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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.
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Rauman kaupunki
Kaavoitusosasto
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syksy 2015 talvi 2015 talvi 2016 kevät 2016

Vaiheet
Tiedottaminen osallisille

Aloitus Luonnos nähtävillä
30 päivää

Ehdotus nähtävillä
30 päivää

Hyväksyminen kaupun-
ginvaltuustossa

Kaupunkilaiset ja muut kiinnostuneet OAS kuulutus /
yleisötilaisuus 19.11.2015

Kuulutus Kuulutus Kuulutus

Alueen maanomistajat/vuokra-alueiden haltijat OAS kuulutus/ kirje Kuulutus Kuulutus Kuulutus
Kaava-alueeseen rajoittuvien tonttien maan-
omistajat

OAS kuulutus/ kirje/
yleisötilaisuus 19.11.2015

Kuulutus Kuulutus Kuulutus

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

OAS tiedoksi ja komment-
teja varten

Kuulutus Kuulutus Kuulutus

Satakunnan pelastuslaitos
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

OAS tiedoksi Lausunto Kuulutus Kuulutus

Tekninen lautakunta
Ympäristölautakunta
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

OAS tiedoksi Lausunto Kuulutus Kuulutus

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

OAS tiedoksi Lausunto Tiedoksi

Rauman Energia Oy
DNA Oy

OAS tiedoksi Lausunto Kuulutus Tiedoksi

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

OAS tiedoksi Kuulutus Kuulutus Kuulutus

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

Ehdotuksia kaavaa varten
Kirjallinen mielipide
luonnoksesta

Kirjallinen muistutus ehdotuk-
sesta

Valitusoikeus kaupunginval-
tuuston päätöksestä Turun
hallinto-oikeuteen

OAS= Osallistumis- ja arviointisuunnitelma


