttöä ainakin 25m alueella koko matkallaan.
Pienemmällä kiinteistöllä haitta voi olla sitä luokkaa, että koko kiinteistön
arvo laskee merkittävästi, pahimmillaan voi olla laskua olla jopa lähes
arvottomaksi. Vaihtoehdoissa on myös paljon tehtävissä haittojen
vähentämiseksi.
Korvauksia haitasta omistajat ovat yleensä pitäneet liian pieninä, ja esim.
tulevaa arvoa ja arvon nousua ei ole huomioitu korvauksissa. Samoin
esim. virkistysarvojen ja maisema/luontoarvojen korvaaminen on vaikeaa.
Tästä syystä on keskeistä, että haittoja maanomistajille minimoidaan sekä
huolellisella maanomistajia osallistavalla suunnittelulla että edullisimmasta
ratkaisusta luopumisesta silloin, kun haittoja voidaan vähentää linjausta
muuttamalla. Jos putkilijaa suunnitellaan vain kustannuksia minimoimalla,
ei haittojen vähentämiseen paljoa jää mahdollisuuksia.
Erityisesti Sipoon yleiskaavan TP- ja asuinalueiden maaomaisuuden
kehittämisen haittaaminen Söderkullan alueella sekä rajoitteet yksityisen
maaomaisuuden hyödyntämisessä eivät ole mahdollisia Sipoon osalta
(linjan päälle ei ole mahdollista rakentaa rakennuksia ja linja
suojavyöhykkeineen rajoittaa maaomaisuuden käyttötapaa). Sipoossa
Söderkullan kohdalla sekä Eriksnäsissä että Porvoonväylän tuntumassa
putkilinjan aluevaraukset kaivannossa ovat sellaisia, joiden päälle ei voisi
rakentaa.
Hanke edellyttää myös maanpäällisiä rakenteita, kuten pystykuilujen
suuaukkoja, huoltorakennuksia, huollon ja rakentamisen edellyttämää
paikoitusta sekä tieyhteyksiä. Ne on sijoitettava mahdollimman
haitattomasti. Lisäksi huomautamme, että arviointiohjelman sivun 37
taulukossa 3-2 on lueteltu vaihtoehdoissa VE4, VE5 ja VE6 ajotunneleiden
ja pystykuilujen yhdeksi sijainniksi Sipoonlahden itäpuoli. Alustavaa
sijaintia tai määrää ei ole kuitenkaan tältä osin esitetty ko. linjausten
kartoilla vastaavasti kuin Sipoonlahden länsipuolella on tehty yksilöidysti.
Yksilöinti on tarpeen. Silloin on huomioitava tuleva Sipoon eri alueiden
kaavoitus, liikenteen järjestäminen turvallisesti ja toimivasti
liikennevaikutuksineen on otettava huomioon muiden tekijöiden ohella.
Useat tiet ovat kapeita vanhoja mutkaisia teitä, joilla on paljon liikennettä
mutta kevyen liikenteen yhteydet ja pientareet puuttuvat. Raskas
ajoneuvoliikenne voi vaarantaa liikenneturvallisuuden.
Muuta:
Prosessin ymmärrettävyyden lisäämiseksi olisi tärkeää määritellä tämän
YVA-prosessin osuus siten, että on määritelty myös hankkeen seuraavat
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vaiheet: Erityisen tärkeää on määritellä, mitä lupia tämä hanke vaatii
jatkossa ja millaisia osallistumisen, vaikuttamisen ja valittamisen
mahdollisuuksia niissä on.
Esittelijä / Föredragande

Kunnanjohtaja / Kommundirektör Grannas Mikael

Ehdotus / Förslag

Kunnanhallitus antaa ELY-keskukselle valmistelutekstin mukaisen
lausunnon YVA-ohjelmasta, joka koskee Helen Oy:n Kilpilahden
teollisuusalueen hukkalämmön hyödyntämistä Helsingin kaukolämmön
tuotannossa (yllä).
Pykälä tarkastetaan välittömästi.
Kommunstyrelsen ger NTM-centralen ett utlåtande enligt beredningstexten
om MKB-programmet som gäller utnyttjande av spillvärme från Helen Ab:s
industriområde i Sköldvik för fjärrvärmeproduktion i Helsingfors (ovan).
Paragrafen justeras omedelbart.

Käsittely / Behandling

Esittelijä muutti ehdotustaan lisäämällä päätösehdotukseen seuraavaa:
”Sipoon kunta toteaa, että Helen Oyn pitää yhdessä Helsingin kaupungin
kanssa ensisijaisesti toteuttaa päästövähennystoimenpiteensä kaupungin
rajojen sisäpuolella. Jos tämä osoittautuu mahdottomaksi, on ensisijainen
selvitettävä vaihtoehto Kilpilahden teollisuusalueen hukkalämmön
hyödyntämiseksi vedenalainen putki. Ainoa hyväksyttävissä oleva
maanpäällinen vaihtoehto on moottoritien yhteyteen sijoittuva
tunneliratkaisu läpi koko Sipoon alueen.”
Teknisenä korjauksena lausuntotekstin toiseksi viimeiseen kappaleeseen
lisättiin seuraavaa:
”Lisäksi huomautamme, että arviointiohjelman sivun 37 taulukossa 3-2 on
lueteltu vaihtoehdoissa VE4, VE5 ja VE6 ajotunneleiden ja pystykuilujen
yhdeksi sijainniksi Sipoonlahden itäpuoli. Alustavaa sijaintia tai määrää ei
ole kuitenkaan tältä osin esitetty ko. linjausten kartoilla vastaavasti kuin
Sipoonlahden länsipuolella on tehty yksilöidysti. Yksilöinti on tarpeen.”
Pöytäkirjaan liitettiin saaristovaltuuskunnan lausunto.
Föredraganden ändrade sitt förslag genom att lägga till följande i
beslutsförslaget:
”Sibbo kommun konstaterar, att Helen Ab bör tillsammans med Helsingfors
stad i första hand realisera åtgärderna för utsläppsminskningar inom
stadens gränser. Ifall detta visar sig omöjligt, är det primära
utredningsalternativet för att utnyttja spillvärme från Sköldviks
industriområde ett undervattenrör. Det enda godtagbara markalternativet
är, att röret dras längs motorvägen i en tunnel genom hela Sibbo.”
Som en teknisk korrigering lades texten ovan (på finska) gällande
körtunnlar och horisontalschakt till näst sista stycket i utlåtandetexten.
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Skärgårdsdelegationens utlåtande bifogades protokollet.
Päätös / Beslut

Kunnanhallitus antoi ELY-keskukselle valmistelutekstin mukaisen
lausunnon YVA-ohjelmasta, joka koskee Helen Oy:n Kilpilahden
teollisuusalueen hukkalämmön hyödyntämistä Helsingin kaukolämmön
tuotannossa (yllä).
Sipoon kunta totesi, että Helen Oyn pitää yhdessä Helsingin kaupungin
kanssa ensisijaisesti toteuttaa päästövähennystoimenpiteensä kaupungin
rajojen sisäpuolella. Jos tämä osoittautuu mahdottomaksi, on ensisijainen
selvitettävä vaihtoehto Kilpilahden teollisuusalueen hukkalämmön
hyödyntämiseksi vedenalainen putki. Ainoa hyväksyttävissä oleva
maanpäällinen vaihtoehto on moottoritien yhteyteen sijoittuva
tunneliratkaisu läpi koko Sipoon alueen.
Pykälä tarkastettiin välittömästi.
Kommunstyrelsen gav NTM-centralen ett utlåtande enligt beredningstexten
om MKB-programmet som gäller utnyttjande av spillvärme från Helen Ab:s
industriområde i Sköldvik för fjärrvärmeproduktion i Helsingfors (ovan).
Sibbo kommun konstaterade, att Helen Ab bör tillsammans med
Helsingfors stad i första hand realisera åtgärderna för utsläppsminskningar
inom stadens gränser. Ifall detta visar sig omöjligt, är det primära
utredningsalternativet för att utnyttja spillvärme från Sköldviks
industriområde ett undervattenrör. Det enda godtagbara markalternativet
är, att röret dras längs motorvägen i en tunnel genom hela Sibbo.
Paragrafen justerades omedelbart

Liitteet
Liite Bilaga 1 - Saaristovaltuuskunnan lausunto
Otteen oikeaksi todistaa / Utdragets riktighet intygar
Sipoossa / Sibbo
15.2.2022

Pauliina Merjomaa
hallinnon asiantuntija / förvaltningssakkunnig
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 44
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Kuntalain (10.4.2015/410) 136 §:n mukaan päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai
täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.

BESVÄRSFÖRBUD
Enligt 136 § i kommunallagen (10.4.2015/410) får omprövning inte begäras eller kommunalbesvär
anföras i fråga om beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.

Lausunto
7.2.2022.
UML dnro 4/06.02.00/2022
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Aluesuunnittelu
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue
UUDELY/13330/2021

Lausunto Helen Oy:n Kilpilahden teollisuusalueen hukkalämmön hyödyntämistä koskevasta
YVA-ohjelmasta

Helen Oy:n tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2030
mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi Helen Oy on selvittänyt erilaisia
mahdollisia ratkaisuja uusiksi kaukolämmön lähteiksi. Yksi mahdollinen
ratkaisu on hyödyntää Kilpilahden teollisuusalueella muodostuvaa
hukkalämpöä pääkaupunkiseudun kaukolämmön tuotannossa. Kilpilahden
hukkalämmön hyödyntäminen perustuisi Kilpilahden alueelle sijoittuviin
lämpöpumppuihin, joiden tuottama kaukolämpö johdetaan Helsingin
Vuosaareen lämmönsiirtoputkella. Lämmönsiirtoputkisto toteutettaisiin osin
maakaivantoon ja osin kalliotunneleihin rakennettuna, ja putkilinjan
kokonaispituus olisi noin 23–27 km. Vuosaaresta lämpö siirretään
Helsingin kaukolämpöverkkoon. Siirrettävä kaukolämpöteho olisi
alustavasti enintään noin 600 MW.
Hankkeesta ei ole tehty toteutuspäätöstä. YVA-ohjelmassa on esitetty
hankkeen mahdollinen aikataulu, jonka mukaan rakentaminen alkaisi
vuonna 2023 ja käyttöönotto vuosina 2027–2029.
Hankealueen kaavatilanne
YVA-ohjelmassa kuvattu hankealueen maakuntakaavatilanne
ajantasaisesti. Siinä on otettu huomioon Helsingin hallinto-oikeuden päätös
Uusimaa-kaavakokonaisuutta koskevista valituksista (24.9.2021) sekä
Uudenmaan liiton tulkinta (11.11.2021) päätöksen vaikutuksista alueen
voimassa olevaan maakuntakaavatilanteeseen.
Ohjelmassa on kuvattu hankealueella voimassa olevat yleiskaavat ja
asemakaavat. Vireillä on yleis- ja asemakaavahankkeita kaikissa
hankealueen kunnissa. Maakuntakaava ei ole voimassa
oikeusvaikutteisten yleiskaavojen alueella, mutta on ohjeena näitä
muutettaessa.
Uusimaa-kaava 2050 kokonaisuudessa osoitetaan
kehittämisperiaatemerkinnällä Kilpilahden ja Loviisan ydinvoimalan alueen
hukkalämpöjen hyödyntämisen siirtoyhteystarve ja teknisen huollon
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yhteiskäyttötunneli pääkaupunkiseudulle. Merkintä on luonteeltaan
strateginen.
Uudenmaan liitto toteaa, että maakuntakaavatilanne on hankkeen YVAohjelmassa kuvattu ajantasaisesti, eikä siihen ole huomauttamista.
YVA-ohjelmassa on esitetty riittävä määrä linjausvaihtoehtoja
Hankkeen suunnittelu perustuu keväällä 2020 tehtyyn teknistaloudelliseen
ja ympäristölliseen esiselvitykseen, sekä vuonna 2021 tehtyyn alustavaan
yleissuunnitteluun.
Hankkeen YVA-ohjelmassa on esitetty seitsemän lämmönsiirron
linjausvaihtoehtoa (VE1-VE7). Reitti sijoittuu Porvoon, Sipoon ja Helsingin
alueelle. Vaihtoehdossa VE7 reitti sijoittuu pieneltä osin myös Vantaan
kaupungin alueelle. Hankkeen toteutusvaihtoehtojen vaikutuksia verrataan
nollavaihtoehdon eli hankkeen toteuttamatta jättämisen vaikutuksiin.
Uudenmaan liitto pitää hyvänä, että ohjelmavaiheessa on tarkasteltu
montaa eri linjausvaihtoehtoa. On todennäköistä, että osa niistä karsiutuu
pois jatkosuunnittelusta selostusvaiheessa. Uudenmaan liitto korostaa,
että selostukseen on tarpeen avata sitä, millä perusteella eri vaihtoehdot
ovat karsiutuneet pois. On hyvä kuvata myös, mitä muita mahdollisia
linjausvaihtoehtoja on ollut alustavassa tarkastelussa mukana ja millä
perusteella nämä ovat karsiutuneet.
Hankkeen lähtötietoja on koottu ohjelman valmistelun aikana ennen
ohjelman nähtävilläoloa kaavoituksen ohjausryhmässä, kuntakohtaisissa
kokouksissa sekä osallistilaisuuksissa. Hanke sijoittuu alueelle, jossa on
olemassa olevaa maankäyttöä, paljon ympäristöarvoja ja maankäytön
muutospaineet ovat suuria, minkä takia yhteydenpito eri sidosryhmien
kanssa on erityisen tarpeellista sen varmistamiseksi, että
ympäristövaikutukset selvitetään riittävällä tarkkuudella. Uudenmaan liitto
korostaa, että YVA selostukseen on tarpeen saada vielä lisää
konkretisointia ja havainnollisuutta putkilinjauksen toteutusvaihtoehtojen
vaikutuksista maankäyttöön.
Uudenmaan liitto pitää riittävänä ohjelmavaiheessa tutkittujen
vaihtoehtojen määrää sekä hyvää vuorovaikutteisuutta lähtötietojen
keruussa.
Arvioitavat ympäristövaikutukset ja arviointimenetelmät
YVA-ohjelmassa on esitetty YVA-lain mukaisesti, miten arvioinnissa tullaan
tarkastelemaan hankkeen aiheuttamia ympäristövaikutuksia mm.
- maankäyttöön
- maisemaan
- ilmanlaatuun
- meluun
- kasvillisuuteen ja eläimistöön
- maa- ja kallioperään sekä pohjavesiin
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- luonnonvarojen käyttöön
- Ihmisiin (terveydelliset, taloudelliset ja sosiaaliset vaikutusten)
- vesistöihin ja vedenlaatuun sekä ekologiseen tilaan ja
- liikenteeseen
Uudenmaan liitolla ei ole arvioitaviin vaikutuksiin ja menetelmiin
huomautettavaa ja korostaa samalla, että näitä arvioitavia vaikutuksia tulee
selostuksessa kuvata mahdollisimman havainnollisella ja ymmärrettävällä
tavalla, jotta varmistetaan YVA-menettelyn tavoitteena oleva kaikkien
osallisten osallistumismahdollisuus.

Hankkeen ilmastovaikutukset
Hankkeella olisi toteutuessaan merkittävä vaikutus Uudenmaan
kaukolämmön päästöihin ja Uudenmaan ilmastotavoitteiden
saavuttamiseen.
YVA-ohjelmassa on esitetty, miten hankkeen ilmastovaikutusten
arvioinnissa huomioidaan hankkeen rakentamisen ja käytön aikana
muodostuvat kasvihuonekaasupäästöt ja vaikutuksia päästöjen
vähentämistavoitteisiin eri tasoilla. Ohjelman kohdassa 6.9 on todettu, että
vaikutusten arvioinnin lähtöoletukset, laskentamenetelmät ja
epävarmuudet kuvataan. Uudenmaan liitto korostaa, että epävarmuuksiin
on hyvä kiinnittää arvioinnissa riittävästi huomiota. Selostuksessa on
tarpeen tarkastella hukkalämmön hyödyntämistä päästölaskentojen
näkökulmasta, kun tällä hetkellä hukkalämmöt tulevat pääosin
uusiutumattomasta lähteestä. On hyvä tarkastella myös tilannetta, että
toiminta Kilpilahden teollisuusalueella esimerkiksi muuttuisi olennaisesti.
Yhteistyö ja vuorovaikutus YVA menettelyssä
YVA-ohjelmaa laadittaessa on pidetty osallisten, viranomaisten ja kuntien
edustajien kanssa valmistelevia palavereita, joissa on koottu YVA
ohjelmaa varten runsaasti lähtötietoja ja reunaehtoja hankkeelle. Yhteistyö
mm. hanketoimijan, konsultin ja kaavoituksen ohjausryhmän välillä on ollut
hyvää.
Uudenmaan liitto korostaa, että hankkeesta asukkaille, muulle
maankäytölle ja ympäristölle aiheutuvia vaikutuksia tulee selostuksessa
arvioida ja kuvata mahdollisimman havainnollisella ja ymmärrettävällä
tavalla, jotta varmistetaan YVA-menettelyn tavoitteena oleva kaikkien
osallisten osallistumismahdollisuus.
Johtopäätökset
Hankkeella olisi toteutuessaan merkittävä positiivinen vaikutus
Uudenmaan ilmastotavoitteiden saavuttamiseen.
Uudenmaan liitto katsoo, että lausunnolla oleva arviointiohjelma antaa
riittävät edellytykset arviointiselostuksen laatimiselle.
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Uudenmaan ELY-keskus
Ympäristö ja luonnonvarat
PL 36
00521 Helsinki
Viite:

Lausuntopyyntönne 10.1.2022

Asia:

HELEN OY:N KILPILAHDEN TEOLLISUUSALUEEN
HUKKALÄMMÖN HYÖDYNTÄMISTÄ HELSINGIN
KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA KOSKEVA
YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA

Sijainti:

Hankealue sijoittuu Vantaan osalta Länsisalmen ja
Länsimäen kaupunginosien kaakkoisreunoille.
Länsimäki 91, Länsisalmi 90

Uudenmaan ELY-keskus on pyytänyt Vantaan kaupunginmuseolta lausuntoa liittyen Helen
Oy:n Kilpilahden teollisuusalueen hukkalämmön hyödyntämistä Helsingin kaukolämmön
tuotannossa koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Kilpilahden
teollisuusalueen ja Vuosaaren voima-laitosalueen välisellä lämmönsiirtolinjan
reittiosuudella hankkeessa tarkastellaan yhteensä seitsemää vaihtoehtoista (VE1–VE7)
reittiä. Reitit sijoittuvat Porvoon, Sipoon ja Helsingin alueelle. Vaihtoehdossa VE7 reitti
sijoittuu pieneltä osin myös Vantaan kaupungin alueelle. Suunniteltu lämmönsiirtolinjaus
kulkee osittain maahan kaivettuna tai kallioon avolouhittuna maaputkena ja osittain
kallioperään louhittavana tunnelina.
Vantaan alueelle osuva linjausvaihtoehto VE7 kulkee Länsisalmen ja Länsimäen
kaupunginosissa tunnelissa. Rakentamisalue on maakunnalliseasti arvokasta
Länsisalmen kulttuuriympäristön aluetta. Yleiskaavassa 2020 maisemallisesti arvokkaiden
alueiden rajauksia on supistettu siten, että Länsisalmen kaupunginosan alueella ei
arvokasta rasterialuetta enää uudessa yleiskaavassa ole. Länsimäen kaupunginosan
kohdalla linjaus kulkee maisemallisesti arvokkaan alueen reunaa myöten. Maisemaalueiden lisäksi VE7 linjaus osuu muinaismuistolain (295/1963) suojaamien
Västersundomin (Länsisalmi) Gubbackan keskiaikaisen kylätontin (mj. rek. tunnus
1000001658) sekä historiallisen tielinjauksen Västersundom (Länsisalmi) HeikbackaVikkula (mj. rek. tunnus 1000010772) alueille (ei mainittu arviointiohjelmassa). Hankkeen
vaikutusten arvioiminen tulee kohdistaa Vantaalla näihin kohteisiin. Sen lisäksi, että
arvioinnissa kiinnitetään huomiota muutoksen tarkasteluun eli siihen, miten alue muuttuu
hankkeen vaikutuksesta, tulisi vaikutusten arvioinnissa huomioida myös rakentamisen
aikainen vaikutus näihin kohteisiin. Jääkö rakentamisesta pysyviä jälkiä ympäristöön ja
VANTAAN KAUPUNGINMUSEO, Tikkurilan vanha asema, Hertaksentie 1, 01300 Vantaa, +358 40 838 0401, kulttuuriymparisto@vantaa.fi, www.vantaankaupunginmuseo.fi
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miten rakentaminen itsessään vaikuttaa esimerkiksi alueella sijaitseviin
muinaisjäännöksiin?
Vantaan kaupunginmuseolla ei ole muuta huomautettavaa arviointiohjelmasta.

Marjo Poutanen

Andreas Koivisto

Museopalveluiden päällikkö

Arkeologi

TiedoksI:

Museovirasto
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Uudenmaan ELY-keskuksen lausuntopyyntö 10.1.2021 (UUDELY/13330/2021)

Lausunto Helen Oy:n Kilpilahden teollisuusalueen hukkalämmön hyödyntämistä
Helsingin kaukolämmön tuotannossa koskevasta YVA-ohjelmasta
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on pyytänyt Väylävirastolta lausuntoa Helen Oy:n Kilpilahden teollisuusalueen hukkalämmön hyödyntämistä
Helsingin kaukolämmön tuotannossa koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta.
Kilpilahden hukkalämmön hyödyntäminen perustuu Kilpilahden teollisuusalueelle sijoittuviin lämpöpumppuihin, joiden tuottama kaukolämpö johdetaan Helsingin Vuosaareen
lämmönsiirtolinjaa pitkin. Kilpilahden teollisuusalueen ja Vuosaaren voimalaitosalueen
välisellä lämmönsiirtolinjan reittiosuudella hankkeessa tarkastellaan yhteensä seitsemää
vaihtoehtoista (VE1–VE7) reittiä. Suunniteltu lämmönsiirtolinjaus kulkee osittain maahan
kaivettuna tai kallioon avolouhittuna maaputkena ja osittain kallioperään louhittavana
tunnelina. Kaikissa vaihtoehdoissa Sipoonlahden sekä muiden merenlahtien alitus tehdään tunnelilla, joka kulkee syvällä kallioperässä.
Putkilinjan kokonaispituus olisi vaihtoehdosta riippuen noin 23–27 km. Maaputkiosuuksilla avoleikkauksen leveys on kokonaisuudessaan noin 20–25 metriä. Tunneliosuudet
kulkevat syvällä kallioperässä, mutta tunneleiden suuaukot, ajotunnelit ja pystykuilut
vaativat maanpäällistä rakentamista. Vuosaaren voimalaitosalueelle sijoittuu lämmönsiirrinasema sekä liitos nykyiseen kaukolämpöverkkoon. Siirrettävä kaukolämpöteho olisi
alustavasti enintään noin 600 MW.
Maaputkiosuuksilla linjaukset risteävät useiden teiden (mm. Pekemanintie, Spjutsundintie, Kalkkirannantie, Knutersintie) ja ratojen kanssa. Teiden ja ratojen alitukset pyritään
tekemään mahdollisuuksien mukaan suuntaporaamalla, mutta mikäli maaperä alueella
on kalliota, joudutaan alituksien yhteydessä louhimaan.
Rakentamisen aikaisissa kuljetuksissa hyödynnetään olemassa olevaa tieverkkoa. Tunneleiden louhintaan liittyvän yhdensuuntaisen liikennemäärän arvioidaan olevan yhteensä noin 390-520 louherekkaa vuorokaudessa.
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Liikenteellisten vaikutusten tarkastelualueeksi on alustavasti määritetty maantiekuljetusten osalta noin 10 km. Mikäli nähdään tarpeelliseksi selvittää louheen ja maa-ainesten
hyötykäyttökohteita ja mahdollisia välivarastointimahdollisuuksia laajemmalla alueella,
laajennetaan tarkastelualuetta.
YVA-selostusvaiheessa liikennevaikutuksia tarkastellaan arvioimalla hankkeeseen liittyvien kuljetusten määriä ja käytettyjä reittejä hankealueelle johtavilla liikenneväylillä. Arvioinnissa tarkastellaan sekä rakentamisen että toiminnan aikaisen liikenteen vaikutuksia. Vaikutusarvioinnissa keskitytään rakentamisen aikaisten vaikutusten arviointiin, sillä
toiminnan aikana liikenne on hyvin vähäistä.
Tarkastelussa otetaan huomioon erikseen raskaan liikenteen ja henkilöliikenteen määrän
muutos hankkeen seurauksena. Liikennemäärien muutoksesta aiheutuvat vaikutukset
liikenneturvallisuuteen ja liikenteen sujuvuuteen arvioidaan. Erityistä huomiota kiinnitetään kuljetusreittien varrella mahdollisesti sijaitseviin herkkiin kohteisiin, kuten asutukseen, päiväkoteihin ja virkistysalueisiin.
Kuljetuksista aiheutuvat päästöt ja niiden vaikutukset ilmanlaatuun, meluvaikutukset
sekä vaikutukset viihtyisyyteen ja liikenneturvallisuuteen arvioidaan liikenteellisten muutosten perusteella. Liikenteellisiä vaikutuksia tarkastellaan hankealueelle johtavien teiden ympäristössä. Liikenneväylien nykytila ja tiedossa olevat suunnitelmat otetaan huomioon arvioinnissa. Kuljetusreitit ja muutokset liikennemäärissä esitetään havainnollisina
karttakuvina.
Väylävirasto esittää lausuntonaan seuraavaa:
Väylävirasto katsoo, että YVA-ohjelmassa esitetty suunnitelma liikennevaikutusten arvioimiseksi on riittävä.
Linjausvaihtoehdot risteävät lukuisten teiden sekä mm. Saviolta Vuosaareen kulkevan
radan kanssa. Väylävirasto tuo esille, että YVA-selostusvaiheessa on kiinnitettävä erityistä huomiota teiden ja ratojen alituksiin ja alitusten turvalliseen toteuttamiseen.
Myös väylien huoltoyhteyksien turvaaminen on huomioitava suunnittelussa.
Työskenneltäessä ja liikuttaessa rata-alueella ja myös radan suoja-alueella on tarkistettava aina ratatyöluvan tarve. Rautatiealueella ja myös radan suoja-alueella työskenneltäessä ja liikuttaessa on noudatettava Väyläviraston ohjetta Radanpidon turvallisuusohjeet TURO (Väyläviraston ohjeita 10/2020), em. ohjeen tarkennusta (10.2.2021), ohjetta
Valtion rataverkon haltijan osaamis- ja pätevyysvaatimukset (Väyläviraston ohjeita
5/2021) sekä Sähkörataohjeita (Liikenneviraston ohjeita 7/2016). Työn tarvitsemista
rautatieliikenteen liikennekatkoista on sovittava erikseen Fintraffic Raide Oy:n liikennesuunnittelun kanssa.
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Väylävirasto tuo esille vaihtoehtojen V1-V6 osalta, että Vuosaaren ratapihalla raiteiden
ja ratapihan alitus ja siinä mahdollisesti tulevat seikat vaativat täsmennettyä suunnittelua sekä erillistä maaperätutkimusta ja kairausta. Ratapiha on perustettu louhe- ja sepelirakenteelle. Työ vaatii tarkkaa ennakkosuunnittelua ja tulee toteuttaa yhdessä Fintraffic Raide Oy:n sekä Väyläviraston kanssa. Alueella työskentely vaatii ohjeissa Radanpidon turvallisuusohjeet TURO ja Sähkörataohjeet mainitut jännitekatkot ja ratatyöluvat.
Junaliikenne on sataman alueella silloin keskeytettävä suunnitellusti.
V7 osalta radan alituksessa ja suunnittelussa tulee menetellä vastaavasti. Tässä rataosan rakenne on sepelitukikerros ja kantavat rakenteet louhe-sepeli-tiivistetyt hiekkakerrokset.
Putkilinjojen radan alitus vaatii risteämäluvan Väylävirastolta. Rautatiealueelle sijoittuvien rakenteiden osalta tulee tehdä aina ratalain 36 §:n mukainen sijoitussopimus.
Radan alituksiin ja radan läheisyydessä mahdollisesti tarvittavissa louhintatöissä on noudatettava ohjetta Louhintatyöt rautatien läheisyydessä (Liikenneviraston ohjeita
23/2013). Louhintatöiden suorittaminen rautatiealueella edellyttää aina toimimista
TURO:n luvussa 5 kuvatun ratatyölupamenettelyn mukaisesti.
Väylävirasto muistuttaa, että jos tie- tai ratarakenteiden vahvistamiselle todetaan hankkeen seurauksena tarvetta, toimenpiteet suunnitellaan ja toteutetaan hankkeesta vastaavan kustannuksella.
Maanteiden osalta lausuu tarkemmin Uudenmaan ELY-keskuksen L-vastuualue.
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Nylands NTM-central

Ärende: Helen Oy, Kilpilahden teollisuusalueen hukkalämmön hyödyntäminen Helsingin
kaukolämmön tuotannossa, YVA, Porvoo, Sipoo, Helsinki, Vantaa, UUDELY/13330/2021

Finlands skogscentral (Skogscentralen) tackar för möjligheten att ge ett utlåtande om i rubriken
nämnt ärende trots att ingen begäran sänts till oss. NTM-centralen i Nyland har gett Finlands
skogscentralen extra tid att ge en utlåtande om MKB-programmet fram till 1.3.2022
(UUDELY/13330/2021). Skogscentralen vill dock påpeka att ärenden som berör skog, skogsbruk
eller skogssektorn bör sändas för utlåtande också till Finlands skogscentral utan att vi speciellt ber
om detta.
Skogscentralen önskar framföra att följande aspekter bör utredas då de olika alternativen
för ett rör från Sköldvik till Nordsjö planeras:
1. Klimatpåverkan på grund av avskogning
De olika alternativen leder till att olika stora arealer skog kommer att försvinna. Förutom
permanent minskad skogsareal kommer byggskedet att medföra avverkningar för vägar,
lagringsplatser, upplagsplatser för massor mm.
2. Utredning om hur massatransporterna påverkar de lokala vägarna och behov av nya
vägar
I planen omnämns endast större vägar. Dock nämner man att man kommer att använda
befintliga vägar. En del av dessa vägar är inte byggda för att hålla massiva jord- och
stentransporter. En del är markägarnas privata. Till långa avsnitt att de planerade rören
finns inga vägar idag.
3.

Virkestransporter och avverkningar
I planen finns inget sagt om det i framtiden är möjligt att köra över röret med
virkestransporter eller bygga skogsbilvägar över röret. En utredning över hur röret berör de
enskilda fastigheterna gällande virkestransporter i skogen och på skogsbilvägarna.
Behovet av att eventuellt ändra transportriktningar ifall det inte går att köra över röret på
alla ställen och därmed också ändra på vägrätter samt kostnader för detta.
Virkestransporterna sker dels i skogen på avverkningsområdena, från avverkningsområdet
till bilväg, längs skogsbilvägar och övriga vägar.

4. Viltet
Planen nämner inte påverkan på viltet. Massiva sprängningar kan ha en negativ inverkan
på viltbeståndet och därmed också jaktlagens möjligheter att jaga.
5. Övriga olägenheter för skogsbruket
Byggande av nya vägar, sprängning, grävning, lagring av massor och därmed jämförbar
verksamhet kan ha inverkan på omkringliggande skog. Fastighetens skog splittras,
transporterna försvåras, vattenströmningarna kan förändras med eventuellt behov av nya
diken som följd.
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Finlands skogscentral vill framföra att miljökonsekvensbedömningen också bör ta
tag i konsekvenserna för skogsbruket - ekonomiska, ekologiska och sociala
konsekvenser.

Karen Wik-Portin
regiondirektör
Finlands skogscentral
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