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Tiivistelmä

Kaava-alueen nykytila
Suunnittelualue sijaitsee Rauman metsäteollisuusalueen yhteydessä Forchemin mäntyöljy-
jalostamon naapurissa. Alue on voimassaolevassa asemakaavassa osoitettu teollisuus- ja
varastorakennusten korttelialueeksi (T). Suunnittelualue on nykyisellään metsäinen kallio-
mäki. Etäisyys Rauman keskustaan on n. 3 kilometriä. Sampaanalan asuinalue sijaitsee lä-
himmillään n. 330 metrin etäisyydellä suunnittelualueesta.

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen tavoitteet
Kaavatyön tavoitteena on muuttaa nykyistä asemakaavaa siten, että tärpättitislaamon sijoit-
tuminen teollisuusalueelle korttelin 421 tontille 45 mahdollistuu. Turvallisuus- ja kemikaalivi-
raston (Tukes) mukaan uudet suuronnettomuusvaarallisiksi luokitellut tuotantolaitokset eli
ns. Seveso-laitokset tulisi sijoittaa ainoastaan alueille, joilla on kaavamerkintä T/kem.

Maankäytön suunnittelussa huomioidaan turvallisuusnäkökohdat.

Kaavaprosessin vaiheet
Rauman kaupunki on yhdessä Suomen Tärpätti Oy:n kanssa valmistellut tärpättitislaamon
sijoittamista kemiallisen metsäteollisuuden yhteyteen tontille 684-4-421-45. Rauman kau-
pungin elinkeino- ja suunnittelupalvelut on esittänyt 7.9.2015 päivätyssä hakemuksessaan,
että asemakaavamuutostyö käynnistetään em. tontilla ja että tontista muodostetaan T/kem -
merkinnällä oleva teollisuustontti.

Rauman kaupunginhallituksen kaavoitusjaosto on 19.10.2015 (KVJ 127 §) päättänyt, että
teollisuustontin 684-4-421-45 asemakaavamuutokseen ryhdytään tärpättitehtaan sijoittami-
seksi alueelle.

Kaava kuulutettiin vireille 28.10.2015. Samassa kuulutuksessa ilmoitettiin osallistumis- ja
arviointisuunnitelman nähtävillä olosta yhdessä T/kem-kaavaturvallisuustarkastelun kanssa
5.11. - 7.12.2015 välisenä aikana. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ei saatu kirjallisia
mielipiteitä. OAS:ta saatiin kaksi lausuntoa toinen Satakuntaliitolta ja toinen Rauman kau-
pungin ympäristönsuolelupäälliköltä.

Hankkeen turvallisuustarkastelu on valmistunut 14.9.2015 (Gaia), tärpättitislaamon ympäris-
tövaikutuksista on laadittu alustava arvio 13.1.2016 (Gaia) ja tislaamohankkeen meluvaiku-
tuksista on laadittu arvio 15.1.2016 (Ramboll).

Kaavoitusjaosto hyväksyi kokouksessaan 2.2.2016 (KVJ 8 §) kaavaluonnoksen. Asema-
kaavan muutosluonnos oli nähtävillä 11.2. - 11.3.2016 välisen ajan. Nähtävillä olon aikana
kaavaluonnoksesta jätettiin yksi mielipide (Metsä Fibre Oy).

Kaavaluonnoksesta saatiin lausunnot Satakuntaliitolta, Varsinais-Suomen ELY-keskukselta,
Satakunnan Museolta, Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta (TUKES), Tekniseltä lautakunnal-
ta, Ympäristölautakunnalta ja Satakunnan pelastuslaitokselta (siis yhteensä 7 kpl). Rauman
Energia Oy ja DNA Oy:llä ei ole huomautettavaa kaavamuutokseen. Terveysvalvonta ilmoit-
ti, että se ei anna asiasta lausuntoa.

Kaavoitusjaosto päätti 22.3.2016 (KVJ 32 §) kokouksessaan asemakaavan muutosehdo-
tuksen nähtäville asettamisesta. Tärpättitislaamon asemakaavan muutosehdotus oli nähtä-
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villä MRA 27§:n mukaisesti 31.3.2016 - 2.5.2016. Nähtävilläoloaikana kaavasta ei jätetty
muistutuksia.

Satakuntaliitolle ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY) va-
rattiin mahdollisuus lausunnon antamiseen asemakaavan muutosehdotuksesta. ELY-
keskus viittaa luonnosvaiheessa antamaansa lausuntoon ja katsoo, ettei sillä toimialansa
osalta ole aihetta lausunnon antamiseen Tärpättitislaamon asemakaavan muutosehdotuk-
sesta. Satakunta liitto toteaa lausunnossaan, että sillä ei ole Satakunnan maakuntakaavan
perusteella lausunnoilla olevasta asemakaavan ehdotuksesta huomautettavaa.

Asemakaavan muutos
Asemakaavamuutoksella Maanpääntien varressa oleva tontti 4-421-45 merkitään teollisuus-
ja varastorakennusten korttelialueeksi, jolle saa sijoittaa vaarallisia kemikaaleja laajamittai-
sesti käsittelevän tai varastoivan laitoksen, jonka asumiseen kohdistuvat turvallisuusvaiku-
tukset ympäröiville alueille rajoittuvat enintään 190 metriin (T/kem1).

Tontti on laajuudeltaan 24827 m2. Tonttitehokkuuden ollessa e=0,40 rakennusoikeudeksi
alueelle muodostuu n. 9931 k-m2. Maanpinnan likimääräiseksi korkeusasemaksi on merkit-
ty +17 - +19. Tontin rakennusalalla rakennuksen, rakenteiden ja laitteiden ylin korkeusase-
ma on +71 metriä. Tontin pysäköintinormina on 1ap/200m2 eli jokaista 200 ker-
rosalaneliömetriä kohti on rakennettava yksi autopaikka. Tontin kaakkoissivulle on osoitettu
ohjeellinen maanalaista johtoa varten varattu alueenosa nykyistä rajalinjalla kulkevaa säh-
köilmajohtoa varten. Maanpääntien varteen on merkitty alueenosa, jolle on istutettava puis-
ta ja pensaista reunavyöhyke.

Kaava-aluetta koskevien yleismääräyksien mukaan:
Alueelle on laadittava hulevesisuunnitelma. Hulevedet on käsiteltävä korttelialueella ja nii-
den pääsy vesistöön on tarvittaessa voitava estää.

Alue on vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen suojavyöhykkeellä
(konsultointivyöhyke). Suunnittelussa on otettava huomioon alueella sijaitsevista laitoksista
tai vaarallisten kemikaalien valmistuksesta, varastoinnista tai kuljetuksesta ympäristölle ja
alueelle sijoittuville toiminnoille mahdollisesti aiheutuvat riskit. Suunniteltaessa riskille alttii-
den toimintojen sijoittamista alueelle tulee palo- ja pelastusviranomaiselle sekä tarvittaessa
Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (TUKES) varata mahdollisuus lausunnon antamiseen.

Alueelle sijoittuvan laitoksen toiminnot on suunniteltava siten, että ympäröivien teollisuus-
alueiden käyttömahdollisuudet eivät merkittävästi heikenny.

Asemakaavan toteuttaminen
Alustavana tavoitteena on saada tontin louhinta valmiiksi kesällä 2016. Tärpättitislaamo on
tarkoitus rakentaa niin, että tuotanto voisi käynnistyä jo vuonna 2017. Alustavissa arvioissa
on hankkeen kustannukseksi arvioitu noin 32 miljoonaa euroa.

Asemakaavan muutoksen lisäksi tärpättitislaamon rakentaminen edellyttää Tukesin lupaa,
ympäristölupaa ja rakennuslupaa. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) tarve
ratkaistaan erikseen alueellisen ympäristökeskuksen toimesta.
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1. Lähtökohdat

1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

1.1.1 Alueen yleiskuvaus
Kaava-alue sijoittuu Rauman metsäteollisuusalueen yhteyteen Forchem Oy:n män-
työljytehtaan itäpuolelle kiinteistölle 684-4-421-45. Teollisuusalueella toimivat myös
muun muassa UPM-Kymmene Oyj:n paperitehdas ja voimalaitos, Metsä Fibre
Oy:n sellutehdas, metsäteollisuuden raakavedenpuhdistamo sekä metsäteolli-
suuslaitosten satama. Itäsivultaan kaava-alue rajoittuu Rauman kaupungin omis-
tamaan suojaviheralueeseen.

Suunnittelualue on voimassaolevassa asemakaavassa osoitettu teollisuus- ja varas-
torakennusten korttelialueeksi (T). Kohdetontti on nykyisellään metsäinen kalliomäki.
Etäisyys Rauman keskustaan on noin kolme kilometriä.

Kaava-alueen läheisyydessä sen itäpuolella ovat Sampaanalan asuinalue ja teolli-
suusalue. Sampaanalan pientaloalue on määritelty maakunnallisesti merkittäväksi
kulttuuriympäristöksi. Kaava-aluetta lähimmät asuinalueen osat eivät kuitenkaan kuu-
lu em. kulttuuriympäristörajauksen sisään.

Kaava-alue sijoittuu Maanpääntien varrelle (Maanpääntie 5) mäntyöljytehtaan, sellu-
tehtaan ja Rauman kaupungin jätevedenpuhdistamon itäpuolelle.
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Rauman Maanpään maisemaselvityksessä (WSP, 2015) on osa kaava-alueesta ja
sen itäpuolella oleva alue merkitty arvokkaaksi kallioalueeksi ja erityisen tärkeäksi
kalliokohoumaksi. Kallioleikkauksen reunalta avautuu merkittävä näkymä metsäteolli-
suusalueelle.

1.1.2 Luonnonympäristö
Suunnittelualue on nykyisellään metsäinen kalliomäki, jonka valtapuulajina on mänty.
Korkeusasemat tontilla vaihtelevat +17 ja +29m välillä.

Maanpään alueelle on tehty luontoselvitys vuonna 2014 (Ahlman Group Oy) ja raport-
tiin koottiin myös alueella aikaisemmin tehtyjen luontoselvitysten tulokset, jotta voitiin
arvioida mahdolliset lisäselvitystarpeet. Maanpään tutkimusalueelta rajattiin yhteensä
kuusi arvokasta kasvillisuuskuviota. Näistä alueista ei yksikään kuitenkaan sijaitse nyt
vireillä olevalla kaava-alueella.

Maanpään liito-oravaselvitys on tehty vuonna 2015 (Ahlman Group Oy). Alueella on
tehty liito-oravahavaintoja mm. puhdistamon eteläpuolella. Nyt vireillä olevalla kaava-
alueella ei liito-oravahavaintoja kuitenkaan ole (ks. kuva alla).
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Liito-oravan reviiri (punainen) sekä lajille suositeltava ekologinen käytävä,
joka soveltuu myös elinympäristöksi (vihreä).

Vuonna 2011 otettu viistokuva. Kaava-alue on rajattu punaisella viivalla.
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1.1.3 Rakennettu ympäristö
Kaava-alue on pääosin luonnontilassa olevaa kallioista metsäaluetta eikä sillä sijaitse
rakennuksia.

Sampaanalan asuinalue sijaitsee lähimmillään n. 330 metrin etäisyydellä suunnittelu-
alueesta. Sampaanalan kaupunginosa on rakentunut ajallisesti kerrostuneeksi van-
himpien rakennusten ollessa 1940-luvulta. Metsärannantien varrelle rakentuneet ra-
kennukset edustavat pääosin Sampaanalan asuinalueen uudempaa rakennuskantaa.
Myös Lounaisväylän länsipuolella kaava-alueen läheisyydessä, (lähimmillään n. 200
metrin etäisyydellä) on kaksi asuinrakennusta.

Vasemmalla oleva ortokuva on vuodelta 1965 ja oikealla vuodelta 1987. Kuvapari
kertoo maiseman muutoksesta ja kaupungin rakentumisesta alueella.

Liikenne
Vuonna 2015 Lounaisväylän keskimääräinen liikennemäärä on ollut 4068 ajoneuvoa.
Arkipäivien (ma-to) keskimääräinen liikennemäärä on ollut 4464 ajoneuvoa.

Tekninen huolto
Kiinteistön 684-4-421-45 kaakkoisrajalinjalla kulkee Rauman Energia Oy:n 20 kV:n
ilmajohto.

Maanpään tiealueella kulkee vesijohto ja pääviemäri.

1.1.4 Ympäristöhäiriöt
Nykyinen melutilanne on kuvattu Rambollin meluarviossa (1510024178). Nykytilan-
teen melulähteet voidaan jaotella liikenne- ja teollisuuslähtöisiksi:
Maanpäänniemen ja sen ympäristön päivä- ja yöaikaisia keskiäänitasoja on tutkittu
UPM-Kymmene Oyj, Oy Metsä-Botnia Ab (nykyinen Metsä Fibre) ja Forchem Oy:n
yhteismeluselvityksessä vuonna 2011 (Raportti PR-Y1759-1). Meluselvityksen on
laatinut Promethor Oy. Selvitys perustuu laskennalliseen melun leviämisen mallin-
nukseen. Lisäksi selvitystä tehtäessä on suoritettu alueella melumittauksia.

Melumallinnuksessa on laadittu melun leviämisen päivä- ja yöaikaiset keski-
äänitasokartat, jossa melulähteinä on ollut mukana UPM, Fibre, Forchem sekä alu-
een yleiset tiet. Laskentojen perusteella äänitaso lähimmillä asuintaloilla (Lounais-
väylän länsipuolella) on päivällä noin 50 - 55 dB ja yöllä noin 45 -50 dB.  Päämeluläh-
teenä toimii Lounaisväylän liikennemelu.
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Koko teollisuusalueen ja yleisten teiden aiheuttama päiväajan keskiäänitaso LAeq,7-
22.

Koko teollisuusalueen ja yleisten teiden aiheuttama yöajan keskiäänitaso LAeq,22-7.
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Alueen länsipuolella sijaitsee myös Maanpään jätevedenpuhdistamon rakennus.

Suunnittelualue sijoittuu maakuntakaavan mukaan vaarallisia kemikaaleja valmista-
van tai varastoivan laitoksen suojavyöhykkeelle (konsultointivyöhyke). Turvallisuus- ja
kemikaaliviraston (Tukes) kirjauksen mukaan kiinteistö 684-4-421-45 sijoittuu sekä
Metsä Fibre Oy:n että Forchem Oy:n konsultointivyöhykkeille.

Konsultointivyöhykkeet Raumalla

1.2  Suunnittelutilanne

1.2.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 30.11.2000, ja pää-
tös tuli lainvoimaiseksi 26.11.2001. Tarkistetut alueidenkäyttötavoitteet tulivat voi-
maan 1.3.2009.

1.2.2 Maakuntakaava
Satakunnan maakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä 30.11.2011 ja
maakuntakaava on saanut lainvoiman korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) päätök-
sellä 13.3.2013.

KEHITTÄMISPERIAATEMERKINNÄT:
Satakunnan maakuntakaavassa suunnittelualue sijoittuu kaupunkikehittämisen
kohdevyöhykkeelle (kk). Merkinnällä osoitetaan kaupunkiseutuja, niiden osia tai
muita yhdyskuntia koskevia kehittämispolitiikan alueidenkäytöllisiä periaatteita. Mer-
kinnällä osoitetaan niitä vyöhykkeitä, joihin kohdistuu valtakunnallisesti, maakunnalli-
sesti tai seudullisesti tärkeitä alueidenkäytöllisiä kehittämistarpeita.
Suunnittelumääräys: Aluerakenteeltaan monikeskuksisia vyöhykkeitä kehitetään
eheyttämällä olemassa olevien keskusten ja taajamien yhdyskuntarakennetta sekä
turvaamalla viher- ja virkistysverkon jatkuvuus sekä palvelujen saatavuus. Yksityis-



12

kohtaisemmassa suunnittelussa tulee edistää elinympäristöjen toimivuutta ja taloudel-
lisuutta hyödyntämällä rakennettuja verkostoja, vähentämällä liikennetarvetta sekä
edistämällä joukkoliikenteen ja kevytliikenteen edellytyksiä. Alueen arkeologiset koh-
teiden, valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden sekä merkittävien kulttuu-
riympäristöjen tulee olla alueidenkäytön suunnittelun lähtökohtina. Kohdevyöhykettä
koskee myös seuraava kehittämissuositus: Alueen maankäytön kehittämistarpeet tu-
lisi tutkia ja ratkaista yksityiskohtaisemmalla seudullisella maankäytön suunnitelmalla.

Suunnittelualue sijoittuu matkailun kehittämisvyöhykkeen (mv3) raja-alueelle. Mer-
kinnällä osoitetaan merkittävät luontomatkailun kehittämisen kohdevyöhykkeet, joihin
kohdistuu luontomatkailun, luonnon virkistyskäytön, ulkoilu- ym. reitistöjen sekä luon-
nonsuojelun kehittämis- ja yhteensovittamistarpeita.
Suunnittelumääräys: Vyöhykkeiden sisällä toteutettavassa alueidenkäytön suunnitte-
lussa on kiinnitettävä erityistä huomiota matkailuelinkeinojen ja virkistyspalveluiden
kehittämiseen. Suunnittelussa on otettava huomioon toteutettavien toimenpiteiden yh-
teensovittaminen kulttuuri-, maisema- ja luontoarvoihin sekä olemassa oleviin elinkei-
noihin ja asutukseen. Matkailuun liittyviä toimintoja suunniteltaessa ja vyöhykkeen ve-
tovoimaisuutta kehitettäessä tulee ottaa huomioon vyöhykkeen erityisominaisuudet ja
niiden ominaispiirteiden säilyttäminen.

ALUEIDEN ERITYISOMINAISUUKSIA ILMAISEVAT MERKINNÄT:
Suojavyöhyke -merkinnällä (sv1) osoitetaan alueita, joilla alueiden käyttöä on lähei-
sen alueen toiminnan tai muun ympäristöönsä käyttörajoituksia aiheuttavan luonteen
vuoksi rajoitettava. Merkinnällä osoitetaan vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai va-
rastoivan laitoksen suojavyöhyke (konsultointivyöhyke).
Suunnittelumääräys: Suunnittelussa on otettava huomioon alueella sijaitsevista lai-
toksista tai vaarallisten kemikaalien valmistuksesta, varastoinnista tai kuljetuksesta
ympäristölle ja alueelle sijoittuville toiminnoille mahdollisesti aiheutuvat riskit. Suunni-
teltaessa riskille alttiiden toimintojen sijoittamista suojavyöhykkeelle tulee palo- ja pe-
lastusviranomaiselle sekä tarvittaessa Turvatekniikan keskukselle (TUKES) varata
mahdollisuus lausunnon antamiseen.

ALUEVARAUS JA KOHDEMERKINNÄT:
Alue on teollisuus- ja varastotoimintojen aluetta (T1). Merkinnällä osoitetaan merkit-
tävät teollisuus- ja varastoalueet, joille saa sijoittaa vaarallisia kemikaaleja val-
mistavia tai varastoivia laitoksia, ja joita koskee EU-direktiivi 96/82/EY vaarallisten
aineiden aiheuttamien suuronnettomuusriskien torjunnasta (SEVESO II- direktiivi).

Aluetta koskevan suunnittelumääräyksen mukaan alueen suunnittelussa on otettava
huomioon alueella sijaitsevista laitoksista tai vaarallisten kemikaalien valmistuksesta,
varastoinnista tai kuljetuksesta lähiympäristölle ja alueelle sijoittuville toiminnoille
mahdollisesti aiheutuvat riskit. Alueen suunnittelussa tulee palo- ja pelastusviran-
omaiselle sekä tarvittaessa Turvatekniikan keskukselle (TUKES) varata mahdollisuus
lausunnon antamiseen.
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Ote maakuntakaavasta.

1.2.3 Yleiskaava

Rauman yleiskaava

Rauman yleiskaava, hyväksytty 25.8.2003, on oikeusvaikutukseton yleiskaava. Siinä
nykyinen kaava-alue on osoitettu teollisuus- ja varastoalueeksi (T).
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1.2.4 Vireillä oleva Yleiskaava Visio 2025
Raumalla on vireillä koko kaupungin kattava yleiskaava. Rauman kaupunginvaltuusto
hyväksyi kokouksessaan 26.11.2012 133§ Yleiskaava Visio 2025:n ohjeelliseksi pe-
rustaksi jatkettaessa yleiskaavaprosessia juridiseen vaiheeseen.

Yleiskaavan Visio 2025:ssa suunnittelualue on teollisuus- ja varastoaluetta (T).

Yleiskaavan Visio 2025

1.2.5 Asemakaava
Alueella on voimassa 10.6.1994 hyväksytty asemakaava (AK446). Alue on osoitettu
teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (T). Tehokkuusluvuksi on merkitty
e=0,4 eli rakennusoikeutta 24827m2 tontilla on n. 9931 k-m2. Rakennusten julkisivu-
jen enimmäiskorkeudeksi on määritelty 15 metriä. Merkinnän 1ap/200m2 mukaan on
rakennettava yksi autopaikka jokaista 200 kerrosalaneliömetriä kohti.
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Ote ajantasa-asemakaavasta. Kuvassa näkyvät myös kantakarttamerkinnät. Kaava-
alue on merkitty ohuella punaisella viivalla.

Kaava-alueen läheisyydessä Maanpääntien eteläpuolella on vireillä asemakaava ja
asemakaavan muutos AK 04-072. Kaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa
28.9.2015 mutta siitä on valitettu Turun hallinto-oikeuteen.
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Kaavahakemistokartta suunnittelualueelta

1.2.6 Rakennusjärjestys
Kaupunginvaltuusto hyväksyi Rauman kaupungin rakennusjärjestyksen 30.3.2009,
voimaantulopäivä oli 3.4.2009.

1.3  Pohjakartta

Pohjakartan on laatinut Rauman kaupungin teknisen viraston kiinteistö- ja mittaus-
toimi ja se täyttää kaavoitusmittauksista ja kaavojen pohjakartoista annetun suosituk-
sen JHS 185 2.5.2014 vaatimukset.
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1.4  Maanomistus

Ote maanomistuskartasta. Harmaat alueet ovat kaupungin omistuksessa.
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2. Asemakaavamuutoksen tavoitteet

2.1 Rauman kaupungin elinkeino- ja suunnittelupalveluiden esittämä tavoite
Rauman kaupunki on yhdessä Suomen Tärpätti Oy:n kanssa valmistellut tärpättitis-
laamon sijoittamista kemiallisen metsäteollisuuden yhteyteen tontille 684-4-421-45.
Rauman kaupungin elinkeino- ja suunnittelupalvelut on esittänyt 7.9.2015 päivätyssä
hakemuksessaan, että asemakaavamuutostyö käynnistetään em. tontilla ja että ton-
tista muodostetaan T/Kem -merkinnällä oleva teollisuustontti.

2.2 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet
Valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista johdetut tavoitteet

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet koskevat pääasiassa maakunnallista tasoa
laajemman merkittävyyden omaavia asioita. Tavoitteet tulevat huomioiduksi pää-
asiassa maakuntakaavan kautta.

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on ryhmitelty asiasisällön perusteella seu-
raaviin kokonaisuuksiin:
- Toimiva aluerakenne
- Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu
- Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat
- Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto
- Helsingin seudun erityiskysymykset
- Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet.

Tämän kaavahankkeen tavoitteet painottuvat toimivaan aluerakenteeseen ja ehey-
tyvään yhdyskuntarakenteeseen sekä toimiviin yhteysverkostoihin.

Kaavatilanteesta johdetut tavoitteet
Kaava-alue on kaikilla kaavatasoilla merkitty teollisuus- ja varastoalueeksi.

Erityisesti on huomioitava, että kaava-alue on maakuntakaavan mukaan teollisuus- ja
varastotoimintojen aluetta (T1). Merkinnällä osoitetaan merkittävät teollisuus- ja va-
rastoalueet, joille saa sijoittaa vaarallisia kemikaaleja valmistavia tai varastoivia
laitoksia, ja joita koskee EU-direktiivi 96/82/EY vaarallisten aineiden aiheuttamien
suuronnettomuusriskien torjunnasta (SEVESO II- direktiivi).

Suojavyöhyke -merkinnän (sv1) mukaan kaava-alue sijaitsee myös vaarallisia kemi-
kaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen suojavyöhykkeellä.

Seveso-laitoksia koskevia ohjeita ja määräyksiä
Ympäristöministeriö lähetti 26.9.2001 kunnille ja muille asianomaisille tahoille kirjeen
kemikaaleja käsiteleviin ja varastoiviin tuotantolaitoksiin liittyvän onnettomuusvaaran
huomioon ottamisesta kaavoituksessa ja rakentamisessa. Kirje liittyi EU:n neuvoston
direktiivin 96/82/EY (ns. Seveso II -direktiivi) maankäytön suunnittelua koskevan 12
artiklan saattamiseen voimaan Suomessa. Kirjeessä on kerrottu menettelyistä yksi-
tyiskohtaisemmin. Ympäristöministeriö täydensi kirjettä 11.5.2006 (YM1/506/2006)
kertomalla uusista laitosluetteloista.

Ympäristöministeriö toteaa kirjeessään 22.6.2015 (YM4/501/2015) mm. seuraavasti:
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Seveso II -direktiivi on korvattu 4.7.2012 annetulla EU:n direktiivillä 2012/18/EU. Tä-
mä ns. Seveso III -direktiivi koskee vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnetto-
muusvaarojen torjuntaa ja sen 13 artikla sääntelee maankäytön suunnittelua.

Seveso III -direktiivin maankäytön suunnittelua ja tuotantolaitosten turvallisuutta kos-
keva osuus on Suomessa saatettu voimaan kemikaaliturvallisuus- sekä maankäyttö-
ja rakennuslainsäädännöllä. Suuronnettomuusvaaran ennaltaehkäisemistä koskevat
periaatteet sisältyvät maankäyttö- ja rakennuslainsäädäntöön kyseiseen sääntelyyn
soveltuvalla tavalla. Vastaavasti artiklan 15 mukaiset kuulemismenettelyt sisältyvät
maankäyttö- ja rakennuslainsäädäntöön.

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) mukaan uudet suuronnettomuusvaarallisik-
si luokitellut tuotantolaitokset eli ns. Seveso-laitokset tulisi sijoittaa ainoastaan alueil-
le, joilla on kaavamerkintä T/kem.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa määritellyt tavoitteet
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa määritellään tavoitteet seuraavasti:
Asemakaavan muutos laaditaan tärpättitislaamon sijoittamiseksi korttelin 421 tontille
45.

Maankäytön suunnittelussa huomioidaan turvallisuusnäkökohdat.

2.3 Tavoitteiden tarkentuminen ja prosessin aikana syntyneet tavoitteet

Osallisten tavoitteet

Aloitusvaiheen mielipiteet
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (OAS) ei saatu mielipidettä.

OAS:ta saatiin kaksi lausuntoa sähköpostimuodossa toinen Satakuntaliitolta ja toinen
ympäristönsuojelupäälliköltä. Lausunnot on kuvattu tarkemmin kaavaselostuksen
kohdassa 3.2.2 Aloitusvaihe.

Luonnosvaiheen mielipiteet
Asemakaavan muutosluonnoksesta saatiin yksi kirjallinen mielipide. Metsä Fibre Oy
ilmaisi mielipiteessään mm. seuraavat tavoitteet:
- Läpikulku metsäteollisuusalueen kautta kaava-alueelle ei ole mahdollista ilman,

että siitä sovitaan asianosaisten kanssa.
- Metsäteollisuuslaitoksen jätevesipuhdistamon käytöstä tulee sopia, ennen kuin

siihen voidaan liittyä.
- Turvaetäisyydet tulee huomioida ja mitoittaa niin, ettei Metsä Fibre Oy:n kiinteistö-

jen käyttö tulevaisuudessa esty.

Mielipide kokonaisuudessaan, tiivistelmä siitä ja kaavoituksen vastine mielipiteeseen
on asemakaavaselostuksen liitteenä.
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3. Asemakaavan suunnittelun vaiheet

3.1 Asemakaavan suunnittelun tarve, käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset
Rauman kaupungin elinkeino- ja suunnittelupalvelut on jättänyt esityksen asemakaa-
van muutostyön käynnistämisestä 7.9.2015.
Rauman kaupunginhallituksen kaavoitusjaosto teki päätöksen asemakaavan muutok-
sen aloittamisesta 19.10.2015 (KVJ 127 §).

3.2 Osallistuminen, vuorovaikutusmenettely ja viranomaisyhteistyö

3.2.1 Vireilletulo
Asemakaavan muutoksen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä
T/kem -kaavaturvallisuustarkastelun nähtävillä olosta ilmoitettiin erillisellä kuulutuksel-
la 28.10.2015. ja kaupungin nettisivuilla.

3.2.2 Aloitusvaihe

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuulutettiin 28.10.2015 ja se oli nähtävillä 5.11. -
7.12.2015 välisen ajan. Samassa kuulutuksessa ilmoitettiin myös T/kem- kaavaturval-
lisuustarkastelun nähtävilläolosta em. aikana. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma lä-
hetettiin postitse kaava-alueeseen rajoittuvien tonttien maanomistajille. Viranomaisille
OAS lähetettiin sähköisesti tiedoksi.

Kaavahanketta esiteltiin yleisötilaisuudessa 19.11. 2015 kaupungintalon valtuustosa-
lissa. Paikalla oli Rauman kaupungin, Suomen Tärpätti Oy:n ja turvallisuus tarkaste-
lun laatineen konsultin edustajat. Yleisötilaisuudesta ilmoitettiin kuulutuksella mutta
sinne saapui vain 4 osallista.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ei saatu kirjallisia mielipiteitä.

OAS:ta saatiin kaksi lausuntoa sähköpostimuodossa. Satakuntaliitto toteaa sähkö-
postissaan, että koska alueella ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa, ohjaa maakun-
takaava asemakaavan laatimista. Liitolla ei ole tässä vaiheessa osallistumis- ja arvi-
ointisuunnitelmaan huomauttamista, sillä asemakaavan tavoite on maakuntakaavan
mukainen.

Ympäristönsuojelupäällikkö toivoo sähköpostiviestissä, että asemakaavan selostuk-
sessa saadaan tarkemmin tietoa alueelle sijoittuvan toiminnan ympäristövaikutuksis-
ta, erityisesti mahdollisista vaikutuksista asuinviihtyvyyteen läheisessä Sam-
paanalassa. Ihanteellista olisi, ettei sijoituspaikkaa lyötäisi lukkoon ennen vaihtoehto-
jen vertailuun perustuvaa YVA-tarkastelua.

Kaavoituksen vastine:
Asemakaavaselostuksen kohdassa 4, Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot, on kerrottu
perusteet, miksi Tärpättitislaamon sijaintipaikaksi on valikoitunut nyt vireillä oleva
kaava-alue.

Asemakaavan vaikutustenarvioinnissa on pyritty huomioimaan ympäristösuojelupääl-
likön toivomus vaikutustenarvioinnin tarkentumisesta. Vaikutusten arvioinnin tueksi
on laadittu T/kem -kaavaturvallisuustarkastelu sekä arviot tärpättitislaamon melusta ja
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ympäristövaikutuksista. Asemakaavan muutos ei yksistään mahdollista Seveso-
laitoksen sijoittumista alueelle vaan tuotantolaitoksen sijoittumisen edellytyksenä ovat
myös Tukesin lupa vaarallisten kemikaalien laajamittaiseen käsittelyyn ja varastoin-
tiin, mahdollisesti ympäristölupa (AVI) ja rakennuslupa. Ympäristövaikutusten arvioin-
timenettelyn (YVA) tarve ratkaistaan erikseen alueellisen ympäristökeskuksen toi-
mesta. Näissä lupaprosesseissa kiinnitetään huomiota ympäristövaikutuksiin ja hai-
tallisten vaikutusten minimointiin.

3.2.3 Luonnosvaihe
Kaavoitusjaosto hyväksyi kokouksessaan 2.2.2016 (KVJ 8 §) kaavaluonnoksen.

Asemakaavan muutosluonnos oli nähtävillä 11.2. - 11.3.2016 välisen ajan. Nähtävillä
olon aikana kaavaluonnoksesta jätettiin yksi mielipide (Metsä Fibre Oy).

Lausunnot
Asemakaavan muutosluonnoksesta pyydettiin lausunnot seuraavilta tahoilta: Tekni-
nen lautakunta, Ympäristölautakunta, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, Terveyden-
suojeluviranomainen, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Satakuntaliitto, Liikennevirasto,
Satakunnan Museo, Satakunnan pelastuslaitos, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tu-
kes), Rauman Energia Oy ja DNA Oy.

Kaavaluonnoksesta saatiin lausunnot Satakuntaliitolta, Varsinais-Suomen ELY-
keskukselta, Satakunnan Museolta, Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta (TUKES),
Tekniseltä lautakunnalta, Ympäristölautakunnalta ja Satakunnan pelastuslaitokselta
(siis yhteensä 7 kpl). Rauman Energia Oy:llä ja DNA Oy:llä ei ole huomautettavaa
kaavamuutokseen. Terveysvalvonta ilmoitti, että se ei anna asiasta lausuntoa.

Lausunnot kokonaisuudessaan, tiivistelmä niistä ja kaavoituksen vastineet lausuntoi-
hin on asemakaavaselostuksen liitteenä.

Kaavoitusjaosto hyväksyi vastineet lausuntoihin ja mielipiteisiin kokouksessaan
22.3.2016 (KVJ 32 §)

3.2.4 Ehdotusvaihe

Kaavoitusjaosto päätti 22.3.2016 (KVJ 32 §) kokouksessaan asemakaavan muutos-
ehdotuksen nähtäville asettamisesta. Tärpättitislaamon asemakaavan muutosehdo-
tus oli nähtävillä MRA 27§:n mukaisesti 31.3.2016 - 2.5.2016. Nähtävilläoloaikana
kaavasta ei jätetty muistutuksia.

Satakuntaliitolle ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle
(ELY) varattiin mahdollisuus lausunnon antamiseen asemakaavan muutosehdotuk-
sesta. ELY-keskus viittaa luonnosvaiheessa antamaansa lausuntoon ja katsoo, ettei
sillä toimialansa osalta ole aihetta lausunnon antamiseen Tärpättitislaamon asema-
kaavan muutosehdotuksesta. Satakunta liitto toteaa lausunnossaan, että sillä ei ole
Satakunnan maakuntakaavan perusteella lausunnoilla olevasta asemakaavan ehdo-
tuksesta huomautettavaa.

Kaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen kaavakartan merkintöjen selitysosaa täy-
dennettiin. Täydennys oli luonteeltaan tekninen eikä se muuttanut kaavan sisältöä,
näin ollen kaavakartan päivämäärää ei muutettu.
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4. Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot

4.1 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja valinta

Sijainti
Rauman kaupungin elinkeino- ja suunnittelupalveluiden jättämän hakemuksen mukaisesti
kaavatyönä on teollisuustontin 684-4-421-45 kaavamerkinnän muuttaminen siten, että ton-
tista muodostetaan T/kem -merkinnällä oleva teollisuustontti.

Tärpättitislaamon sijaintipaikaksi on valikoitunut nyt vireillä oleva kaava-alue, koska toiminta
sopii logistisesti hyvin Rauman metsäteollisuuskeskittymän yhteyteen ja aluetta palveleva
infrastruktuuri on jo rakentunut. Suomen Tärpätti Oy pitää aluetta toiminnalleen sopivana si-
jaintina. Myös alueen kaavoitusta ohjaavan maakuntakaavan aluevarausmerkintä tukee
toiminnan sijoittumista alueelle.

0-vaihtoehto
Nykyisen asemakaavatilanteen ennalleen jättävä ns. 0-vaihtoehto ei mahdollista tärpättitis-
laamon rakentamista alueelle eikä siten vastaa kaupungin elinkeino- ja suunnittelupalvelui-
den hakemuksessa esitettyjä tavoitteita.
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5. Asemakaavan kuvaus

5.1 Kaavan rakenne
Asemakaavan muutos tarvitaan, koska Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes)
mukaan uudet suuronnettomuusvaarallisiksi luokitellut tuotantolaitokset eli ns. Seve-
so-laitokset tulisi sijoittaa ainoastaan alueille, joilla on kaavamerkintä T/kem. Asema-
kaavan muutos ei muilta osin muuta alueen kaavarakennetta. Asemakaavan muutok-
sen jälkeen alue on edelleen teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta.

Asemakaavan muutos mahdollistaa suunnitteilla olevan tärpättitislaamon sijoittumi-
sen kaava-alueelle. Aluevarausmerkintä T/kem1 mahdollistaa tärpättitislaamon lisäksi
tai sen sijasta myös muun vaarallisia kemikaaleja käsittelevän tai varastoivan laitok-
sen sijoittumisen alueelle. Laitoksen asumiseen kohdistuvat turvallisuusvaikutukset
eivät kuitenkaan saa ylittää 190 metrin rajaa. Lähin asuinrakennus sijaitsee noin 200
metrin etäisyydellä kaava-alueelta.

Seveso-laitokset aiheuttavat teoriassa vaaramahdollisuuden ympäröiville alueille.
Vaaramahdollisuuden lisäksi Seveso-laitoksen sijoittumisella on hallinnollisia vaiku-
tuksia. Tukes määrittää Seveso-laitoksille ns. konsultointivyöhykkeen. Kaava-alueelle
rakennettavan laitoksen konsultointivyöhyke mahtuu vyöhykkeen pituudesta riippuen
joko kokonaan tai osittain jo muodostuneiden konsultointivyöhykkeiden sisään (vrt.
Metsä Fibre Oy:n, Forchem Oy:n, UPM-kymmene Oyj:n konsultointivyöhykkeet).

Neste Jacobsin laatima esisuunnitteluvaiheen (9.10.2015) aluelayout-kuva tärpätti
tehtaan toimintojen sijoittumisesta tontille.
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5.2 Aluevaraukset
Korttelialueet
Asemakaavamuutoksella Maanpääntien varressa oleva tontti 4-421-45 merkitään te-
ollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi, jolle saa sijoittaa vaarallisia kemikaa-
leja laajamittaisesti käsittelevän tai varastoivan laitoksen, jonka asumiseen kohdistu-
vat turvallisuusvaikutukset ympäröiville alueille rajoittuvat enintään 190 metriin
(T/kem1).

Tontti on laajuudeltaan 24827 m2. Tonttitehokkuuden ollessa e=0,40 rakennusoikeu-
deksi alueelle muodostuu n. 9931 k-m2. Maanpinnan likimääräiseksi korkeusase-
maksi on merkitty +17 - +19. Tontin rakennusalalla rakennuksen, rakenteiden ja lait-
teiden ylin korkeusasema on +71 metriä. Tontin pysäköintinormina on 1ap/200m2 eli
jokaista 200 kerrosalaneliömetriä kohti on rakennettava yksi autopaikka. Tontin kaak-
koissivulle on osoitettu ohjeellinen maanalaista johtoa varten varattu alueenosa ny-
kyistä rajalinjalla kulkevaa sähköilmajohtoa varten. Maanpääntien varteen on merkitty
alueenosa, jolle on istutettava puista ja pensaista reunavyöhyke.

Kaava-aluetta koskevien yleismääräyksien mukaan:
Alueelle on laadittava hulevesisuunnitelma. Hulevedet on käsiteltävä korttelialueella
ja niiden pääsy vesistöön on tarvittaessa voitava estää.

Alue on vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen suojavyöhyk-
keellä (konsultointivyöhyke). Suunnittelussa on otettava huomioon alueella sijaitsevis-
ta laitoksista tai vaarallisten kemikaalien valmistuksesta, varastoinnista tai kuljetuk-
sesta ympäristölle ja alueelle sijoittuville toiminnoille mahdollisesti aiheutuvat riskit.
Suunniteltaessa riskille alttiiden toimintojen sijoittamista alueelle tulee palo- ja pelas-
tusviranomaiselle sekä tarvittaessa Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (TUKES) vara-
ta mahdollisuus lausunnon antamiseen.

Alueelle sijoittuvan laitoksen toiminnot on suunniteltava siten, että ympäröivien teolli-
suusalueiden käyttömahdollisuudet eivät merkittävästi heikenny.

5.3 Kaavamerkinnät ja -määräykset
Kaavamääräykset ja -merkinnät ilmenevät parhaiten kaavakartasta.
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6. Kaavan vaikutukset

Asemakaavan vaikutusten arvioinnissa verrataan ensisijaisesti asemakaavan muutok-
sen vaikutuksia voimassaolevaan asemakaavaan. Nyt vireillä olevalla asemakaavan
muutoksella teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue (T) muutetaan teollisuus- ja
varastorakennusten korttelialueeksi, jolle saa sijoittaa vaarallisia kemikaaleja laajamit-
taisesti käsittelevän tai varastoivan laitoksen, jonka asumiseen kohdistuvat turvallisuus-
vaikutukset ympäröiville alueille rajoittuvat enintään 190 metriin (T/kem1). Asemakaa-
van muutoksen luonteesta johtuen turvallisuusvaikutukset ovat arvioinnissa keskeises-
sä asemassa.

Asemakaavan vaikutustenarvioinnin tueksi on tehty mm. seuraavat selvitykset:
- T/Kem-kaavaturvallisuustarkastelu metsäteollisuusalueen yhteyteen Maanpääntien

varteen; 14.9.2015, Gaia Consulting Oy
- Alustava arvio tärpättitislaamon ympäristövaikutuksista ja niiden hallinnasta liittyen

asemakaavan muutokseen AK 04-074; 13.1.2016, Gaia Consulting Oy
- Suomen Tärpätti Oy tislaamohanke, Rauma, Meluarvio; 15.1.2016, Ramboll

Asemakaavan muutos perustuu vireillä olevaan projektiin rakentaa alueelle tärpättitis-
laamo. Em. selvitykset on laadittu tätä projektia silmälläpitäen. Tärpättitislaamon raken-
taminen edellyttää asemakaavan muutoksen lisäksi Tukesin lupaa, ympäristölupaa ja
rakennuslupaa. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) tarve ratkaistaan erik-
seen alueellisen ympäristökeskuksen toimesta.

Tärpättitislaamon normaalitoiminnan ja häiriöpäästöjen vaikutukset ja haitallisten vaiku-
tusten ehkäiseminen tulee selvittää tarkemmin ympäristöluvan yhteydessä. Tukesin lu-
pamenettelyllä pyritään varmistamaan laitoksen turvallinen sijoitus, vaatimustenmukai-
suus, rakentaminen ja varustelu sekä ulkopuolisen toiminnan huomioon ottaminen.
Asemakaavamerkintöjen sisältöä määriteltäessä on otettu huomioon ympäristöluvan ja
Tukes-luvan ohjausvaikutukset. Turhaa päällekkäisyyttä on pyritty välttämään.

Kaava-alueen ja sitä ympäröivien alueiden luontoarvoja, maisema-arvoja ja historiallisia
arvoja on selvitetty Maanpään alueen (AK 04-072) asemakaavan muutostyön yhtey-
dessä jo aiemmin.
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Kaavan vaikutukset esitettynä taulukkomuodossa

Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen / muutoksen suunta

Alueen sijainti yh-
dyskuntaraken-
teessa

Seveso-laitokset aiheuttavat teoriassa vaaramahdollisuuden ympäröiville alueille. Tukes mää-
rittelee Seveso-laitoksille ns. konsultointivyöhykkeen, jonka sisäpuolelle kaavoitettaessa tulee
huomioida suuronnettomuusriski. Kaava-alue on jo ennestään muiden tehtaiden muodostami-
en konsultointivyöhykkeiden sisällä.

T/Kem-kaavaturvallisuustarkastelun mukaan ei ole esteitä sijoittaa suunniteltu toiminta koh-
dealueelle. Maakuntakaavan aluevarausmerkintä (T1) myös tukee toiminnan sijoittumista alu-
eelle.

Tärpättitislaamon sijoittaminen Rauman metsäteollisuuskeskittymän yhteyteen on yhdyskun-
tarakenteellisesti perusteltua.

+

Yhdyskuntaraken-
teen eheys

Kaava-alue sijoittuu jo rakennetun teknisen infrastruktuurin yhteyteen teollisuusalueelle. +

Vaikutukset liikenteeseen / muutoksen suunta

Liikenne Raaka-ainekuljetuksia on n. 2-3 säiliöautoa / arkipäivä ja tuotekuljetuksia vastaavasti n. 2-3
säiliökonttia / arkipäivä.
Kaavan toteuttamisella ei ole merkittäviä vaikutuksia Maanpääntien ja Lounaisväylän liiken-
teen sujuvuuteen.

0

VAK-kuljetukset Suomen Tärpätti Oy on alustavassa hankesuunnittelussaan esittänyt, että säiliöautoliikenne
järjestetään metsäteollisuusportin kautta. Asemakaavan muutoksen valmistelun yhteydessä ei
kuitenkaan ole vielä esitetty sopimuksia, jotka mahdollistaisivat em. liikennöintireitin käyttämi-
sen. Asemakaavan vaikutustenarviointi perustuu tästä johtuen vaihtoehtoon, jossa vaarallis-
ten aineiden kuljetus (VAK) tapahtuu Maanpääntien ja Lounaisväylän kautta. Vuonna 2015
Lounaisväylän keskimääräinen liikennemäärä on ollut 4068 ajoneuvoa.

Gaian laatiman alustavan vaikutustenarviointiselvityksen mukaan 6 ajoneuvoa vuorokaudessa
ei muodosta erityistä VAK-riskiä ko. kaduilla, vaikkakin suositeltavampi reitti on metsäteolli-
suusalueen kautta.

0

Vaikutukset yhdyskunta- ja energiatalouteen / muutoksen suunta

Yhdyskuntatekni-
nen huolto

Kohdetontin kaakkoissivulla kulkee Rauman Energia Oy:n 20 Kv:n sähköjohto, joka joudutaan
tontin tasoittamisen ja kallion louhinnan myötä siirtämään. Asemakaavan muutoksessa on
johdon siirtämistä varten osoitettu ohjeellinen maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.
Muilta osin alueen rakentuminen ei sulje yhdyskuntateknisen huollon linjoja ja tontti on liitettä-
vissä jo rakennettuihin kunnallisteknisiin verkostoihin.

0

Energiatalous Laitoksen tarvitsema energia on tarkoitus tuottaa omalla kattilalla prosessin omasta sivutuot-
teesta.

0

Kaavatalous Kaava-alue sijoittuu jo rakennetun teknisen infrastruktuurin yhteyteen ja on siten kaavatalou-
dellisesti edullista.

Alustavan arvion mukaan kaava-alueen kallion louhinnan (215 000m3) kustannukset ovat n.
kolme miljoonaa euroa. Lisäksi tulevat kuljetus- ja työmaakustannukset.

0

Vaikutukset luontoon ja luonnonvaroihin / muutoksen suunta

Maa- ja kallioperä Kaava-alueen kalliomäki louhitaan ja tontti tasoitetaan viereisen teollisuusalueen mukaiseen
korkeusasemaan, jotta suunnitellun laitoksen rakentaminen alueelle mahdollistuu. Asemakaa-
van muutos ei muuta asemakaavan mahdollistamia muutoksia maa- ja kallioperään (ks. vai-
kutukset maisemaan).

0

Päästöt maape-
rään, vesiin ja il-
maan

Päästöjä ja niiden estämistä on selvitetty alustavassa arviossa tärpättitislaamon ympäristövai-
kutuksista (Gaia). Selvitys on asemakaavaselostuksen liitteenä. Varsinaisesti laitoksen pääs-
töt ja niiden vaikutukset selitetään ympäristöluvan yhteydessä.

PÄÄSTÖT VESISTÖÖN JA MAAPERÄÄN
Päästöt vesistöön ja maaperään voisivat olla em. kemikaalien tai jätevesipäästöjä.
Tislaamon jätevesiä muodostuu noin 100 m3 vuorokaudessa. Jätevedet sisältävät mm. sul-
foneja, sulfonihappoja ja sulfonaatteja. Jäteveden laskennallinen COD on 2000-4000 mg/l.

-



27

Alustavan arvion mukaan prosessijätevedet johdetaan kaupungin ja metsäteollisuuden yhtei-
selle jätevedenpuhdistamolle.  Tästä on kuitenkin erikseen sovittava asianomaisten tahojen
kanssa.

Tehdasalueen maapinnat ovat vettä ja kemikaaleja läpäisemättömiä. Säiliöalueet, tislaamo ja
autolastauspaikat ovat allastettuja alueita. Allasalueiden viemärit on varustettu sulkuventtiilein,
jotka ovat normaalisti kiinni. Altaisiin kertyneet sade- ym. vedet lasketaan viemäriin visuaali-
sen tarkastuksen jälkeen.

Allasvedet johdetaan metsäteollisuuden jätevedenpuhdistamolle pinnankorkeushälyttimellä
varustetun öljynerotuskaivon kautta. Jätevedenpuhdistamolle menevä linja on varustettu vir-
tausmittauksella ja lämpötilamittauksella sekä sulkumahdollisuudella.

Piha-alueiden sadevedet johdetaan sadevesiviemäriä pitkin jätevesilaitoksen poistokanavaan.
Myös sadevesiviemäri on varustettu virtausmittauksella sekä sulkumahdollisuudella.

Saniteettivedet johdetaan kunnalliseen viemäriverkostoon.

Kuvatuilla järjestelyillä pystytään estämään päästöt maaperään ja vesistöihin.

Kaava-aluetta koskevan yleismääräyksen mukaan alueelle on laadittava hulevesisuunnitelma.
Hulevedet on käsiteltävä korttelialueella ja niiden pääsy vesistöön on tarvittaessa voitava es-
tää.

PÄÄSTÖT ILMAAN
Keskeiset kaasumaiset päästöt ilmaan syntyvät kattilan savukaasuista, tislauksen rikkiyhdis-
teistä ja säiliöiden hönkäpäästöistä. Tislauksen rikkiyhdisteiden keruukierto on suljettu, joten
päästöt tislauksesta ovat hajapäästönomaisia.

Savukaasut johdetaan ilmakehään. Muut päästöt kerätään ja poltetaan. Poltto on suunniteltu
tapahtuvaksi omassa kattilassa.

Seisokkien aikana mahdollisesti syntyvien pienten hönkäkaasupäästöjen määrä ja merkitys
sekä käsittelytarve arvioidaan osana perussuunnittelua.

Forchem Oy:n ympäristölupatietojen ja Suomen Tärpätti Oy:n esisuunnittelutietojen sekä vas-
taavien laitosten ympäristölupatietojen perusteella on oletettavissa, että Suomen Tärpätti Oy:n
hajuemission osuus kokonaisajasta on korkeintaan samaa luokkaa kuin Forchem Oy:n. Raa-
katärpätissä on rikkiyhdisteitä paljon mäntyöljyä enemmän, mutta prosessissa rikkiyhdisteet
kerätään suljetussa kierrossa. Suunnitellun tislaamon raaka-ainekapasiteetti on myös kerta-
luokkaa Forchem Oy:n kapasiteettia pienempi. Laitos tulee toisaalta sijoittumaan lähemmäs
Sampaanalaa, jolloin ilmaan mahdollisesti pääsevien hajuyhdisteiden sekoittuminen länsituu-
lilla on vähäisempää.

Laitos tullee siis lisäämään alueen hajuemissiota, mutta lisäys ei ole kokonaisuuden kannalta
merkittävä.

Luonnon monimuo-
toisuus

Maanpään alueelle laadituissa luontoselvityksissä ei kohdetontilta ole löydetty erityisiä luonto-
arvoja. Kaava-alueen rakentumisen myötä lähes luonnontilainen kalliomäki muuttuu rakenne-
tuksi teollisuusympäristöksi. Kuten edellä on todettu alueella voimassaoleva asemakaava
mahdollistaa saman muutoksen.

0

Vaikutukset maisemaan, kaupunkikuvaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön / muutoksen suunta

Maisema Rauman Maanpään maisemaselvityksessä (WSP, 2015) on osa kaava-alueesta ja sen itäpuo-
lella oleva alue merkitty arvokkaaksi kallioalueeksi ja erityisen tärkeäksi kalliokohoumaksi.
Kallioleikkauksen reunalta avautuu merkittävä näkymä mm. Forcemin alueelle.

Asemakaavan muutoksen mahdollistaman tärpättitislaamon rakentuminen muuttaa maisemaa
kahdella tavalla: 1) Alueen kallio louhitaan ja pihamaa tasoitetaan viereisen teollisuusalueen
mukaiseen korkeusasemaan. 2) Alueelle rakentuvan tärpättitislaamon kolonnit ovat noin 50
metriä korkeat ja muistuttavat naapurissa sijaitsevan Forchem Oy:n mäntyöljytislaamon ra-
kenteita.

Kallioleikkaus voidaan maisemoida loiventamalla luiskakaltevuutta laajentaen leikkausaluetta
tarvittaessa osin myös viereiselle EV-alueelle. Kalliorintausta voidaan myös maisemoida käyt-
tämällä maatäytettä kallioleikkauksen alaosan luiskaamiseen.

Maisemallisesti hanke on merkittävä, kun sitä verrataan alueen nykytilanteeseen. Alue on kui-
tenkin jo merkitty asemakaavassa teollisuus- ja varastoalueeksi ja voimassaolevan asema-
kaavan mukaan kallioalueiden louhinta on mahdollista.

Asemakaavan muutoksen myötä Rakennuksen, rakenteiden ja laitteiden ylimmäksi korkeus-
asemaksi määritellään +71.

-
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Kaupunkikuva Kaupunkikuvallisesti kaava-alue liittyy viereiseen teollisuusalueeseen. 0

Rakennettu ympä-
ristö

Kaava-alueella ei ole rakennuksia. 0

Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön / muutoksen suunta

Ympäristöhäiriöt MELU
Ramboll on tehnyt Suomen Tärpätti Oy:n tislaamohankkeesta meluarvion, jonka mukaan Tär-
pättitislaamon ja mäntyöljytislaamon toiminta perustuu molemmissa kattilalaitostislaukseen ja
niiden meluntuottoa voidaan riittävällä tarkkuudella pitää vertailukelpoisena (Hannu Näsi,
Suomen Tärpätti Oy). Forchemilla on kuitenkin myös muuta ympäristöön ääntä päästävää
toimintaa (tyhjiölaitteita ja alipainelaitteita), joita raakatärpättilaitokseen ei tule.

Maanpäänniemen ja Sampaanalan melutasoja on tutkittu Promethor Oy:n laatimassa alueen
teollisuus ja tieliikennemeluselvityksessä. Selvitykseen perustuen ja olettaen, että raakatär-
pättitehtaan ympäristömelutaso on suuruudeltaan sama kuin Forchem Oy, Suomen Tärpätin
tislauslaitoksen äänitason lähimmän asuintalon pihamaalla yöaikaan voidaan olettaa olevan
noin 38 dB ja laitoksen vaikutus alueen yöajan keskiäänitasoon noin + 0,3 dB.

Tulosten perusteella yöaikaisessa keskiäänitasossa ei tapahdu sellaista muutosta, joka olisi
merkittävää.

KONSULTOINTIVYÖHYKE
Suunnittelualue sijoittuu sataman ja suurteollisuuden läheisyydestä johtuen maakuntakaavan
mukaan vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen suojavyöhykkeelle (kon-
sultointivyöhyke).

0

Turvallisuus Turvallisuustarkastelussa arvioituihin onnettomuusvaikutuksiin sekä ympäröivien alueiden
haavoittuvuuteen perustuen sijoituspaikka on suunnitellulle toiminnalle soveltuva. Hankkeen
vaikutuksia turvallisuuteen on tarkasteltu T/Kem-kaavaturvallisuustarkastelussa (Gaia
21.8.210), joka on asemakaavan muutoksen liiteaineistoa.

Käyttötarkoitusmerkinnän mukaan laitoksen asumiseen kohdistuvat turvallisuusvaikutukset ei-
vät saa ylittyä 190 metriä kauemmas. Lähin asuinrakennus sijaitsee noin 200 metrin etäisyy-
dellä kaava-alueelta.

0

Sosiaalinen ympä-
ristö

Kohdetontille sijoittuva tuotantolaitos tulee toimimaan arviolta 25 henkilön työpaikkana. +

Virkistys Suunnittelualue on nykyisellään metsittynyttä kallioaluetta, mutta sen merkitys virkistyskäytös-
sä on vähäinen. Suunnittelualue on jo kaavallisesti teollisuusaluetta eikä se kuulu Rauman
virkistysverkostoihin.

0

Ilmanlaatu Hönkäkaasut kerätään talteen ja poltetaan kattilassa. Päästöt rajoittuvat lupaehtojen mukaisiin
kattilapäästöihin. Häiriötilanteissa voi aiheutua lyhytaikaista hajuhaittaa (ks. päästöt ilmaan).

-

Julkiset palvelut Kaavamuutoksella ei ole vaikutuksia julkisiin palveluihin. 0

Yksityiset palvelut Hanke palvelee lähinnä teollisia toimijoita. 0

Vaikutukset elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin / muutoksen suunta

Elinkeinotoiminta Asemakaavan muutos mahdollistaa tärpättitislaamon sijoittumisen Rauman metsäteollisuus-
keskittymän yhteyteen. Valmistuessaan jalostamo hyödyntää metsäteollisuuden sivuvirtoja
raaka-aineenaan. Mäntytärpätti puolestaan lisää metsäteollisuuden tuotetarjontaa.

Hankkeen alustava kustannusarvio on 32 miljoonaa euroa.

Asemakaavalla varaudutaan teollisuuden hankkeisiin. Suunniteltu tärpättitislaamo virkistää
Rauman seudun elinkeinoelämää.

+

Työpaikat Laitos työllistää suoraan 25 henkilöä ja välillisesti noin 50 henkilöä. Lisäksi rakentamisvai-
heessa hankkeella on merkittävä työllistämisvaikutus.

+
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7. Asemakaavan toteutus

Alustavana tavoitteena on saada tontin louhinta valmiiksi kesällä 2016. Tärpättitislaamo
on tarkoitus rakentaa niin, että tuotanto voisi käynnistyä jo vuonna 2017. Alustavissa
arvioissa on hankkeen kustannukseksi arvioitu noin 32 miljoonaa euroa.

Asemakaavan muutoksen lisäksi tärpättitislaamon rakentaminen edellyttää Tukesin lu-
paa, ympäristölupaa ja rakennuslupaa. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA)
tarve ratkaistaan erikseen.

***
Kaavatyöhön on osallistunut kaavoitusavustaja Jussi Helminen.

Raumalla 3.5.2016

Jouni Mäkinen
kaavoitusarkkitehti

Raumalla __.__.2016
RAUMAN KAUPUNGIN TEKNINEN VIRASTO / KAAVOITUS

Juha Eskolin
kaavoitusjohtaja
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RAUMAN KAUPUNKI
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ASEMAKAAVAN MUUTOS AK 04-074
TÄRPÄTTITISLAAMO METSÄTEOLLISUUDEN YHTEYTEEN MAAN-
PÄÄNTIEN VARTEEN

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Suunnittelualue on merkitty punaisella viivalla

Aloitus
Rauman kaupunki on yhdessä Suomen Tärpätti Oy:n kanssa valmistellut
tärpättitislaamon sijoittamista kemiallisen metsäteollisuuden yhteyteen tontil-
le 684-4-421-45. Rauman kaupungin talouspalvelut on esittänyt 7.9.2015
päivätyssä hakemuksessaan, että asemakaavamuutostyö käynnistetään em.
tontilla ja että tontista muodostetaan T/Kem -merkinnällä oleva teollisuustont-
ti.

Rauman kaupunginhallituksen kaavoitusjaosto on 19.10.2015 (KVJ 127 §)
päättänyt, että teollisuustontin 684-4-421-45 asemakaavamuutokseen ryhdy-
tään tärpättitehtaan sijoittamiseksi alueelle.

Suunnittelualue
Suunnittelualue sijaitsee Rauman metsäteollisuusalueen yhteydessä For-
chemin mäntyöljyjalostamon naapurissa. Suunnittelualue on nykyisellään
metsäinen kalliomäki. Etäisyys Rauman keskustaan on n. 3 kilometriä. Sam-
paanalan asuinalue sijaitsee lähimmillään n. 330 metrin etäisyydellä suunnit-
telualueesta.

Suunnittelutilanne
Maakuntakaavassa (vahvistettu 30.11.2011) alue on teollisuus- ja varasto-
toimintojen aluetta (T1). Merkinnällä osoitetaan merkittävät teollisuus- ja va-
rastoalueet, joille saa sijoittaa vaarallisia kemikaaleja valmistavia tai varas-
toivia laitoksia, ja joita koskee EU-direktiivi 96/82/EY vaarallisten aineiden
aiheuttamien suuronnettomuusriskien torjunnasta (SEVESO II- direktiivi).

Aluetta koskevan suunnittelumääräyksen mukaan alueen suunnittelussa on
otettava huomioon alueella sijaitsevista laitoksista tai vaarallisten kemikaali-
en valmistuksesta, varastoinnista tai kuljetuksesta lähiympäristölle ja alueelle
sijoittuville toiminnoille mahdollisesti aiheutuvat riskit. Alueen suunnittelussa
tulee palo- ja pelastusviranomaiselle sekä tarvittaessa Turvatekniikan kes-
kukselle (TUKES) varata mahdollisuus lausunnon antamiseen.

Alue on myös vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen
suojavyöhykettä (sv1).

Rauman 25.8.2003 hyväksytyn oikeusvaikutuksettoman yleiskaavan mukaan
kohdetontti on teollisuus- ja varastoaluetta.

Raumalla on vireillä koko kaupungin kattava yleiskaava. Yleiskaava Visio
2025:ssä alue on osoitettu teollisuus- ja varastoalueeksi (T).

Alueella on voimassa 10.6.1994 hyväksytty asemakaava (AK446). Alue on
osoitettu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (T). Tehokkuuslu-
vuksi on merkitty e=0,4 eli rakennusoikeutta 24827m2 tontilla on n. 9931 k-
m2. Rakennusten julkisivujen enimmäiskorkeudeksi on määritelty 15 metriä.
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Merkinnän 1ap/200m2 mukaan on rakennettava yksi autopaikka jokaista 200
kerrosalaneliömetriä kohti.

Kaavan tavoitteet
Asemakaavan muutos laaditaan tärpättitislaamon sijoittamiseksi korttelin 421
tontille 45.

Maankäytön suunnittelussa huomioidaan turvallisuusnäkökohdat.

Kaavoitustyön lähtökohdat
Suunnittelualue on jo nykyisellään kaavallisesti teollisuusaluetta. Nyt asema-
kaavan muutosta tarvitaan, koska Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
edellyttää tärpättitislaamolle erityistä T/Kem merkintää.

Asemakaavan muutoksen lisäksi tärpättitislaamon rakentaminen edellyttää
Tukesin lupaa. Jalostamon rakentaminen on myös ympäristövaikutusten ar-
viointimenettelyä (YVA) edellyttävä hanke.

Suunniteltu tärpättitislaamo valmistaa sellutehtaiden sivuvirrasta mäntytär-
pättiä. Tislaamon raaka-aineena on männyn pihkasta muodostunut raakatär-
pätti. Suunniteltu tuotantokapasiteetti on 25 000 t/v.

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

Hankkeesta on laadittu T/Kem-kaavaturvallisuustarkastelu konsultin (Gaia
Consulting 14.9.2015) toimesta. Rauman Maanpään luontoselvitys 2014
(Ahlman Group Oy) sisältää myös Tärpättitehtaalle suunnitellun alueen.

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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1 Johdanto

1.1 Tarkasteltava kaavamuutos
Tässä selvityksessä tarkastellaan turvallisuusnäkökulmasta asemakaavamuutosaluetta tär-
pättitehtaan sijoittamiseksi metsäteollisuusalueen yhteyteen Maanpääntien varteen. Koska
sijoitettava laitos noussee korkeimpaan Seveso-laitosten valvontaluokkaan, kaavamerkinnän
sen sijoitusalueella on oltava Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin omaksuman käytän-
nön mukaan T/Kem.

Tarkastelu perustuu sijoittuvan laitoksen arvioituihin suuronnettomuusvaaroihin, ympä-
röivien alueiden haavoittuvuuteen sekä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin oppaa-
seen ”Tuotantolaitosten sijoittaminen”. Muutosalue on esitelty kuvassa 1.

Selvityksessä on lähdetty siitä, että alueita ympäröivien alueiden kaavatilanne mahdollistaa
asemakaavamuutoksen.

Kuva 1. Asemakaavamuutosalue.
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1.2 Taustaa
Muiden kaavahankkeissa normaalistikin käsiteltyjen vaikutusten lisäksi Seveso-laitokset
aiheuttavat teoriassa vaaramahdollisuuden ympäröiville alueille. Maankäyttö- ja rakennus-
lain mukaisesti tämä mahdollisuus on otettava huomioon.

Jotta kaavamuutos olisi mielekäs, kaavoitettavaa aluetta ympäröivien alueiden tulee olla
sellaisia, että niiden haavoittuvuus ja sijoittuvan laitoksen mahdollisten onnettomuuksien
ulottuvuudet ovat sovitettavissa yhteen.

Kaavamerkintä on kemikaaliturvallisuuslain mukainen kunnan kannanotto sille, että kunta
on käsitellyt sijoittumismahdollisuuden omassa maankäyttöprosessissaan ja ymmärtää sijoi-
tuksen vaikutukset.

Kaavamerkintä ei yksinään mahdollista teollisuuslaitoksen sijoittamista. Tuotantolaitoksen
lopullisen sijoittumisen edellytyksenä ovat seuraavat luvat, jotka toiminnanharjoittaja hakee:

1. Tukesilta lupa vaarallisten kemikaalien laajamittaiseen käsittelyyn ja varastoin-
tiin. Lupahakemuksessa esitetään mm. Tukesin antamien ohjeiden mukaisesti va-
littujen onnettomuusskenaarioiden seurausanalyysit ja vaikutusalueet.

2. AVI:lta (tai kunnalta) (mahdollisesti) ympäristölupa.
3. Kunnalta rakennuslupa.
4. Mahdolliset muut luvat.

Vaaramahdollisuuden lisäksi Seveso-laitoksen sijoittumisella on hallinnollisia vaikutuksia.
Tukes määrää Seveso-laitoksille ns. konsultointivyöhykkeen. YM:n ohjekirje 3/501/20011

ohjaa asiantuntijalausuntopyyntöihin konsultointivyöhykkeellä: ”Laadittaessa tai muutetta-
essa sellaisia teollisuus- ja varastoalueiden kaavoja, joille sijoittuvaksi aiotusta toiminnas-
ta saattaa aiheutua suuronnettomuusvaara, on syytä pyytää kunnan palo- ja pelastusvi-
ranomaisen (palopäällikön) ja tarvittaessa TUKES:n lausunto.

 Em. ympäristöministeriön ohjekirjeen mukaan ”Jos tuotantolaitosta ympäröivän, nk. kon-
sultointivyöhykkeen sisäpuolelle jäävälle alueelle laaditaan kaava tai sen muutos, jonka to-
teuttaminen saattaisi merkitä suuronnettomuusriskille altistuvien henkilöiden määrän vä-
häistä merkittävämpää kasvamista, kaavaa laadittaessa on tarpeen selvittää tuo-
tantolaitoksen toimintaan liittyvät riskit onnettomuusvaaran kannalta (MRL 9 § ja MRA 1§).
Nämä vaikutukset on otettava huomioon laadittaessa kaavan osallistumis- ja arviointisuun-
nitelmaa (MRL 63 §). Tuloksista raportoidaan kaavaselostuksessa ja tarvittaessa annetaan
haitallisten vaikutusten vähentämiseksi kaavamääräyksiä. ”

Konsultointivyöhykkeeksi määrätään Tukesin harkinnan mukaan pääsääntöisesti 500, 1000,
1500 tai 2000 metriä riippuen laitoksen vaaroista. Kuvassa 2 on esitetty vastaavat vyöhyk-
keet alueen ympärillä.

1 Kirje uusitaan 2015
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Kuva 2. Alueen mahdolliset konsultointivyöhykkeet.

Käytännössä asiantuntijalausunnoissa mahdolliset maankäytön ja kaavoituksen rajoitukset
määräytyvät arvioitujen todellisten vaarojen mukaan. Täten konsultointivyöhykkeellä ei ole
merkitystä muualla kuin osoitetuilla vaara-alueilla, jotka puolestaan riippuvat sijoittuvasta
laitoksesta ja siitä, mikä ympäröivien alueiden puolesta on mahdollista.

Tässä selvityksessä keskitytään onnettomuusvaikutusten yhteensovittamiseen.

2 Sijoittuvan laitoksen yleiskuvaus
Sijoittuva laitos on tärpättitislaamo. Tislaamossa tislataan raakatärpätistä tuotteeksi eri tär-
pättijakeita. Suunniteltu kapasiteetti on 25 000 t/a. Tislaamo käyttää raaka-aineena metsä-
teollisuuden käyttöhyödykkeitä.

Tislaus tapahtuu alipaineessa ja suhteellisen matalissa lämpötiloissa tislauskolonneissa.
Lämpö tuotetaan höyryllä. Tislauksen yhteydessä poistetaan rikkiyhdisteitä hypokloriitti-
pesulla.

Tärpättisäiliöt säiliöalueella inertoidaan typellä ja niiden hönkäkaasut kerätään. Raakatärpä-
tin varastokapasiteetti on 2-3 x 300 m3. Alfa-pineenin varasto on 170 m3, beta-pineenin
20 m3 ja delta3-kareenin 85 m3. Tislausjäännökselle on 20 m3 varastosäiliö ja esitisleelle
30 m3 varastosäiliö. Hypokloriittia on 50 m3. Tislauksessa tarvittava höyry tuotetaan höyry-
kattilassa, jonka teholuokka on noin 10 MW.

Arvioitu säiliöautoliikennemäärä on noin tuhat ajoneuvoa vuodessa sisään ja tuhat ulos.
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Pääraaka-aineet ja tuotteet ovat palavia nesteitä ja niitä on laitoksella yli 500 tonnia, joten
laitoksesta tullee turvallisuusselvitysvelvollinen.

2.1 Keskeiset käsiteltävät kemikaalit
Lähde: OVA-ohjeet, esisuunnittelu

Tärpätti viittaa tässä yhteydessä sulfaattiselluteollisuuden rinnakkaistuotteena syntyvään
raakatärpättiin ja sen tislaustuotteisiin. Raakatärpätti, sisältää 50 - 80 % alfa-pineeniä, 2 -
7 % beeta-pineeniä, 10 - 30 % delta-3-kareenia, 2 - 6 % muita monoterpeenejä ja 5 - 10 %
korkeammalla kiehuvia terpeenejä2. Raakatärpätissä esiintyy epäpuhtauksina myös pieniä
määriä orgaanisia rikkiyhdisteitä, kuten metyylimerkaptaania. Tärpätti on väritöntä tai kel-
lertävää kirkasta nestettä, jolla on sille ominainen haju. Tärpätti on C10H16-terpeeni-
isomeerien seos. Tislattu tuote koostuu lähinnä alfa-pineenistä ja delta-3-kareenista.

Raakatärpätti ja tislatut tuotteet ovat palavia nesteitä. Lämmin neste syttyy kipinöiden,
staattisen sähkön ja liekkien vaikutuksesta. Se voi syttyä itsestään imeydyttyään huokoiseen
orgaaniseen aineeseen. Tulipalon kuumentama säiliö voi repeytyä.

Tärpätti ärsyttää silmiä ja ylempiä hengitysteitä 125 ppm:n (700 mg/m3) pitoisuuksissa ai-
heuttaen kurkun kirvelyä ja yskää. Suurien tärpättipitoisuuksien hengittäminen voi aiheut-
taa huimausta, päänsärkyä, huonovointisuutta, huumaantumista ja hengitysvaikeuksia.
Tehdyt suuntaa-antavat koelaskelmat osoittavat, että haihdunta suurestakin tärpättilammi-
kosta aiheuttaa vain paikallisia vaikutuksia.

Tärpätti on helposti haihtuvaa, joten ympäristöön joutuessaan se päätyy pääasiassa ilmaan.
Ilmassa hiilivedyt hajoavat melko nopeasti. Tärpätin pääkomponentti alfa-pineeni hajoaa
ilmassa hydroksyyliradikaalien ja otsonin vaikutuksesta ja sen puoliintumisaika on noin viisi
tuntia.

Tärpätti liukenee hyvin huonosti veteen ja vettä kevyempänä se jää veden pinnalle ja haihtuu.
Laskentamallien avulla on arvioitu, että alfa-pineenin määrä puoliintuu matalassa joessa
(syvyys yksi metri) noin neljässä tunnissa. Alfa-pineeni sitoutuu vedessä olevaan orgaani-
seen aineksen ja sedimenttiin. Tärpätin pääkomponentit alfa- ja beeta-pineeni eivät ole bio-
logisesti nopeasti hajoavia aerobisissa olosuhteissa. Alfa- ja beeta-pineenin on todettu olevan
myrkyllisiä vesieliöille. Niiden LC50-arvot kalalle ja vesikirpulle ovat 1 - 10 mg/l (96 h).

Tärpätin kertyvyydestä ei ole saatavilla tietoja. Oktanoli/vesi-jakautumiskertoimen perus-
teella on arvioitu, että alfa-pineeni on todennäköisesti kertyvää.

Tärpätti on luokiteltu ympäristölle vaaralliseksi. Perusteina luokitukselle ovat olleet tärpätin
pääkomponenttien alfa- ja beeta-pineenin myrkyllisyys vesieliöille ja hidas hajoavuus.

2 ks. esim. OVA-ohjeet
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Mahdolliset vuodot imeytetään turpeeseen tai puruun, joka poltetaan valvotusti. Tärpätti
voidaan myös imeyttää hiekkaan tai muuhun palamattomaan imeytysaineeseen, josta tärpä-
tin annetaan haihtua turvallisessa paikassa. Suurissa vuodoissa padottu tärpätti pumpataan
säiliöön. Tärpätin leviäminen vesistössä estetään öljypuomeilla.

Natriumhypokloriittiliuos on väritöntä tai kellertävää nestettä, jolla on kloorimainen
haju. Ainetta myydään vesiliuoksena, jossa natriumhypokloriittipitoisuus on 10 %, 13 % tai
15 % ja aktiivisen kloorin pitoisuus on vastaavasti 9 - 11 %, 12 - 14 % tai 14 - 15 %.

Natriumhypokloriittiliuos ei pala eikä ylläpidä palamista, mutta reagointi palavien aineiden
kanssa aiheuttaa palovaaran. Tulipalon kuumentama säiliö voi repeytyä. Natriumhypoklo-
riittisumu ärsyttää nenää ja kurkkua. Mahdollinen reaktio happojen kanssa vapauttaa kloo-
rikaasua, joka ärsyttää voimakkaasti hengitysteitä.

Maahan joutunut natriumhypokloriittiliuos on käytännöllisesti katsoen haihtumatonta eikä
näin ollen aiheuta vaaraa ihmisille ympäröivillä alueilla. Se hapettaa sekä epäorgaanisia että
orgaanisia yhdisteitä. Reaktiossa orgaanisten aineiden kanssa voi muodostua ympäristölle
haitallisia orgaanisia klooriyhdisteitä, joista jotkut ovat huonosti hajoavia ja kertyviä. Natri-
umhypokloriittiliuos on erittäin vesiliukoista ja se voi siksi kulkeutua pohjaveteen. Emäksi-
sissä olosuhteissa se on pysyvä, mutta hajoaa neutraaleissa ja happamissa oloissa melko no-
peasti. Natriumhypokloriitin on todettu olevan erittäin myrkyllistä vesieliöille. Natriumhy-
pokloriitin akuutit LC50-arvot ovat kalalle 0,023 - 5,9 mg/l (96 h) ja akuutit EC50-arvot
vesikirpulle 0,04 - 2,3 mg/l (48 h).

Natriumhypokloriitin ei ole todettu kertyvän ravintoverkkoon. Natriumhypokloriitti on luo-
kiteltu ympäristölle vaaralliseksi vesieliömyrkyllisyyden perusteella.

Mikäli natriumhypokloriittiliuosta on vuotanut, se pumpataan vuotopaikalta säiliöihin ja
loput imeytetään maahan, hiekkaan tai palamattomaan kaupalliseen imeytysaineeseen, joka
kerätään talteen. Pienet natriumhypokloriittimäärät voidaan huuhdella viemäriin suurella
vesimäärällä.

Em. kemikaalien lisäksi laitteiden ja laitteistojen käyttöön ja huoltoon voidaan tarvita erilai-
sia voiteluöljyjä, hydrauliöljyjä, voitelurasvoja ja puhdistuskemikaaleja. Mahdol-
listen varavoimakoneen ja dieselpumppujen polttoaineena käytetään myös dieselpoltto-
ainetta. Inertoinnissa ja linjapuhalluksessa käytetään typpeä. Näihin kemikaaleihin ei liity
suuronnettomuusriskejä arvioiduissa käyttömäärissä.

3 Maankäytön yhteensovittaminen

3.1 Huomioitavat onnettomuusvaikutukset
Yhteensovittamista ohjaa käytännössä ns. turvallisuusvaatimusasetus 856/2012. Se täyden-
tää kemikaaliturvallisuuslain määräyksiä. Asetuksen mukaan on huomioitava terveysvaiku-
tukset, ympäristövaikutukset, vaikutukset pohjaveteen ja vaikutukset infrastruktuuriin.
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3.1.1 Terveysvaikutukset

Turvallisuusvaatimusasetus 856/2012 8§ toteaa: ”Tuotantolaitos on sijoitettava sitä ympä-
röiviin rakennus- ja muihin kohteisiin nähden siten, että tuotantolaitoksessa tapahtuvan,
5 §:ssä tarkoitetun onnettomuuden vaikutusalueella olevilla ihmisillä on mahdollisuus pääs-
tä suojaan tai poistua alueelta ilman että heille aiheutuu siitä vakavia vammoja. Sijoituksessa
on otettava erityisesti huomioon ihmisten ja väestön terveyden kannalta erityisen herkät
kohteet, kuten hoitolaitokset, terveyskeskukset, ostoskeskukset, koulut, päiväkodit, kokoon-
tumistilat ja – alueet sekä asuinalueet ja muut kohteet, joissa voi samanaikaisesti olla suuri
joukko ihmisiä ja joista poistuminen tai joissa suojautuminen voi olla onnettomuustilanteis-
sa erityisen hankalaa.”

Tukes-ohjeessa ”Tuotantolaitosten sijoittaminen” todetaan: ”Kemikaalipäästöistä aiheutu-
van terveysvaaran arviointia varten on selvitettävä ympäristöön pääsevän kemikaalin määrä
ja leviäminen sekä ympäristön kohteet, joissa ihmisiä voi joutua vaaraan onnettomuustilan-
teessa. Etäisyyttä tuotantolaitoksen ja vaarassa olevan kohteen välillä tulee olla niin paljon,
että todennäköiseksi arvioidussa onnettomuudessa leviävän kemikaalin pitoisuus ja altistus-
aika pysyvät kohteessa niin alhaisena, ettei siellä oleville ihmisille aiheudu vakavia (=pysyviä
tai pitkäaikaisia) vammoja.”

3.1.2 Ympäristövaikutukset

Turvallisuusvaatimusasetus 856/2012 9 § toteaa: ”Tuotantolaitos on sijoitettava sitä ympä-
röiviin luontokohteisiin ja virkistysalueisiin nähden siten, ettei tuotantolaitoksessa mahdolli-
sesti tapahtuvan, 5 §:ssä tarkoitetun onnettomuuden seurauksena voi olla:

1. alueen suojelutavoitteita vaarantavaa vahinkoa luonnonsuojelulain (1096/1006) no-
jalla perustetuille luonnonsuojelualueille tai Natura 2000 -verkostoon kuuluville alu-
eille taikka muille vastaaville luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen kannalta
keskeisille alueille;

2. virkistyskäyttöön tarkoitettujen maa-alueiden, vesistöjen ja muiden vesialueiden
käyttömahdollisuuksien huomattava heikkeneminen.”

Ehdotonta kieltoa luonto- tai virkistyskohteiden vahingoittumiselle ei ole. Onnettomuuden
vaikutusten arvioinnissa on tärkeää arvioida mahdollisten vaikutusten laajuus ja kesto.

3.1.3 Vaikutukset pohjaveteen

Turvallisuusvaatimusasetus 865/2012 10 § toteaa: ”Tuotantolaitoksen sijoituksessa tärkeällä
tai muulla vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella tai sen läheisyydessä on varmis-
tuttava, ettei tuotantolaitoksessa mahdollisesti tapahtuvan 5 §:ssä tarkoitetun onnettomuu-
den seurauksena aiheudu ympäristönsuojelulain (86/2000) 8 §:ssä tarkoitettua pohjaveden
pilaantumista ja ettei pohjaveteen pääse vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista
annetun valtioneuvoston asetuksen (1022/2006) 4 a §:ssä tarkoitettua ainetta.”
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3.1.4 Vaikutukset infrastruktuuriin

Turvallisuusvaatimusasetus 856/2012 11 § toteaa: ”Tuotantolaitos on sijoitettava sitä ympä-
röiviin rakennus- ja muihin kohteisiin nähden siten, ettei tuotantolaitoksessa mahdollisesti
tapahtuvan, 5 §:ssä tarkoitetun onnettomuuden seurauksena voi olla

1. yhdyskuntien toiminnan kannalta keskeisten toimintojen, kuten pääliikenneväylien,
vesi-, jäte- tai energianhuoltojärjestelmien taikka teollisuus- ja tuotantolaitosten tai
vastaavien toiminnan huomattava häiriintyminen;

2. kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten, rakennelmien tai puistojen taikka
vastaavien kohteiden sekä muinaismuistolailla (295/1963) suojeltujen kohteiden va-
hingoittuminen pysyvästi taikka pitkäaikaisesti.”

3.2 Sallitut onnettomuusvaikutukset
Onnettomuuksien vaikutukset voidaan jakaa lämpösäteilyyn, paineaallon ylipaineeseen ja
myrkyllisten kaasujen leviämiseen ilmassa. Savukaasujen leviämistä ei tässä tarkastella, kos-
ka kaikkien tulipalojen savukaasut ovat vaarallisia.

Terveysvaikutukset

Tukes-oppaan mukaisesti seuraavat rajat pätevät:

- Myrkylliset kaasut: ei merkitystä sijoittuvan laitoksen kannalta koska kaasuja ei ole

- Asetuksen kohdan 2 tarkoittamaksi suunnittelun lähtökohdaksi valitaan lämpösätei-
lyn intensiteetti 5 kW/m2. Poistumisteiden osalta lämpösäteilyn intensiteetiksi vali-
taan kuitenkin 3 kW/m2. Sijoituksessa tulee ottaa huomioon ihmisten määrä sekä
heidän ennakoitavissa oleva mahdollisuutensa poistua lämpösäteilyn vaikutusalueel-
ta.

- Painevaikutukset: 5 kPa huippuylipaine alueilla, joilla normaalisti oleskelee ihmisiä.

Infrastruktuurit

· Merkittävät tiet: Alla olevan taulukon mukaan (viranomaissuositus asetuksen tul-
kinnasta; lähde Tukes-opas ”Tuotantolaitosten sijoittaminen”)

· Rautatiet: Tapauskohtaisesti
· Vesi- jäte tai energiahuolto: Tapauskohtaisesti
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· Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet, muinaismuistolailla suojellut kohteet:
Lämpösäteilyn ja painevaikutusten (mukaan lukien heitteet) suuruuden arvioin-
nin jälkeen tarkastellaan kohteen mukaan mahdollista vahingoittumista. Sama
pätee kemikaaleista aiheutuvan ympäristövaaran arviointiin.

· Vaikutukset pohjaveteen ja ympäristöön: Tapauskohtaisesti.

3.3 Eräitä minimietäisyyksiä
Palavien nesteiden suojaetäisyydet standardien SFS 3350 ja SFS 3353 mukaisesti (lähde Tu-
kes-opas ”Tuotantolaitosten sijoittaminen”):

4 Laitoksen mitoitusskenaariot

4.1 Yleistä
Tukes-oppaan mukaan lämpösäteilyn ja painevaikutusten osalta relevantit skenaariot ovat

· raakatärpätin tai tuotteiden putkistovuoto ja siihen liittyvä lammikkopalo

· raakatärpätin tai tuotteiden säiliö-/varoallaspalo

· höyrykattilaräjähdys

· raakatärpätin tai tuotteiden säiliöautopalo purun/lastauksen yhteydessä

· massiivinen ainevuoto maahan

Seuraavissa kuvauksissa on tarkasteltu ainoastaan hypoteettisia tapahtumien seurauksia
maankäytön suunnittelun pohjaksi. Niissä ei ole huomioitu operaattoreiden toimintaa on-
nettomuustilanteessa, turvajärjestelyjä, eikä pelastustoimen suorittamia tai muita seuraus-
ten rajaustoimia, jotka käytännössä vähentävät seurauksia merkittävästi. Nykytekniikalla
skenaariot ovat erittäin epätodennäköisiä.
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4.2 Lammikko-, säiliö- ja varoallaspalot
Sopiva syttymälähde sytyttää ulos vuotavan ja lammikoituvan tärpätin. Tärpätti koostuu
pitkäketjuisista hiilivedyistä ja palaa suurissa lammikkopaloissa nokisella liekillä. Liekin
pintaemissio on matala, ja muualla tehtyjen3 erikokoisten lammikkopalojen seurausana-
lyysien perusteella voidaan arvioida, että säiliöpalon, varoallaspalon ja säiliöautopalon läm-
pösäteilyn intensiteetti 1.5 kW/m2 saavutetaan maksimissaan luokkaa sadan metrin päässä
palosta.

Ympäristövaikutuksina paloilla saattaa lämpösäteilyn lisäksi olla savukaasujen leviäminen
sekä kemikaalipitoisten sammutusvesien syntyminen. Sammutusvesien keruu suunnitellaan
osana laitossuunnittelua.

4.3 Höyrykattilaräjähdys
Mikäli tislauskolonnien höyrynkehitykseen käytettävän kattilan automaatio- ja varojärjes-
telmät jostain syystä pettäisivät ja kattilan polttoaineen syöttö jäisi päälle, on teoriassa mah-
dollista, että höyrykattilan paine nousisi niin, että se räjähtää. Toisaalla on raportoitu, että
suuren höyrykattilan lieriön räjähdyksessä voisi vapautua noin 1000 MJ energiaa4. 20 barin
räjähdyspaineessa 5 kPa huippuylipaine saavutetaan tällöin 140 metrin päässä5. Heitteiden
on arvioitu leviävän korkeintaan 150 m. Tässä arviossa ei ole otettu huomioon rikkoutuvien
rakenteiden absorboimaa energiaa. Po. laitokselle esisuunnittelussa suunniteltu käyttöpaine
on merkittävästi alempi ja suunniteltu teho selvästi pienempi kuin edellä siteeratussa tapa-
uksessa. Voidaan arvioida, että höyrykattilaräjähdyksen paine- ja heitevaikutukset ovat kor-
keintaan kymmeniä metrejä ja alle 100 metriä.

Tulipesäräjähdys voi syntyä, jos tulipesään pääsee kertymään palamatonta polttoainetta,
joka äkillisesti kuitenkin syttyy. Tulipesäräjähdyksen vaikutukset otetaan huomioon yleensä
rakentamalla tulipesään heikennetyt nurkat, jotka tulipesäräjähdystilanteessa avautuvat
siten, että paine pääsee purkautumaan. Yleensä myös kattilahallissa yksi seinistä rakenne-
taan heikennetyksi. Tulipesäräjähdyksen vaikutukset voidaankin arvioida paikallisiksi.

4.4 Ainevuoto maahan
Suuronnettomuusmielessä tärkeät kemikaalit ovat raakatärpätti, tärpättitisleet ja hypoklo-
riitti. Sekä tärpätit että hypokloriitti ovat ympäristölle vaarallisia. Lisäksi hypokloriitti on

3 esim. Tuomas Raivio, Jatta Aho, Iiro Immonen, Venla Kontiokari: Vaarallisia kemikaaleja käsittele-
vien ja/tai varastoivien laitosten onnettomuuksien vaikutuksien arviointi kaavoituksen näkökulmasta
Veromiehen ja Pakkalan alueella, Vantaan kaupunki, 2015
4 esim. http://www.hel.fi/hel2/ksv/Aineistot/kalasatama/Riskikartoitusraportti.pdf
5 Tuomas Raivio, Jatta Aho, Iiro Immonen, Venla Kontiokari: Vaarallisia kemikaaleja käsittelevien
ja/tai varastoivien laitosten onnettomuuksien vaikutuksien arviointi kaavoituksen näkökulmasta Ve-
romiehen ja Pakkalan alueella, Vantaan kaupunki, 2015
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pohjavedelle vaarallinen. Ainevuodolla maahan ei todennäköisesti ole suoria vaikutuksia
ihmisten terveyteen ympäröivillä alueilla.

Ainevuodon leviämismallintaminen maassa on hyvin hankalaa ja monimutkaista ja edellyt-
tää mm. pohjavesivirtausmittauksia. Aineiden poistaminen maasta on niin ikään monimut-
kaista ja kallista. Jos erityisiä ympäristö- tai pohjavesihaavoittuvuuksia on tiedossa, on syytä
varovaisuusperiaatteen mukaisesti lähteä siitä, että ne suojataan vähintään teknisin keinoin.

4.5 Yhteenveto
Yhteenvetona voidaan todeta, että esisuunnitelmien perusteella tärpättitehtaan palo- ja pai-
nevaikutusten maankäyttöä merkittävästi rajoittavien vaikutusten etäisyys on korkeintaan
noin 100 metriä vastaavista prosessilaitteistoista. Myös 100 m lähemmäs voidaan sijoittaa
toimintoja, mutta ne eivät voi olla haavoittuvia (paljon asumista, hankalasti evakuoitavia
kohteita).

Ainevuodon osalta vaikutusalueet riippuvat vuodon tyypistä ja koosta sekä pinta- ja pohja-
vesiolosuhteista ympäröivillä alueilla.

5 Ympäröivien alueiden haavoittuvuus

5.1 Terveysvaikutukset
Alueen läheisyydessä ei ole kouluja, päiväkoteja, sairaaloita eikä hoitolaitoksia 600 metrin
tarkasteluetäisyydellä, joten nämä eivät muodosta estettä sijoittamiselle. Taulukossa 1 on
esitetty asukasmäärät aluetta ympäröivillä alueilla 100 m porrastuksella.

Kuvassa 3 on esitetty yrityskohteet alueiden ympäristössä. Taulukossa 2 on esitetty arvio
työpaikkojen määrästä alueiden lähiympäristössä. Altistuvia työntekijöitä on vähän. Lisäksi
työntekijät ovat koulutettuja, perehdytettyjä ja evakuoitumiskykyisiä, eikä työpaikoilla
(yleensä) nukuta.

Kokonaisuutena terveysvaikutukset ovat linjassa asetuksen 856/2012 ja Tukes-oppaan kans-
sa.

Taulukko 1. Asukasmäärät aluetta ympäröivillä alueilla 100 m porrastuksella

100 m 200 m 300 m 400 m 500 m 600 m
0 1 3 49 113 198
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Kuva 3. Yrityskohteet alueen läheisyydessä.

Taulukko 2. Työpaikkojen määrä alueen lähiympäristössä.

Yritys arvioitu
etäisyys
alueesta

työpaikat
kevät 2015

arvio työpai-
koista tulevai-
suudessa

Metsä Fibre sellutehdas 150 m 150 150
Forchem Oy 200 m 38 50
Puhdistamo 400 m 4 5
Elosteel Oy 500 m 10 12
Karhuvalu Oy 600 m 20 20

5.2 Vaikutukset ympäristöön
Ympäristövaikutuksia syntyy tulipalojen savukaasuista, sammutusvesistä sekä ainepäästöis-
tä maahan tai veteen.
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Kuvassa 4 on esitetty alueen luontoarvot 100 metrin puskureissa. Liito-oravan lisääntymis-
ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on luonnonsuojelulain nojalla kielletty,
mutta arvioidut vaikutukset eivät yllä liito-oravan todetulle reviirille (so. lisääntymis- ja le-
vähdysalue). Teoreettiset onnettomuusvaikutukset sivuavat liito-oravalle suositeltavaa eko-
logista käytävää (so. metsäkaistale tien ja pellon välissä). Alue ei ole lisääntymis- tai leväh-
dysalue.

Kuva 4. Luontoarvot alueen ympärillä.

5.3 Vaikutukset pohjaveteen
Alue ei ole pohjavesialueella. Kuvassa 5 on esitetty alueen ympäristön vesijohdot ja viemärit.
Alueen vierestä kulkee vesijohto ja pääviemäri puhdistamolle, mutta mahdollisilla kemikaa-
livuodoilla ei ole näihin vaikutusta. Sijoituksella ei ole vaikutuksia pohjaveteen tai sitä vas-
taaviin rakenteisiin.
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Kuva 5. Alueen vesijohdot ja viemärit.

5.4 Vaikutukset infrastruktuureihin
Tiet: Ei pääliikenneväyliä vaikutusalueilla, viereisille tehtaille useita ajoreittejä.

Rautatiet: ei rautateitä

Vesi-, jäte tai energiahuoltojärjestelmät: jätevedenpuhdistamo runsaan 300 metrin
päässä; ei vaikutuksia.

Teollisuus- ja tuotantolaitokset: Länsipuolella Forchem Oy, Metsä Fibre Oy:n rakentei-
ta n. 150 m päässä rajasta (ks. kuva 7). Onnettomuusvaikutukset eivät ulotu mainittujen
naapurilaitosten nykyisille prosessialueille.

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset, rakennelmat, puistot tai vas-
taavat kohteet: Ei ole arvioiduilla vaikutusalueella (ks. kuva 6).
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Kuva 6. Arkeologiset kohteet alueen läheisyydessä.

5.5 Dominoilmiöiden mahdollisuus
Dominoilmiöllä tarkoitetaan yhden toiminnanharjoittajan onnettomuuden aiheuttamaa
suuronnettomuutta toisella toiminnanharjoittajalla. Tarkasteltava alue sijaitsee Metsä Fibre
Oy:n, Forchem Oy:n ja UPM-kymmene Oyj:n konsultointivyöhykkeillä (kuva 7). Sijoittuva
laitos ei aiheuta dominovaaraa yhdelläkään alueella tällä hetkellä. On kuitenkin tiedossa,
että Forchem suunnittelee laajennusta alueen länsipuolelle. Tukes tarkastelee dominoilmiöi-
den mahdollisuutta osana Tukes-lupaprosessia.
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Kuva 7. Eri laitosten konsultointivyöhykkeet Raumalla.

6 Yhteenveto
Tässä raportissa on tarkasteltu turvallisuusnäkökulmasta mahdollisuuksia sijoittaa tärpätti-
tislaamo annetulle asemakaava-alueelle Rauman metsäteollisuuskeskittymän tuntumaan.
Koska laitos tulee Seveso-direktiivin mukaiseen valvontaan, asemakaavamerkinnän tulee
sijoituspaikalla olla Turvallisuus- ja kemikaaliviraston omaksuman käytännön mukaan
T/Kem.  Tässä selvityksessä on tarkasteltu kaavamuutoksen tueksi niitä turvallisuusvaiku-
tuksia, joita tärpättitislaamon sijoittamisesta neljälle vaihtoehtoiselle alueelle aiheuttaisi.

Sijoittumisen vaikutuksia on tarkasteltu sijoittuvan laitoksen esisuunnittelun, ympäristön
haavoittuvuuden ja Tukesin oppaan ”Tuotantolaitosten sijoittaminen” pohjalta. Onnetto-
muusvaikutuksia on verrattu alueen haavoittuvuuteen Tukes-oppaan mukaisesti.

Yhteenvetona voidaan turvallisuusnäkökulmasta todeta seuraava arvio:

· Terveysvaikutukset: ei estettä
· Vaikutukset ympäristöön: ei estettä
· Vaikutukset pohjaveteen: ei estettä
· Vaikutukset infrastruktuureihin: ei estettä.
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Koska Tukes ottaa kantaa laitoksen kokonaisturvallisuuteen Tukes-luvan hakuvaiheessa,
kaavassa ei ole tarpeen määritellä turvallisuusnäkökulmasta erilaisten prosessirakenteiden
sijoittamista.  Myös erilaiset luonnononnettomuudet tai -vaikutukset tulevat huomioiduiksi
laitoksen suunnitteluvaiheessa Tukesin kautta.
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1 Taustaa ja työn tarkoitus
Suomen Tärpätti Oy:n tärpättitislaamo tulee sijoittumaan noin 3 km Rauman kaupungin
keskustasta lounaaseen Maanpäänniemen teollisuusalueelle osoitteessa Maanpääntie 5,
26100 Rauma. Samalla teollisuusalueella sijaitsevat mm. Metsä Fibre Oy:n Rauman sellu-
tehdas, UPM-Kymmene Oyj:n Rauman paperitehdas, Rauman metsäteollisuuden jäteveden
puhdistamo, Forchem Oy sekä Oy AGA Ab:n ilmakaasutehdas sekä metsäteollisuuslaitosten
satamat.

Tässä selvityksessä on arvioitu kaavatyön tueksi tislaamon vaikutuksia ympäröiville alueille.
Tässä esitetyt arviot perustuvat muiden samantyyppisten laitosten arvioihin sekä kyseisen
laitoksen esisuunnittelumateriaaleihin. Vaikutusarviot tarkentuvat kun varsinainen ympäris-
tövaikutusten arviointi valmistuu.

Kaavaluonnoskartta on esitetty kuvassa 1 alla.

Kuva 1. Asemakaavan muutos, ote kaavaluonnoksesta.
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2 Sijoituksen lähtökohdat
2.1 Maaperän tila kaava-alueella
Tislaamon tontti on kalliota ja sen päälle tasoituksen yhteydessä ajettavaa mursketta. Alueen
maaperää ei ole todettu pilaantuneeksi.

2.2 Pohjaveden tila kaava-alueella
Tislaamon tontti ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella1.

2.3 Teollisuusalueen liikenne tällä hetkellä

2.3.1 Liikenne metsäteollisuusportin kautta

Teollisuusalueen maantieliikenne syntyy valtaosin Oy Metsä- Botnia Ab:n sellutehtaan toi-
minnasta. Tehtaalla käy keskimäärin 250-300 raskasta ajoneuvoa vuorokaudessa2. UPM-
Kymmene Oyj:n paperitehtaalla käy keskimäärin 1000 raskasta ajoneuvoa vuorokaudessa3.
Forchem Oy:n mäntyöljytislaamolla oli vuonna 2007 saapuvia kuljetuksia oli 4 200 kpl ja
lähteviä kuljetuksia n. 5 800 kpl.4

Lisäksi alueelle tulee joitakin muiden toimijoiden kuljetuksia. Metsäteollisuusportin kautta
kulkeva raskas liikenne on siis suuruusluokaltaan noin 1400 raskasta ajoneuvoa vuorokau-
dessa.

2.3.2Liikenne Lounaisväylällä

Lounaisväylällä on liikennelaskennan mukaan vuorokausikeskiliikenne v. 2015 ollut noin
4068 ajoneuvoa vuorokaudessa. Arkiliikenteen keskiarvo on 4464 ajoneuvoa vuorokaudessa.
Reitillä ei ole VAK-kuljetuksia. Raskaan liikenteen erittelyä ei ole saatavilla. 5

2.4 Alue ja kohteet, joihin sijoittuvalla toiminnalla on
vaikutuksia

Tislaamon kanssa samalla teollisuusalueella Maanpäänniemessä sijaitsevat Oy Metsä-Botnia
Ab:n Rauman sellutehdas, UPM-Kymmene Oyj:n Rauman paperitehdas, Oy AGA Ab:n ilma-
kaasutehdas sekä Rauman metsäteollisuuden jätevedenpuhdistamo. Mäntyöljytislaamon

1 muiden alueen toimijoiden ympäristöluvat
2 toiminnanharjoittajan ympäristölupa
3 toiminnanharjoittajan ympäristölupa
4 toiminnanharjoittajan ympäristölupa
5 kaupungin liikennelaskenta 11/2015
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läheisyydessä Maanpääntien eteläpuolella sijaitsee Rauman kaupungin Maanpäänniemen
jätevedenpuhdistamo.

Lähin pientaloalue on Sampaanala, jossa lähimpien pientalojen etäisyys tislaamosta on noin
300 m. Etäisyys Maanpäänniemen kesämökkeihin on noin 1 km. Lähin päiväkoti on noin
900 m:n päässä. Venesatamaan ja uimarantaan on matkaa myös noin 1,5 km.

Lähin Natura 2000 -suojeluverkostoon kuuluva alue on Rauman saariston alue (FI0200073,
SCI-aluetyyppi), joka sijaitsee mäntyöljytislaamosta yli 5 km:n etäisyydellä. Alue sijaitsee
Rauman ja Eurajoen alueilla ja on kooltaan 5 350 ha. Lähin luokiteltu pohjavesialue (Monna)
sijaitsee alueelta n. 4,5 km kaakkoon. Alueella ei ole hydraulista yhteyttä teollisuusalueelle6.

3 Toiminnan yleiskuvaus
3.1 Laitos7

Sijoittuva laitos on tärpättitislaamo. Tislaamossa tislataan raakatärpätistä tuotteeksi eri tär-
pättijakeita. Suunniteltu kapasiteetti on 25 000 t/a. Tislaamo käyttää raaka-aineena metsä-
teollisuuden sivutuotteita. Tislaamo kostuu seuraavista pääyksiköistä:

• Raaka-aineen vastaanotto
• Säiliöalue: raaka-aineet, myytävät tuotteet, käyttöhyödykkeet
• Tislaamolaitteisto: 4 kolonnia ja apulaitteisto. Kolonnit ovat hieman korkeammat (n.

50 m) kuin viereisellä Forchem Oy:llä, mutta massaltaan kevyemmät
• Energian tuotanto, kattila 6 MW
• Toimisto-ohjaamo
• Muuntamo, jäähdytys- ja palovesipumppaamo, putkisillat.

Tislaamon alustava layout on esitetty kuvassa 2.

Tislaus tapahtuu alipaineessa ja suhteellisen matalissa lämpötiloissa. Tislauksen yhteydessä
poistetaan rikkiyhdisteitä hypokloriittipesulla. Esitisleen rikkiyhdisteet käsitellään tehtaalla
rikkihapoksi tai ne toimitetaan takaisin sellutehtaalle. Kierto on suljettu.

Tärpättisäiliöt säiliöalueella inertoidaan typellä ja niiden hönkäkaasut kerätään ja käsitellään.
Raakatärpätin varastokapasiteetti on 2-3 x 300 m3. Alfa-pineenin varasto on 170 m3, beta-
pineenin 20 m3 ja delta3-kareenin 85 m3. Tislausjäännökselle on 20 m3 varastosäiliö ja esi-
tisleelle 30 m3 varastosäiliö. Hypokloriittia on 50 m3.

Normaalitilanteissa tislaamon päästöt rajoittuvat lupaehtojen mukaisiin kattilapäästöihin ja
jätevesiin. Prosessimelu jää ympäristön melutason alapuolelle. Melusta laaditaan erillinen
selvitys.

6 muiden toimijoiden ympäristöluvat
7 esisuunnittelumateriaalit
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Kuva 2. Layout.

3.2 Kemikaalit8

Tärpätti viittaa tässä yhteydessä sulfaattiselluteollisuuden rinnakkaistuotteena syntyvään
raakatärpättiin ja sen tislaustuotteisiin. Raakatärpätti, sisältää 50 - 80 % alfa-pineeniä, 2 -
7 % beeta-pineeniä, 10 - 30 % delta-3-kareenia, 2 - 6 % muita monoterpeenejä ja 5 - 10 %
korkeammalla kiehuvia terpeenejä. Raakatärpätissä esiintyy epäpuhtauksina myös pieniä
määriä orgaanisia rikkiyhdisteitä, kuten metyylimerkaptaania. Tärpätti on väritöntä tai kel-
lertävää kirkasta nestettä, jolla on sille ominainen haju. Tärpätti on C10H16-terpeeni-
isomeerien seos. Tislattu tuote koostuu lähinnä alfa-pineenistä ja delta-3-kareenista.

8 OVA-ohjeet
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Tärpätti on helposti haihtuvaa, joten (häiriötilanteessa) ympäristöön joutuessaan se päätyy
pääasiassa ilmaan. Ilmassa hiilivedyt hajoavat melko nopeasti. Tärpätin pääkomponentti
alfa-pineeni hajoaa ilmassa hydroksyyliradikaalien ja otsonin vaikutuksesta ja sen puoliin-
tumisaika on noin viisi tuntia.

Tärpätti liukenee hyvin huonosti veteen ja vettä kevyempänä se jää veden pinnalle ja haihtuu.
Laskentamallien avulla on arvioitu, että alfa-pineenin määrä puoliintuu matalassa joessa
(syvyys yksi metri) noin neljässä tunnissa. Alfa-pineeni sitoutuu vedessä olevaan orgaani-
seen aineksen ja sedimenttiin. Tärpätin pääkomponentit alfa- ja beeta-pineeni eivät ole bio-
logisesti nopeasti hajoavia aerobisissa olosuhteissa. Alfa- ja beeta-pineenin on todettu olevan
myrkyllisiä vesieliöille. Niiden LC50-arvot kalalle ja vesikirpulle ovat 1 - 10 mg/l (96 h).

Tärpätin kertyvyydestä ei ole saatavilla tietoja. Oktanoli/vesi-jakautumiskertoimen perus-
teella on arvioitu, että alfa-pineeni on todennäköisesti kertyvää.

Natriumhypokloriittiliuos on väritöntä tai kellertävää nestettä, jolla on kloorimainen
haju. Ainetta myydään vesiliuoksena, jossa natriumhypokloriittipitoisuus on 10 %, 13 % tai
15 % ja aktiivisen kloorin pitoisuus on vastaavasti 9 - 11 %, 12 - 14 % tai 14 - 15 %.

Maahan joutunut natriumhypokloriittiliuos on käytännöllisesti katsoen haihtumatonta. Se
hapettaa sekä epäorgaanisia että orgaanisia yhdisteitä. Reaktiossa orgaanisten aineiden
kanssa voi muodostua ympäristölle haitallisia orgaanisia klooriyhdisteitä, joista jotkut ovat
huonosti hajoavia ja kertyviä. Natriumhypokloriittiliuos on erittäin vesiliukoista ja se voi
siksi kulkeutua pohjaveteen. Emäksisissä olosuhteissa se on pysyvä, mutta hajoaa neutraa-
leissa ja happamissa oloissa melko nopeasti. Natriumhypokloriitin on todettu olevan erittäin
myrkyllistä vesieliöille. Natriumhypokloriitin akuutit LC50-arvot ovat kalalle 0,023 - 5,9
mg/l (96 h) ja akuutit EC50-arvot vesikirpulle 0,04 - 2,3 mg/l (48 h). Natriumhypokloriitin
ei ole todettu kertyvän ravintoverkkoon.

Em. kemikaalien lisäksi laitteiden ja laitteistojen käyttöön ja huoltoon voidaan tarvita erilai-
sia voiteluöljyjä, hydrauliöljyjä, voitelurasvoja ja puhdistuskemikaaleja. Mahdol-
listen varavoimakoneen ja dieselpumppujen polttoaineena käytetään myös dieselpoltto-
ainetta. Inertoinnissa ja linjapuhalluksessa käytetään typpeä.

3.3 Liikenne
Tärpättitislaamon suunnittelutyössä arvioitu säiliöautoliikennemäärä on noin tuhat ajoneu-
voa vuodessa sisään ja tuhat ulos9. Arkipäiville jaettuna liikennettä on noin 10 ajoneuvoa
vuorokaudessa (6/vrk). Liikenne on suunniteltu ohjattavaksi joko metsäteollisuusportin
kautta tai Lounaisväylän-Maanpääntien kautta.

9 esisuunnittelumateriaalit
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4 Päästöt ja niihin varautuminen
4.1 Päästöt vesistöön ja maaperään ja niiden estämi-

nen10

Päästöt vesistöön ja maaperään voisivat olla em. kemikaalien tai jätevesipäästöjä.

Tislaamon jätevesiä muodostuu noin 100 m3 vuorokaudessa. Jätevedet sisältävät mm. sul-
foneja, sulfonihappoja ja sulfonaatteja. Jäteveden laskennallinen COD on 2000-4000 mg/l.
Prosessijätevedet johdetaan kaupungin ja metsäteollisuuden yhteiselle jätevedenpuhdista-
molle.

Tehdasalueen maapinnat ovat vettä ja kemikaaleja läpäisemättömiä. Säiliöalueet, tislaamo ja
autolastauspaikat ovat allastettuja alueita. Allasalueiden viemärit on varustettu sulkuventtii-
lein, jotka ovat normaalisti kiinni. Altaisiin kertyneet sade- ym. vedet lasketaan viemäriin
visuaalisen tarkastuksen jälkeen.

Allasvedet johdetaan metsäteollisuuden jätevedenpuhdistamolle pinnankorkeushälyttimellä
varustetun öljynerotuskaivon kautta. Jätevedenpuhdistamolle menevä linja on varustettu
virtausmittauksella ja lämpötilamittauksella sekä sulkumahdollisuudella.

Piha-alueiden sadevedet johdetaan sadevesiviemäriä pitkin jätevesilaitoksen poistokanavaan.
Myös sadevesiviemäri on varustettu virtausmittauksella sekä sulkumahdollisuudella.

Saniteettivedet johdetaan kunnalliseen viemäriverkostoon.

Kuvatuilla järjestelyillä pystytään estämään päästöt maaperään ja vesistöihin.

4.2 Päästöt ilmaan ja niiden estäminen11

Keskeiset kaasumaiset päästöt ilmaan syntyvät kattilan savukaasuista, tislauksen rikkiyhdis-
teistä ja säiliöiden hönkäpäästöistä. Tislauksen rikkiyhdisteiden keruukierto on suljettu, jo-
ten päästöt tislauksesta ovat hajapäästönomaisia.

Savukaasut johdetaan ilmakehään. Muut päästöt kerätään ja poltetaan. Poltto on suunniteltu
tapahtuvaksi omassa kattilassa.

Seisokkien aikana mahdollisesti syntyvien pienten hönkäkaasupäästöjen määrä ja merkitys
sekä käsittelytarve arvioidaan osana perussuunnittelua.

10 esisuunnittelumateriaalit
11 esisuunnittelumateriaalit
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4.3 Karkea arvio hajuhaitasta12

Raumalla on suoritettu ilmanlaadun mittauksia vuodesta 1970 lähtien. Tällä hetkellä ilman-
laadun mittauksia suoritetaan Sinisaaressa teollisuuden ylläpitämällä mittausasemalla ja
Hallikadulla kaupungin mittausasemalla. Keskustan mittausasemalla mitataan hengitettäviä
hiukkasia (PM10) ja typenoksideja. Sinisaaressa mitataan rikkidioksidia (SO2) ja haisevien
rikkiyhdisteiden (TRS) kokonaismäärää sekä säätietoja (tuulen suunta ja nopeus). Ilmanlaa-
tuindeksillä ilmaistuna ilmanlaatu Sinisaaressa tammijoulukuussa 2008 oli hyvää 93 %, tyy-
dyttävää 6,5 ja huonoa 0,5 % ko. ajanjakson päivistä.

V.2012 puolivuotisraportissa (15.8.2012) todetaan ilmanlaadun olleen Rauman Sinisaaressa
tammikesäkuussa 2012 hyvää 94 % ja tyydyttävää 6 % päivistä jaksolla 1.1. – 30.6.2012. Rik-
kidioksidipitoisuuden puolen vuoden keskiarvo oli Rauman Sinisaaressa 1,6 μg/m³. Ilman-
laadun ohjearvoista ja rikkilaskeuman tavoitearvosta annetun valtioneuvoston päätöksen
(480/1996) mukaiseen rikkidioksidin tuntiohjearvoon (250 μg/m³) verrattavat pitoisuudet
vaihtelivat 7 – 18 μg/m³ eli 3 – 7 % ohjearvosta. Vuorokausiohjearvoon (80 μg/m³) verratta-
vat pitoisuudet vaihtelivat 2 – 10 μg/m³ eli 3 – 13 % ohjearvosta. Haisevien rikkiyhdisteiden
pitoisuuden puolen vuoden keskiarvo oli Rauman Sinisaaressa 0,3 μg S/m³. Noin 96 % ajas-
ta tuntipitoisuudet olivat mittausjaksolla alle 1 μg S/m³. Suurin tuntipitoisuus, 6,9 μg S/m³
mitattiin maaliskuun 16. päivinä. Vuorokausiohjearvoon 10 μg S/m³ verrattavat pitoisuudet
vaihtelivat puolivuotisjaksolla välillä 0,4 – 1,4 μg S/m³ eli 4 – 14 % ohjearvosta. Tarkastelus-
sa on oletettu, että rikkivety aiheuttaa tunnistettavaa hajua pitoisuustasolla 3 – 5 μg S/m³ ja
melko voimakasta tunnistettavissa olevaa hajua, kun pitoisuus on yli 6 μg S/m³.

VTT Expert Services Oy on selvittänyt hajun ja hajuhaitan esiintymistä sekä hajun aiheutta-
maa viihtyvyyshaittaa asukaspaneelitutkimuksella Metsä Fibre Oy:n ja Forchem Oy:n ympä-
ristössä 1.3. – 31.8.2011. Selvitysten mukaan Forchem Oy:n aiheuttama hajuimmissio oli
keskimäärin alle 1 % kokonaisajasta, eikä hajua koettu häiritseväksi.

Forchem Oy:n ympäristölupatietojen ja Suomen Tärpätti Oy:n esisuunnittelutietojen sekä
vastaavien laitosten ympäristölupatietojen perusteella on oletettavissa, että Suomen Tärpätti
Oy:n hajuimmission osuus kokonaisajasta on korkeintaan samaa luokkaa kuin Forchem
Oy:n. Raakatärpätissä on rikkiyhdisteitä paljon mäntyöljyä enemmän, mutta prosessissa
rikkiyhdisteet kerätään suljetussa kierrossa. Suunnitellun tislaamon raaka-ainekapasiteetti
on myös kertaluokkaa Forchem Oy:n kapasiteettia pienempi. Laitos tulee toisaalta sijoittu-
maan lähemmäs Sampaanalaa, jolloin ilmaan mahdollisesti pääsevien hajuyhdisteiden se-
koittuminen länsituulilla on vähäisempää.

Mikäli hajuhaitat osoittautuisivat tässä kuvattua häiritsevämmiksi, kaasujen puhdistuspro-
sesseja voidaan kehittää edelleen.

12 muiden toimijoiden ympäristöluvat, esisuunnittelumateriaalit
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4.4 Liikennevaihtoehdot ja vaikutukset

Liikenne on suunniteltu ohjattavaksi joko metsäteollisuusalueen tai Lounaisväylän ja Maan-
pääntien kautta. Vaihtoehdot on esitetty kuvassa 3.

Kuva 3. Liikennevaihtoehdot.

4.4.1 Vaihtoehto 1: liikenne metsäteollisuusalueen kautta

Metsäteollisuusalueen raskas ajoneuvoliikenne tällä hetkellä on luokkaa 1400 ajoneuvoa
vuorokaudessa. Tärpättislaamon aiheuttama liikennelisä olisi noin 10 ajoneuvoa arkivuoro-
kaudessa (6/vrk). Muutos ajoneuvomääriin, liikenteen ympäristövaikutuksiin ja VAK-
turvallisuuteen on merkityksetön.

4.4.2Vaihtoehto 2: liikenne Lounaisväylän kautta

Liikenne Maantien ja Lounaisväylän kautta toisi noin 6 raskasta ajoneuvoa vuorokaudessa
Sampaanalan alueen pohjois- ja luoteisreunalle. Lounaisväylällä kulkee tällä hetkellä yli
4000 ajoneuvoa vuorokaudessa, raskaan liikenteen osuutta ei ole mitattu. Kokonaisliiken-
nemäärissä muutos on merkityksetön.

Vaarallisten aineiden kuljetuksia tällä reitillä ei tällä hetkellä ole. Ajoreitti on selväpiirteinen.
6 ajoneuvoa vuorokaudessa ei muodosta erityistä VAK-riskiä, mutta alueen haavoittuvuus on
isompi kuin metsäteollisuuden alueen, ja Sampaanalan alueella on mm. päiväkoti.
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5 Yhteenveto

Suomen tärpätti Oy:n tärpättitislaamo sijoittuu olemassa olevan teollisuusalueen viereen.
Tässä työssä on esitetty sen alustavasti arvioidut vaikutukset maaperään, vesistöihin ja il-
maan käyttäen esisuunnittelumateriaaleja sekä muiden alueen laitosten ympäristölupamate-
riaaleja ja seurantatietoja. Erityisesti hajuhaittaa on arvioitu.

Arviot tarkentuvat varsinaisen ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä. Perussuunnitte-
lun yhteydessä päästöjen käsittelyä voidaan myös tarvittaessa tehostaa.



Gaia Group Oy

Bulevardi 6 A,

FI-00120

HELSINKI, Finland

Tel +358 9686 6620

Fax +358 9686 66210

ADDIS ABABA | BEIJING |
BUENOS AIRES |HELSINKI |
SAN FRANCISCO | TURKU |
ZÜRICH

You will find the presentation
of our staff, and their contact
information, at www.gaia.fi



Vastaanottaja
Rauman kaupunki
Asiakirjatyyppi
Raportti

Päivämäärä
15.1.2016

Viite
1510024178

RAUMAN KAUPUNKI
SUOMEN TÄRPÄTTI OY,
TISLAAMOHANKE, RAUMA
MELUARVIO



RAUMAN KAUPUNKI
MELUARVIO

Ramboll
Pakkahuoneenaukio 2
33100 TAMPERE
www.ramboll.fi

Päivämäärä 15.1.2016
Laatija Timo Korkee
Tarkastaja Jari Hosiokangas

Viite 1510024178



MELUARVIO

3

SISÄLTÖ

1. JOHDANTO 1
2. TOIMINNAN KUVAUS 1
3. MELUN OHJEARVOT 2
4. ALUEEN MELUTILANNE 3
5. JOHTOPÄÄTÖKSET 4

LIITTEET
Liite 1 Ympäristömeluselvitys, raportti PR-Y1759-1, Promethor Oy.

Koko teollisuusalueen ja yleisten teiden aiheuttama päivä- ja yö-
ajan keskiäänitaso, LAeq7-22/22-7.



1

1. JOHDANTO

Suomen Tärpätti Oy suunnittelee Rauman Maanpääntien teollisuusalueelle raakatärpätin jalostus-
laitosta tontille, joka nykyisessä kaavassa on kaavoitettu teollisuuskäyttöön (T). Rauman kau-
punki laatii kaavamuutosta, jossa tontille haetaan T/kem-merkintää, jota Turvallisuus ja Kemi-
kaalivirasto edellyttää kemianteollisuuden sijoituspaikalta. Kaavamuutosta varten tulee toiminnan
melu selvittää.

Rauman kaupunki on tilannut Ramboll Finland Oy:ltä lausunnon toiminnan meluvaikutuksista.

Melulausunto perustuu alueen aikaisempiin meluselvityksiin, laitoksesta esitettyyn suunnitelmaan
sekä mäntyöljyä Raumalla valmistavan Forchem Oy:n ympäristöluvan tietoihin.

Työn yhteyshenkilönä on Rauman kaupungin puolelta toiminut Riikka Pajuoja ja työn projekti-
päällikkönä on Ramboll Finland Oy:ssä toiminut Ins. (AMK) Timo Korkee.

2. TOIMINNAN KUVAUS

Jalostuslaitoksen tislauskapasiteetti on 25 000 t raakatärpättiä vuodessa. Toiminta sijoittuu ton-
tille (kiinteistötunnus . 684-4-421-45), jonka länsipuolella toimii Forchem Oy mäntyöljytislaamo
(kapasiteetti 175 000t /a raakamäntyöljyä ja 30 000 t/a hartsisaippuaa)  ja Rauman kaupungin
jäteveden puhdistamo. Alueen pohjoispuolella toimii Metsä Fibre Oy:n sellutehdas ja koillisessa
UPM-Kymmene Oyj Rauman paperitehdas.

Etäisyyttä lähimpään asuintonttiin on 200 metriä (os. Lounaisväylä 15).

Suomen Tärpätin ja Forchemin kattilalaitokseen perustuva tislaustoiminta on osittain verrattavis-
sa toisiinsa. Fochemin toimintaa kuuluu kuitenkin lisäksi myös muuta prosessitoimintaa.
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Kartta 1.1. Toimintojen sijoittuminen.

3. MELUN OHJEARVOT

Meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyisyyden turvaamiseksi maakäytön ja rakenta-
misen suunnittelussa ja rakentamisen lupamenettelyssä melun ohjearvoina käytetään valtioneu-
voston päätöksen (VNp 993/1992) mukaisia melun yleisiä ohjearvoja, jotka esitetty taulukossa
3.1.

Taulukko 3.1.  VNp 993/92 mukaiset yleiset melutason ohjearvot
Melun A-painotettu keskiäänita-
so (ekvivalenttitaso), LAeq, enin-
tään
Päivällä
klo 7-22

Yöllä
klo 22-7

ULKONA
Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet taajamissa
ja niiden välittömässä läheisyydessä sekä hoito- tai oppi-
laitoksia palvelevat alueet

55 dB 45-50dB1) 2)

Loma-asumiseen käytettävät alueet, leirintäalueet, virkis-
tysalueet taajamien ulkopuolella ja luonnonsuojelualueet 45 dB 40 dB3)

SISÄLLÄ
Asuin-, potilas- ja majoitus-
huoneet 35 dB 30 dB

Opetus- ja kokoontumistilat 35 dB -
Liike- ja toimistohuoneet 45 dB -

1)Uusilla alueilla melutason yöohjearvo on 45 dB.
2)Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yöohjearvoa.
3)Yöohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti käytetä oleskeluun tai luonnon havainnoin-
tiin yöllä.

Suomen
Tärpätti OyForchem Oy

Rauman kaupungin
 jätevedenpuhdistamo

Metsä Fibre Oy
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Ohjearvon määrittely tarkoittaa keskimelutasoa eli ekvivalenttimelutasoa koko ohjearvon aikavä-
lillä. Siten lyhytaikaiset ohjearvon desibelirajan ylitykset eivät välttämättä aiheuta päätöksessä
tarkoitetun ohjearvon ylittymistä, mikäli aikaväli sisältää myös hiljaisempia ajanjaksoja.

Jos melu on luonteeltaan iskumaista tai kapeakaistaista, mittaus- tai laskentatulokseen lisätään 5
dB ennen sen vertaamista ohjearvoon.

4. ALUEEN MELUTILANNE

Ympäristömeluselvitys PR-Y1759-1:
Maanpäänniemen ja sen ympäristön päivä- ja yöaikaisia keskiäänitasoja on tutkittu UPM-
Kymmene Oyj, Oy Metsä-Botnia Ab (nykyinen Metsä Fibre) ja Forchem Oy:n yhteismeluselvityk-
sessä vuonna 2011 (Raportti PR-Y1759-1). Meluselvityksen on laatinut Promethor Oy. Selvitys
perustuu laskennalliseen melun leviämisen mallinnukseen. Lisäksi selvitystä tehtäessä on suori-
tettu alueella melumittauksia.

Melumallinnuksessa on laadittu melun leviämisen päivä- ja yöaikaiset keskiäänitasokartat
(liite 1), jossa melulähteinä on ollut mukana UPM, Fibre, Forchem sekä alueen yleiset tiet. Las-
kentojen perusteella äänitaso lähimmillä asuintaloilla (Lounaisväylän länsipuolella) on päivällä
noin 50 - 55 dB ja yöllä noin 45 -50 dB.  Päämelulähteenä toimii Lounaisväylän liikennemelu.
Päivä- ja yöaikaiset melualuekartat on tämän raportin liitteessä 1.

Selvityksessä on laskettu tarkastelupisteisiin 1-3  eri toimijoista peräisin olevien keskiäänitasojen
osuudet yöaikaan (klo 22-7). Yöaika on valittu siksi, että prosessimelu on alueella jatkuvaa ja tie-
liikenteen osuus on yöaikaan pienimmillään. Tarkastelupisteiden 1 - 3 sijainti on esitetty kartalla
4.1 ja pisteisiin laskettu yöaikainen keskiäänitaso taulukossa 4.2.

LIITTEET

Kartta 4.1. Tarkastelupisteiden sijainti. M = Metsä Fibre, F=Forchem.

Taulukko 4.2. Yöajan keskiäänitason osuudet tarkastelupisteissä äänilähteittäin.

Piste
LAeq22-7, dB Osuus Kokonaisäänitasosta, %
Yhteensä UPM Fibre Forchem Yleinen

tie
UPM Fibre Forchem Yleinen

tie
1 44 32 44 23 8 6 93 1 0
2 50 47 44 35 39 62 26 4 8
3 53 50 44 31 48 54 15 1 31

Selvityksen perusteella mäntyöljyä tislaava Forchem Oy aiheuttaa pisteeseen 2 noin 35 dB yö-
ajan keskiäänitason (osuus yöajan keskiäänitasosta 4 %) ja pisteeseen 3 31 dB keskiäänitason
(osuus yöajan keskiäänitasosta 1 %).
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Jos Suomen Tärpätin oletetaan aiheuttavan yhtä paljon melua kuin Forchem Oy ja huomioidaan
Suomen Tärpätin sijoittuminen lähemmäksi asutusta (etäisyysvaimennus), Suomen Tärpätin ai-
heuttamaksi yöajan keskiäänitasoksi tarkastelupisteessä 2 saadaan 38 dB. Tärpättitehdas aiheut-
taisi + 0,3 dB yöajan keskiäänitason nousun.

Muutos keskiäänitasossa on käytännössä merkityksetön, ihmiskorva ei yleensä huomaa alle 1 dB
muutosta äänitasossa.

Meluselvityksen tulosten päätelmissä todetaan, että  ”Forchem  Oy:n mäntyöljytislaamolla ei ole
oleellista merkitystä tarkasteltavan alueen keskiäänitasoihin”.

Tontin tasaus:
Tärpättitehtaan tontti on esitetty louhittavan tasoon + 17 m. Tällöin tärpättitehtaan itäpuolelle
syntyy enimmillään 9 m  korkea kallioleikkaus kohti lähintä asutusta. Kallioleikkaus rajoittaa
maanpinnan tasolla olevien prosessimelulähteiden ja liikkuvien koneiden ja ajoneuvojen äänen
leviämistä asutuksen suuntaan. Korkealla olevien äänilähteiden äänen leviämiseen kallioleikkaus
ei vaikuta, esimerkiksi tislauskolonnit on n. 50 m korkeita.

Kartta 4.2. Tärpättitehtaan sijoittuminen, tasaus ja maaston muodot.

5. JOHTOPÄÄTÖKSET

Raumalle suunnitellaan raakatärpättitislaamoa, jonka kapasiteetti on 20 000 t/a. Laitos sijoittuu
Forchem Oy:n mäntyöljytislaamon viereen. Tärpättitislaamon ja mäntyöljytislaamon toiminta pe-
rustuu molemmissa kattilalaitostislaukseen ja niiden meluntuottoa voidaan riittävällä tarkkuudella
pitää vertailukelpoisena (Hannu Näsi, Suomen Tärpätti Oy). Forchemilla on kuitenkin myös muu-
ta ympäristöön ääntä päästävää toimintaa (tyhjiölaitteita ja alipainelaitteita), joita raakatärpätti-
laitokseen ei tule.

Maanpäänniemen ja Sampaanalan melutasoja on tutkittu Promethor Oy:n laatimassa alueen teol-
lisuus ja tieliikennemeluselvityksessä. Selvitykseen perustuen ja olettaen, että raakatärpättiteh-
taan ympäristömelutaso on suuruudeltaan sama kuin Forchem Oy, Suomen Tärpätin tislauslai-
toksen äänitason lähimmän asuintalon pihamaalla yöaikaan voidaan olettaa olevan noin 38 dB ja
laitoksen vaikutus alueen yöajan keskiäänitasoon noin + 0,3 dB.

Tulosten perusteella yöaikaisessa keskiäänitasossa ei tapahdu sellaista muutosta, joka olisi mer-
kittävää.
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Suomen Tärpätti sijoittuu lähelle asutusta, jonka johdosta melua tuottavat toiminnot tulee sijoit-
taa niin, että ääni niistä ei leviä asutuksen suuntaa, ne vaimennetaan tai sijoitetaan rakennuk-
seen sisälle. Meluntorjuntaan tulee kiinnittää huomiota ja laitevalinnoissa tulee suosia hiljaisia
ratkaisuja.

LIITEET

Liite 1 Ympäristömeluselvitys, raportti PR-Y1759-1. Koko teollisuusalueen ja yleisten tei-
den aiheuttama päivä- ja yöajan keskiäänitaso, LAeq7-22/22-7.
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LIITE 1

Koko Teollisuusalueen ja yleisten teiden aiheuttama päiväajan keskiäänitaso, LAeq7-22.

Koko Teollisuusalueen ja yleisten teiden aiheuttama yöajan keskiäänitaso, LAeq22-7.
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