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ASEMAKAAVAN MUUTOS AK 02-308
MAAKAASUTERMINAALI SATAMA-ALUEELLE

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Suunnittelualue on merkitty punaisella katkoviivalla

Aloitus
Rauman Satama Oy on valmistellut LNG eli nesteytetyn maakaasun termi-
naalin sijoittamista satama-alueelle. Satama on pyytänyt (31.3.2015) muut-
tamaan asemakaavaa suunnitellun LNG-terminaalin alueelta siten, että ky-
seisen terminaalin sijoittaminen alueelle on mahdollista.

Rauman kaupunginhallituksen kaavoitusjaosto on 14.4.2015 (KVJ 47 §)
päättänyt, että Rauman satama-alueen LNG-terminaalin asemakaavamuu-
tokseen ryhdytään.

Sopimus asemakaavan muutoksen käynnistämisestä on allekirjoitettu
28.5.2015.

Suunnittelualue
Suunnittelualue sijaitsee Rauman Satamassa Ulko-Petäjäksen viljasiilojen
pohjoispuolella. Suunnittelualue on vesialuetta, joka on tarkoitus täyttää.
Etäisyys Rauman keskustaan on n. 4,5 kilometriä.

Suunnittelutilanne
Maakuntakaavassa (vahvistettu 30.11.2011) alue on Satama-aluetta (LS).
Merkinnällä osoitetaan satama- ja satamatoimintoihin välittömästi liittyvät va-
rasto- ja terminaalialueet. Alueella on voimassa MRL 33§:n mukainen raken-
tamisrajoitus. Aluetta suunniteltaessa tulee liikennevirastolle ja satamatoi-
minnasta vastaavalle taholle sekä museoviranomaiselle varata mahdollisuus
lausunnon antamiseen. Alue on myös satamatoimintojen kehittämisen koh-
dealuetta (ls) sekä vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitok-
sen suojavyöhykettä (sv1). Alue kuuluu myös rannikkoalueen matkailun ke-
hittämisvyöhykkeeseen (mv3).

Alueella on voimassa Rauman keskustan osayleiskaava (hyväksytty
23.8.2003). Osayleiskaavassa alue on osoitettu Satama-alueeksi (LS).

Tekeillä olevassa Yleiskaavan strategisessa vaiheessa Visio 2025 alue on
osoitettu Satama-alueeksi (LS).

Alueella on voimassa 28.6.2004 hyväksytty asemakaava (AK02-302). Alue
on osoitettu Satama-alueeksi (LS1): Alueelle saa sijoittaa satamatoimintaan
liittyviä rakennuksia ja laitteita sekä erikseen osoitetulle alueelle myös mat-
kailuun liittyvää rakentamista. Rakennusten yhteenlaskettu pohjapinta-ala on
enintään 60% koko sataman alueesta. Satama-alueelta vuokrattavat alat saa
kuitenkin käyttää kokonaan rakentamiseen. Satama-alueen tarvitsemat au-
topaikat on sijoitettava alueen sisälle.
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Kaavan tavoitteet
Asemakaavan muutos laaditaan osalle satama-aluetta nesteytetyn maakaa-
sun (LNG) vastaanottoa, varastointia ja jakelua palvelevan laitoksen sijoitta-
miseksi.

Maankäytön suunnittelussa huomioidaan turvallisuusnäkökohdat.

Kaavoitustyön lähtökohdat
Kaava perustuu ylempien kaavatasojen ratkaisuihin ja siihen, että sataman
laajentumisalueet on jo aikaisemmissa yhteyksissä päätetty. Nyt asemakaa-
van muutosta tarvitaan, koska Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) edel-
lyttää LNG-terminaalialueelle erityistä T/kem tai LS1/kem-lng merkintää.

Asemakaavan muutoksen lisäksi terminaalin rakentaminen edellyttää Tuke-
sin lupaa. Mahdollisesta ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tarpeesta
päättää ELY-keskus.

LNG on vaihtoehtoinen vähäpäästöinen polttoaine, jota käytetään korvaa-
maan muita, rikki- ym. hiukkaspäästöiltään haitallisempia polttoaineita meri-
liikenteessä, teollisuudessa ja energiantuotannossa.

Vaikutusten arviointi
Asemakaavan laatimisen yhteydessä arvioidaan kaavan vaikutukset mm.
yhdyskuntarakenteeseen, luontoon ja maisemaan, liikenteeseen, talouteen
sekä terveyteen.

Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa hyödynnetään alueelle aiem-
missa yhteyksissä tehtyjä selvityksiä. Meluselvitysten päivitystarve tarkastel-
laan nyt uudelleen. Hankkeesta laaditaan turvallisuusselvitys. Vaikutusten
arvioinnissa on konsulttina mukana Gaia Consulting.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi esittää muutoksia
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma tehdään, kun uutta kaavaa tai kaavamuutosta aletaan
suunnitella. Sillä kerrotaan kaupunkilaisille, mitä aluetta työ koskee, miten työhön voi vaikut-
taa, mikä on kaavatyön aikataulu, miksi kaava tehdään ja miten kaavan vaikutuksia selvite-
tään. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan tarpeen mukaan täydentää. Toivomuk-
set suunnitelmaan tehtävistä muutoksista esitetään kaavoitusosastolle (yhteystiedot löyty-
vät tästä lehtisestä). Toivomukset on selkeintä esittää kirjallisesti mahdollisimman pian. Mitä
varhaisemmassa vaiheessa esitykset tehdään, sitä helpompi ne on ottaa huomioon.
Jos osallisella ja kaavoittajalla on jyrkästi toisistaan poikkeavat näkemykset esitetyn osallis-
tumisen riittävyydestä, osallinen voi ottaa yhteyttä Varsinais-Suomen ELY -keskukseen ja
esittää neuvottelun järjestämistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. ELY -keskus arvioi
suunnitelman riittävyyttä ja järjestää neuvottelun kunnan ja osallisten kanssa, jos sen tar-
peelliseksi näkee.
Lisätietoja:
Rauman kaupunki
Kaavoitusosasto

Kanalinranta 3
26100 Rauma

www.rauma.fi

Kaavoitusarkkitehti
Jouni Mäkinen

puh. (02) 834 3665 kaavoitus@rauma.fi

Kaavoitusavustaja
Jussi Helminen

puh. (02) 834 3667 kaavoitus@rauma.fi

Kaavoitusjaosto
Jari Laihonen, puheenjohtaja
Åke Vastavirta, varapuheenjohtaja
Helena Ollila, jäsen
Jyrki Santala, jäsen
Sirpa Viitanen, jäsen

Tomi Suvanto, apulaiskaupunginjohtaja, esittelijä
Kari Koski, kaupunginjohtaja
Juha Eskolin, kaavoitusjohtaja
Mikajuhani  Numminen, vs. kaupunginlakimies,
sihteeri
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kesä 2015 syksy 2015 syksy 2015

Vaiheet
Tiedottaminen osallisille

Aloitus Luonnos nähtävillä
30 päivää

Ehdotus nähtävillä
30 päivää

Hyväksyminen kaupun-
ginvaltuustossa

Kaupunkilaiset ja muut kiinnostuneet OAS kuulutus Kuulutus Kuulutus Kuulutus
Alueen maanomistajat/vuokra-alueiden haltijat OAS kuulutus/ kirje Kirje Kuulutus Kuulutus
Kaava-alueeseen rajoittuvien tonttien maan-
omistajat

OAS kuulutus/ kirje Kuulutus Kuulutus Kuulutus

Tekninen virasto: teknisen toimen johtaja, kau-
pungingeodeetti, talotoimen päällikkö, kunnallis-
tekniikan johtaja, liikenneinsinööri, viheralue-
päällikkö, rakennustarkastaja, ympäristönsuoje-
lupäällikkö, kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja

OAS tiedoksi ja komment-
teja varten

Kuulutus Kuulutus Kuulutus

Satakunnan pelastuslaitos
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

OAS tiedoksi Lausunto Kuulutus Kuulutus

Tekninen lautakunta
Ympäristölautakunta
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

OAS tiedoksi Lausunto Kuulutus Kuulutus

Terveydensuojeluviranomainen OAS tiedoksi Lausunto
Satakuntaliitto
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus ELY
Liikennevirasto
Satakunnan Museo

OAS tiedoksi Lausunto Tiedoksi

Rauman Energia Oy
DNA Oy

OAS tiedoksi Lausunto Kuulutus Tiedoksi

Rauman Ikäihmisten neuvosto
Rauman Nuorisovaltuusto
Rauman Seudun Lintuharrastajat r.y.

OAS tiedoksi Kuulutus Kuulutus Kuulutus

Lehdistö OAS tiedoksi Kuulutus Kuulutus Kuulutus
Kaupunkilaisen vaikutusmahdollisuudet Mielipide OAS:sta

Ehdotuksia kaavaa varten
Kirjallinen mielipide
luonnoksesta

Kirjallinen muistutus ehdotuk-
sesta

Valitusoikeus kaupunginval-
tuuston päätöksestä Turun
hallinto-oikeuteen

OAS= Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
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