
Lähettäjä:                                     >
Lähetetty:                                     perjantai 9. joulukuuta 2022 9.25
Vastaanottaja:                             ELY Kirjaamo Häme
Aihe:                                               Nordic Ren-Gas Oy ympäristövaikutusten arviointi tieliikenteeseen
 
Luokat:                                          
 
8.12.2022 Felmanniassa olevassa yleisötilaisuudessa ei kerrottu nesteytetyn kaasun ominaisuuksista ja vaara-ominaisuuksista olleenkaan. Nyt Ren Gas on tuomassa
vaarallisten aineiden kuljetukset kumipyörillä lähialueelle. Alue missä tuleva laitos sijaitsee automiehen silmin on hankalassa paikassa. Joka suuntaan nousee
jyrkkiä mäkiä. Jotka talvikelillä tuo haasteita. Muistutuksena vaan että, Lahti Energian riippana on aina ollut omakotiyhdistys ja rekkaliikenne tehdasalueelle.
Tehdasalueelle on syytä päästä ja sieltä pois kahta vastakkaista kautta nesteytetyn kaasun ominaisuuksien vuoksi. (Vertaus palokunnan hyökkäystiet.)
Paljonko vapautuu kokoajan ympäristöön -162 celsius astetta olevaa palavaa nesteytettyä kaasua? Kun kerran se kaasu vuotaa rekka-auton tankistakin yön aikana
vähemmäksi. Kaasua menee 600 kertaisesti nesteytettynä samaan tilavuuteen. Vuotaessaan kaasua syntyy paljon.
 
Voiko tätä kaasua toimittaa muilla vaihtoetoisilla tavoin pois?
Esimerkiksi:                - rautateitse, kun junarata tulee aivan viereen.

voiko kaasua sittenkin paineistaa ja pumpata kaasuputkeen. Tästä ei seuraa liikenteellisiä haittoja.
 
Tuleeko Lahteen uudelle VT12 Liipolan tunneliin Suomen ensimmäiset vaarallisten aineiden kuljetusmääräykset maanteillä tunnelirajoituksia? Suomessa ei vielä
ole ensimmäistäkään tiedossani. ADR kuljetuksissa maanteillä tunneli rajoitukset koskevat räjähdysaineita ja myrkyllisiä- ja palavia kaasuja.
Onko kuljetuksille vaihtoehtoisia reittejä?
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Lähettäjä:                                     
Lähetetty:                                     keskiviikko 4. tammikuuta 2023 19.46
Vastaanottaja:                             ELY Kirjaamo Häme
Aihe:                                               Mielipide koskien hanketta Nordic Ren-Gas Oy, puhtaiden P2X kaasupolttoaineiden ja CO2 vapaan kaukolämmön

yhteistuotantolaitos LAHTI
 
Luokat:                                          
 
Hämeen ELY-keskus                                      4.1.2023
PL 29
Kirkkokatu 12
15141 LAHTI
 

 
Mielipide koskien hanketta Nordic Ren-Gas Oy, puhtaiden P2X kaasupolttoaineiden ja CO2 vapaan kaukolämmön yhteistuotantolaitos LAHTI
 
Suunnitellun voimalaitoksen ympäristö- ja liikennevaikutukset lähiasukkaiden elinoloihin ja viihtyvyyteen.
 
- Pelkästään rakentamisen aikana lisääntyvä raskasliikenne Ratavartijankadulla ja lähiympäristössä tuo mukanaan melua ja epäviihtyvyyttä asukkaille.
Lähitienoolla on n. 16 omakotitaloa.

-  Lisääntyvä liikenne tuo meluhaittoja varsinkin lähimmälle omakotitontille (etäisyys 130 m)

-     Ratavartijankadun kunto ei sovellu raskaalle liikenteelle ja tällä  hetkellä siinä on 40 km rajoitus ja tie on kapea.

-   Mihin perustuu väite, että liikenne ei kasvaisi esim. Ratavartijankadulla? Ilmeisesti liikenteen laskua ei ole tehty ja se pitäisi tehdä, jotta pystytään
kartoittamaan nykyinen liikenne.

-    Vaarallisten aineiden kuljettaminen voimalaitokselle näin lähellä asutusta lisää myös riskiä ympäristövahingolle onnettomuuden sattuessa.

-    Koska kyseessä on metaanin  valmistaminen niin laitoksen ollessa niin lähellä asutusta onnettomuuden sattuessa vahingot asukkaille ja rakennuksille voivat
olla kohtalokkaat.

Lähivesistöt: mahdolliset haittavaikutukset Joutjoen ja Vesijärven tilaan huolestuttavat myös.
 
 

Meidän omakotitalo on pääasiassa etätyö- sekä virkistyskäytössä. Olemme asuneet tässä talossa vuodesta 1963. Tämän uuden voimalaitoshankkeen myötä
omakotitalo asumisen viihtyvyys laskee huomattavasti ja turvattomuus lisääntyy. Meidän suunnitelmissa on ollut viettää eläkepäivät tässä talossa. 

 
Helsingissä 4.1.2023
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Lähettäjä:
Lähetetty: torstai 5. tammikuuta 2023 14.14
Vastaanottaja: ELY Kirjaamo Häme
Aihe: Mielipide koskien hanketta Nordic Ren-Gas Oy, Puhtaiden P2X

kaasupolttoaineiden ja CO2-vapaan kaukolämmön yhteistuotantolaitos, Lahti

Luokat:

> Me allekirjoittaneet läheisimmän kadun asukkaat haluamme tuoda julki
> mielipiteemme koskien hanketta Nordic Ren-Gas Oy, Puhtaiden P2X
> kaasupolttoaineiden ja CO2-vapaan kaukolämmön
> yhteistuotantolaitos,Lahti
>
> Ympäristövaikutukset väestöön : -kemikaalitehdas vaikuttaa niihin
> jotka asuvat lähellä negatiivisesti. Alueelle keskittyy liikaa
> teollisuutta liian lähelle asutusta. Lähiasukkaiden elinolot
> huonontuvat sekä asumisviihtyvyys heikkenee. Kemikaalitehtaalla voi
> olla vaikutusta ihmisten fyysiseen terveyteen sekä myös psyykkiseen
> terveyteen. Uusi maldollinen tehdas tuo melua ja liikennettä sekä
> päästöjä. Tehtaan melu pitää selvittää etukäteen Liikenteen osalta
> pitää tehdä uusi liikennelaskelma ainakin Ratavartiankadun osalta
> ennen rakentamista.
> Laskelman jälkeen voidaan
> arvioida liikenteen kasvua.
> Ratavartiankatu ei sovellu raskaalle liikenteelle ollenkaan, kadulla
> on 40km tunnissa rajoitus. Katu on myös kapea ja kunto on huono.
> Kadulla ajetaan jo nyt liian kovaa ja nopeusvalvonta on riittämätöntä.
> Tontille pääsee yhtäkautta, kun tulee onnettomuus se on erittäin huono
> tilanne.
>
> Vaikutukset maahan: Tietysti rakentaminen täyttää tontin joten se on
> menetetty sen jälkeen. Maaperä pitää tutkia ennen rakentamista
> myrkkyjen varalta, aikasempi käyttö on ollut puunjalostusta ja voi
> olla myrkkyjä maassa.
> Rakennusvaiheessa saasteet voivat levitä lähialueelle pölyn muodossa
> sekä valumana jokeen.
> Tontilla on nykyisin puustoa jos ne kaadetaan rakentamisen yhteydessä,
> niin Ahtialantien liikenne melu lisääntyy mm. Kahvakadun
> asuinalueella.
> Tontilla (Urasan tontti) on nyt varastoituna rankapuuta mihin ne
> siirtyvät? Niissä on paljon palokuormaa.
>
> Vaikutukset vesiin: Joutjoki virtaa tontin editse ja sen kunto pitää
>
> selvittää ennen rakentamista. Vaikka tontti ei kuulu tärkeään
> pohjavesi alueeseen, tehtaan vuodot valuvat Joutjokeen ja sitä kautta
> Vesijärveen. Vesijärveä on putsattu vuosikausia ja se on maksanut myös
> paljon. Joutjoen kohdalta pitäisi
>
> tehdä
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> kuntokartoitus ja suunnitelma miten joen tilaa voisi parantaa
> (Joutjoen kalataloudellinen kunnostussuunnitelma 2010) ja tehdä
> suunnitelman toimenpiteet.
> Tehdas tulee käyttämään runsaasti vettä ja tuottaa paljon jätevettä,
> voi nostaa veden hintaa Lahdessa. Paljonko tehdas laskee vettä
> joutjokeen, kuormittaa sitä.
>
> Tehtaan vaikutukset ilmaan: Tehtaasta tulee erinlaisia päästöjä sekä
> kasvava liikenne aiheuttaa myös lisää päästöjä.
> Rakennusvaiheessa pölyn määrä on suuri sekä rakentamisestä aiheutuva
> melu. Tehtaan piipun päästöt leviävät lähialueelle.
>
> Tehtaan vaikutus alueen turvallisuuteen: Tehtaalla
> valmistetaan,käsitellään ja varastoidaan vaarallisia aineita.
> Tulipalot
> tai räjähdykset sekä muut onnettumuudet saattavat lähiasukkaat suureen
> vaaraan. Lähiasukkaille apu ei ehdi perille kun tehdas on niin
> lähellä, voi olla kyse minuuteista. Rakentamisvaiheessa liikenne
> kasvaa alueela paljon ja aiheuttaa häiriötä.
>
> Tehtaan vaikutus alueen kasvillisuuteen: kasvillisuus vähenee
> entisestään.
>
> Tehtaan vaikutus alueen Eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen:
> Vähentää
> monimuotoisuutta. Loputkin eläimet kaikkoavat tehtaan melua ja savuja.
>
> Tehtaan vaikutus alueen yhdyskuntarakenteeseen: Vähentää alueen
> viihtyisyyttä, alueen talot menettävät arvoaan. Taloihin ei kannata
>
> investoida ne rappeutuvat. Alue slummiutuu.
> Lähiasukkaat saavat tehtaasta kaikki mahdolliset haitat mutta ei
> mitään hyvää. Maisema muuttuU pysyvästi ja huonompaan suuntaan. Ei voi
> puhua kaupunkikuvasta jos ikkunasta näkyy kemiantehdas.
> Kultturiperintönä saamme yhden kemiantehtaan joka ehkä toimii tai ei.
> Tehdas tulee kilpailemaan energiasta muiden vastaavien kanssa ja siitä
> tulee nopeasti kannattamaton.
>
> Luonnonvarojen hyödyntäminen: Tämä on väärä paikka siihen sitä on
> hyödynnetty jo tarpeeksi.
>
> Me kiinteistön omistajat käytämämme taloa etätyöpaikkana
> ja kesäpaikkana, virkistyskotina. Talo on ollut suvulla 1960 luvun
> alusta, joten olemme kokeneet miten ympäristö on muuttunut alueella ja
> muutos on ollut aina huononpaan suuntaan.
>
> Tässä on vähän siitä mitä hankkeesta ajattelen.
>
> Rengas Oy mainoksissa olevat havainnekuvat ovat todella huonot ja
> harhaanjohtavat. Vaikka tunnen alueen paremmin kuin yksikään hankkeen
> toimioista niin on vaikea tunnistaa havainnekuvan maisemaa? Konsultin
> pitäisi pystyä parempaan lopputulokseen. Ehkä maisema on olemassa
> jossain?
>
> Espossa 05.01.2023 
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>
> Lahdessa 05.01.2023 




