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Hämeen ELY-keskus
Kirjaamo
kirjaamo.hame@ely-keskus.fi

Hämeen ELY-keskuksen lausuntopyyntö 25.1.2022 (HAMELY/1433/2022)

Lausunto Nordic Ren-Gas Oy:n power-to-gas tuotantolaitoksen YVA-
ohjelmasta

Hämeen ELY-keskus on pyytänyt Väylävirastolta lausuntoa Nordic Ren-Gas 
Oy:n puhtaiden P2X kaasupolttoaineiden ja CO₂-vapaan kaukolämmön 
yhteistuotantolaitoksen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta.

Nordic Ren-Gas Oy suunnittelee Power-to-Gas -tuotantolaitosta Lahteen. 
Hankkeen tavoitteena on rakentaa tuotantolaitos, joka tuottaa uusiutuvaa 
synteettistä metaania, vetyä ja hukkalämmöstä tuotettua kaukolämpöä. 
Laitos toimii osana puhtaiden P2X-kaasupolttoaineiden tuotanto- ja 
jakeluketjua raskaalle liikenteelle.

Alustavasti arvioitu liikennemäärä rakentamisen aikana on enimmillään noin 
50 raskasta ajoneuvoa vuorokaudessa. Työmaan henkilöliikenteen määrä on 
arviolta 10-30 ajoneuvoa vuorokaudessa. Hankealueen liikenne ohjautuu 
hankealueen läheisille pääväylille. Kuljetuksissa hyödynnetään olemassa 
olevaa tieverkkoa.

Hankealueen itä- ja kaakkoispuolella, noin 600 m päässä risteävät Holman-
Kymijärven maantie (24) ja valtatie 4 (E75). Välittömästi hankealueen 
itäpuolella sijaitsee Niemen teollisuusraiteen huoltoraide, jolla liikennöidään 
saatavilla olevan tiedon mukaan noin yksi kerta viikossa. 

YVA-selostusvaiheessa liikennevaikutuksia tarkastellaan arvioimalla 
hankkeeseen liittyvien kuljetusten määriä ja käytettyjä reittejä hankealueelle 
johtavilla liikenneväylillä. Vaikutusten arvioinnissa huomioidaan eri 
kuljetusmuodot mukaan lukien vaarallisten kemikaalien kuljetukset ja niiden 
riskit. Arvioinnissa tarkastellaan sekä rakentamisen että toiminnan aikaisen 
liikenteen vaikutuksia.

Maantieliikenteen osalta tarkastelussa otetaan huomioon erikseen raskaan 
liikenteen ja henkilöliikenteen määrän muutos hankkeen seurauksena. 
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Liikennemäärien muutoksesta aiheutuvat vaikutukset liikenneturvallisuuteen 
ja liikenteen sujuvuuteen arvioidaan. Lisäksi arvioidaan, tarvitaanko 
tieverkostoon parannuksia hankkeen vuoksi. 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.

Väylävirasto esittää lausuntonaan:

Liikennevaikutusten arviointi on esitetty YVA-ohjelmassa riittävällä tasolla. 
Väylävirasto tuo esille, että liikennevaikutusten arvioinnin yhteydessä on 
tarkasteltava hankkeen johdosta lisääntyvän liikenteen vaikutuksia läheisille 
väylille. Arvioinnissa on huomioitava väylien käyttö, liikenteen sujuvuus ja 
turvallisuus. Myös hankkeeseen liittyvien vaarallisten aineiden kuljetuksiin 
liittyvät riskit on arvioitava erityisen huolellisesti.

Väylävirasto muistuttaa, että jos tierakenteiden parannustoimenpiteille tai 
uusille liittymille todetaan hankkeen seurauksena tarvetta, toimenpiteet 
suunnitellaan ja toteutetaan hankkeesta vastaavan kustannuksella. 
Liittymäluvat myöntää Pirkanmaan ELY-keskus.

Väylävirasto tuo esille, radan läheisyydessä tehtävissä louhintatöissä on 
noudatettava ohjetta Louhintatyöt rautatien läheisyydessä (Liikenneviraston 
ohjeita 23/2013). Louhintatöiden suorittaminen rautatiealueella edellyttää 
aina toimimista TURO:n luvussa 5 kuvatun ratatyölupamenettelyn 
mukaisesti. Rakenteiden radan alitus vaatii risteämäluvan Väylävirastolta. 
Rautatiealueelle sijoittuvien rakenteiden osalta tulee tehdä aina ratalain 36 
§:n mukainen sijoitussopimus.

Radan kunnossapitoon liittyy aina hitsaus- ja hiontatöitä (tulitöitä). Tämä 
tulisi huomioida hankkeen riskienarvioinnissa, koska suunniteltuun prosessiin 
ja alueella tapahtuvaan laajamittaiseen väliaikaisvarastointiin kuuluu erittäin 
herkästi syttyviä kaasuja. 

Väylävirasto muistuttaa hankealueen kuivatuksen tärkeydestä. 
Selostusvaiheessa on kuvattava alueen hulevesijärjestelyt. Laajalta alueelta 
kertyy sen päällystämisen jälkeen runsaasti hulevesiä. On kuvattava, miten 
varmistutaan siitä, että radalle tai ympäröiville teille ei aiheudu tulvimisen 
vaaraa, eikä rakenteille tai väylien käytölle muutenkaan aiheudu haitallisia 
vaikutuksia alueen hulevesiolosuhteiden muuttumisen vuoksi. Hulevesien 
hallinnan suunnittelussa tulee huomioida valuma-alueen olosuhteet, arvioida 
muodostuvien hulevesien määrä ja virtaamat, ja nämä huomioon ottaen 
suunnitella hulevesien kokonaishallinta. Hulevesien hallinnan suunnittelussa 
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tulee huomioida Väyläviraston ohje 5/2013, Teiden ja ratojen kuivatuksen 
suunnittelu. Vesienhallinnan suunnitelmassa mitoitus tulisi perustua 1/100 
vuodessa toistuvaan sateeseen. Maanteiden ja radan sivuojat on tarkoitettu 
rakenteiden kuivana pitämiseksi. Sivuojiin ei lähtökohtaisesti voi johtaa 
kuivatusvesiä. Mahdollisista tarvittavista toimenpiteistä vesien johtamiseksi 
maantien alitse, kuten rumpujen suurentamisesta, aiheutuvat kustannukset 
ovat hyödynsaaja-periaatteen mukaisesti hanketoimijan kustannuksia. 
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Maanteiden osalta lausuu tarkemmin Uudenmaan ELY-keskuksen L-
vastuualue.

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.
Väylävirastossa asian on ratkaissut yksikönpäällikkö  ja 
esitellyt ympäristöasiantuntija .

Jakelu Väyläviraston kirjaamo
Hämeen ELY-keskuksen kirjaamo

Tiedoksi Väylävirasto
Väylävirasto
Väylävirasto
Uudenmaan ELY-keskus, L-vastuualue
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Lähettäjä:                                     
Lähetetty:                                     keskiviikko 28. joulukuuta 2022 15.26
Vastaanottaja:                             ELY Kirjaamo Häme
Aihe:                                               VL: Lausunto: Nordic Ren-Gas Oy:n power-to-gas tuotantolaitoksen YVA-ohjelma, Lahti
 
Luokat:                                          
 
Kirjataan diaarille HAMELY/1433/2022
 
Lähettäjä: > 
Lähetetty: torstai 22. joulukuuta 2022 17.03
Vastaanottaja: kirjaamo.hame@elykeskus.fi
Kopio: >
Aihe: Lausunto: Nordic Ren-Gas Oy:n power-to-gas tuotantolaitoksen YVA-ohjelma, Lahti
 
Hei, Tukesilla ei ole lausuttavaa aiheessa mainitusta YVA-ohjelmasta (HAMELY/1433/2022). Siinä on tuotu hyvin esiin hankkeen onnettomuusvaikutusten
selvittäminen käytettävissä olevan tietojen pohjalta.
 
Yst. 
 

Yl i tarkasta ja  | Senior Officer
Teol l i set prosess i t –ryhmä | Industria l  Processes  Uni t
 
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) | Finnish Safety and Chemicals Agency
PL 66, 00521 HELSINKI, FINLAND (Opastinsilta 12 B, Pasilan virastokeskus / Pasila Office Centre)
Puh. 
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Lähettäjä:                                     >
Lähetetty:                                     torstai 29. joulukuuta 2022 15.06
Vastaanottaja:                             ELY Kirjaamo Häme
Aihe:                                               YVA-ohjelma, Nordic Ren-Gas Oy
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Hei,
 
Päijät-Hämeen liitolla ei ole lausuttavaa Nordic Ren-Gas Oy:n YVA-ohjelmasta.
 
Ystävällisin terveisin,
 

Erityisasiantuntija
Päijät-Hämeen liitto
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POSELY/3329/2022Lausunto

30.12.2022 Julkinen

POHJOIS-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Puhelin 0295 026 500
http://www.ely-keskus.fi/pohjois-
savo

PL 2000
70101 KUOPIO

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue
PL 29
15141 LAHTI
 

Viite HAMELY/1433/2022

Nordic Ren-Gas Oy, puhtaiden P2X kaasupolttoaineiden ja CO2-vapaan 
kaukolämmön yhteistuotantolaitos, ympäristövaikutusten arviointimenettely

Hämeen ELY-keskus on pyytänyt kalatalousviranomaiselta lausuntoa 
Nordic Ren-Gas Oy:n puhtaiden P2X kaasupolttoaineiden ja CO₂-
vapaan kaukolämmön yhteistuotantolaitoksen ympäristövaikutusten 
arviointiohjelmasta.

Nordic Ren-Gas Oy suunnittelee Power-to-Gas -tuotantolaitosta 
Lahteen. Hankkeen tavoitteena on rakentaa tuotantolaitos, joka tuottaa 
uusiutuvaa synteettistä metaania, vetyä ja hukkalämmöstä tuotettua 
kaukolämpöä.

LAUSUNTO Yleistä kalatalousetua valvovana viranomaisena Pohjois-Savon ELY-
keskuksen kalatalousyksikkö pitää oleellisena Vesijärven Enonselälle 
toiminnasta aiheutuvan lämpökuorman hallintaa. Lämpimät lauhdevedet 
lisäävät purkualueella biologista toimintaa ja sitä kautta hapen kulutusta. 
Vesijärveen johdettavan lauhdeveden lämpötilaa, laatua ja lauhdeveden 
mukana tuleva ainekuormitus tulee arvioida ja näiden vaikutukset 
Enonselän vesiympäristöön tulee selvittää.

Asian on esitellyt kalastusbiologi ja hyväksynyt johtava 
kalatalousasiantuntija . Asiakirja on hyväksytty 
sähköisesti ja merkintä hyväksynnästä on asiakirjan lopussa.
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3.1.2023 ESAVI/44969/2022 
Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat
Ympäristöterveydenhuoltoyksikkö

ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO
Postiosoite: PL 1, 13035 AVI | Käyntiosoite: Wähäjärvenkatu 6, Hämeenlinna

puh. 0295 016 000 Helsingin toimipaikka Kouvolan toimipaikka
kirjaamo.etela@avi.fi Ratapihantie 9 Kauppamiehenkatu 4
www.avi.fi

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
kirjaamo.hame@ely-keskus.fi

lausuntopyyntö 25.11.2022, HAMELY/1433/2022

Nordic Ren-Gas Oy:n ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Nordic Ren-Gas Oy suunnittelee Power-to-Gas-tuotantolaitosta 
Lahteen Kymijärven voimalaitoksen välittömään läheisyyteen. Laitos 
tuottaa uusiutuvaa synteettistä metaania, vetyä ja hukkalämmöstä 
tuotettua kaukolämpöä. 

Arvioitavat vaihtoehdot:
VE0: Hanketta ei toteuteta.
VE1: Puhtaiden P2X kaasupolttoaineiden ja CO2-vapaan 

kaukolämmön yhteistuotantolaitoksen rakentaminen 
Lahteen Urasan tontille. 

Lausunto

Etelä-Suomen aluehallintoviraston peruspalvelut, oikeusturva ja luvat 
-vastuualueen ympäristöterveydenhuoltoyksikkö katsoo, että 
ympäristövaikutusten arviointi arviointiohjelman mukaisesti 
toteutettuna antaa riittävät tiedot ihmisiin kohdistuvien merkittävien 
terveysvaikutusten arvioimiseksi.

Ympäristöterveydenhuollon 
ylitarkastaja
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Tiedoksi Lahden kaupunki, ympäristöterveys
Päijät-Hämeen ympäristöterveys
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Tämä dokumentti on sähköisesti allekirjoitettu
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Lausunto  
D/13374/11.01.00.04/2022  

5.1.2023 
Alueellinen vastuumuseo 

 
PL 113, 15111 Lahti | PO Box 113, 15111 Lahti, Finland 
museo@lahti.fi 

lahdenmuseot.fi

Hämeen ELY-keskus  
kirjaamo.hame@ely-keskus.fi 
 
 
 
Viite: Lausuntopyyntö 25.11.2022  
 
Asia: Nordic Ren-Gas Oy:n puhtaiden P2X kaasupolttoaineiden ja CO2-vapaan kaukolämmön yhteistuotantolaitoksen 
ympäristövaikutusten arviointiohjelma, Lahti 

 

Nordic Ren-Gas Oy suunnittelee Power-to-Gas-tuotantolaitosta Lahteen. Hankkeen tavoitteena on rakentaa 

laitos, joka tuottaa uusiutuvaa synteettistä metaania, vetyä ja hukkalämmöstä tuotettua kaukolämpöä. Laitos 

toimii osana puhtaiden P2X-kaasupolttoaineiden tuotanto- ja jakeluketjua raskaalle liikenteelle. Laitoksen 

sijaintipaikka on Lahden Kymijärven voimalaitoksen välittömässä läheisyydessä sijaitseva ja Lahti Energian 

omistuksessa oleva niin sanottu Urasan tontti. Alueen pinta-ala on noin 2,2 ha ja tällä hetkellä se toimii varasto- 

ja pysäköintialueena. Alueella on voimassa maakuntakaava, yleiskaava ja asemakaava. Hankkeen 

ympäristövaikutusten arviointimenettely käynnistyi marraskuussa 2022. Arvioinnin laatimisesta vastaa 

konsulttityönä AFRY Finland Oy ja yhteysviranomaisena YVA-menettelyssä toimii Hämeen ELY-keskus. 

 

Pyydettynä lausuntonaan Päijät-Hämeen alueellinen vastuumuseo esittää asiakohdan hankkeesta seuraavaa. 

 

Arkeologinen kulttuuriperintö 

Suunniteltu tuotantolaitos sijoittuu alueelle, joka on jo entuudestaan myllättyä / rakennettua. On varsin luultavaa, 

että alueella ei ole säilynyt viitteitä muinaismuistolain (295/1963) suojaamista jäännöksistä. 

 

Arviointiohjelman sivun 54 kartasta puuttuu merkintä tekstissä mainitusta Pitkäkalliomäen röykkiökohteesta. 

Lisäksi hankealueen itäpuolella, Koiskalan alueella, sijaitsee useita kiinteitä muinaisjäännöksiä ja muita 

kulttuuriperintökohteita, jotka on viety Muinaisjäännösrekisteriin vasta äskettäin, loppuvuodesta 2022, alueella 

tehdyn arkeologisen inventoinnin valmistuttua. Lähin niistä sijaitsee yli 2 kilometrin päässä hankealueesta, joten 

hankkeella ei ole vaikutusta niihin, mutta koska kohteet sijaitsevat kulttuuriympäristöä esittelevän karttaotteen 

alueella, on ne hyvä merkitä siihen. 

 

Museolla ei ole muuta huomautettavaa hankkeeseen arkeologisen kulttuuriperinnön osalta. 

 

Rakennettu kulttuuriympäristö ja maisema 

 

Museolla ei ole huomautettavaa asiaan.  
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Alueellinen vastuumuseo 

 
PL 113, 15111 Lahti | PO Box 113, 15111 Lahti, Finland 
museo@lahti.fi 

lahdenmuseot.fi

Lahden museot / Päijät-Hämeen alueellinen vastuumuseo 
 
 

tutkimuspäällikkö  

tutkija, arkeologi  

tutkija 

 

Tiedoksi: Museovirasto, Lahden kaupunki, Nordic Ren-Gas Oy, AFRY Finland Oy
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Lähettäjä:                                     
Lähetetty:                                     torstai 12. tammikuuta 2023 8.50
Vastaanottaja:                             ELY Kirjaamo Häme
Kopio:                                           
Aihe:                                               Nordic Ren-Gas Oy, YVA-hanke, Lahti, lausunto
 
Luokat:                                          Anu
 
Hämeen ELY-keskus
kirjaamo.hame@ely-keskus.fi

Viite: Lausuntopyyntö 25.11.2022

Asia: Nordic Ren-Gas Oy:n puhtaiden P2X kaasupolttoaineiden ja CO2-vapaan kaukolämmön yhteistuotantolaitoksen ympäristövaikutusten arviointiohjelma,
Lahti

Nordic Ren-Gas Oy suunnittelee Power-to-Gas-tuotantolaitosta Lahteen. Hankkeen tavoitteena on rakentaa laitos, joka tuottaa uusiutuvaa synteettistä
metaania, vetyä ja hukkalämmöstä tuotettua kaukolämpöä. Laitos toimii osana puhtaiden P2X-kaasupolttoaineiden tuotanto- ja jakeluketjua raskaalle
liikenteelle. Laitoksen sijaintipaikka on Lahden Kymijärven voimalaitoksen välittömässä läheisyydessä sijaitseva ja Lahti Energian omistuksessa oleva niin
sanottu Urasan tontti. Alueen pinta-ala on noin 2,2 ha ja tällä hetkellä se toimii varasto- ja pysäköintialueena. Alueella on voimassa maakuntakaava, yleiskaava ja
asemakaava. Hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely käynnistyi marraskuussa 2022. Arvioinnin laatimisesta vastaa
konsulttityönä AFRY Finland Oy ja yhteysviranomaisena YVA-menettelyssä toimii Hämeen ELY-keskus. Hämeen ELY-keskus on pyytänyt lausuntoa Lahden
kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta ja terveydensuojelulta.

Lausunto: Lahden kaupungin rakennus- ja ympäristövalvonnan ympäristöpalvelut ja ympäristöterveys ilmoittavat ettei arviointiohjelmaan ole lausuttavaa.
 
 
Terveisin
 

Lahden ympäristöpalvelut
Lahden kaupunki

Askonkatu 2
15100 Lahti

Saapumisohje Askonkatu 2:een
Kaupunkiympäristö Twitterissä ja Facebookissa.
Anna palautetta palvelukokemuksestasi

www.lahti.fi | www.greenlahti.fi
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