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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.
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