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1 Johdanto
Tässä selvityksessä arvioidaan ympäristövaikutuksia Rauman satamassa suunnitteilla oleval-
le kaavamuutokselle, joka mahdollistaisi nesteytetyn maakaasun tuontiterminaalin sijoitta-
misen satama-alueelle Ulko-Petäjäksen kärkeen. Selvityksessä tarkastellaan sijoituksen
normaalitoiminnan vaikutuksia ympäröiville alueille. Erillisessä selvityksessä on tarkasteltu
toiminnan teoreettisia onnettomuusvaikutuksia ja arvioitu sijoittamisen turvallisuutta. Kaa-
vamuutoksen taustalla on Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin linjaus, jonka mukaan
kunnan tulee ottaa kantaa Tukesin valvonnassa olevien merkittävien kohteiden maankäyt-
töön.

2 Alueen sijainti, suunnittelutilanne ja
lähtökohdat

2.1 Kaava-alueen sijainti ja kaavoitustilanne
Tässä selvityksessä tarkastellaan Rauman sataman luoteiskärjessä sijaitsevan alueen (nykyi-
nen kaavamerkintä LS-1) asemakaavan muuttamista merkinnälle LS/kem-lng, joka mahdol-
listaa nesteytetyn maakaasun terminaalin sijoittamisen alueelle. Terminaali tulee olemaan
todennäköisesti Seveso III-direktiivin mukainen turvallisuusselvitysvelvollinen laitos, jonka
kaavamerkinnän tulee olla kuvatunlainen. Tässä selvityksessä käsitellään vain terminaalin
ympäristövaikutuksia. Selvityksessä ei oteta kantaa kaavoitettavan alueen rakentamiseen ja
siihen liittyviin tekijöihin, jotka on jo ratkaistu.

Suunnittelualue on esitetty kuvassa 1. Suunnittelualue sijaitsee Rauman Satamassa Ulko-
Petäjäksen viljasiilojen pohjoispuolella. Suunnittelualue on vesialuetta, joka on tarkoitus
täyttää. Etäisyys Rauman keskustaan on n. 4,5 kilometriä.
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Kuva 1. Asemakaavamuutosalue

Maakuntakaavassa (vahvistettu 30.11.2011) alue on Satama-aluetta (LS). Merkinnällä osoite-
taan satama- ja satamatoimintoihin välittömästi liittyvät varasto- ja terminaalialueet. Alueel-
la on voimassa MRL 33§:n mukainen rakentamisrajoitus. Aluetta suunniteltaessa tulee lii-
kennevirastolle ja satamatoiminnasta vastaavalle taholle sekä museoviranomaiselle varata
mahdollisuus lausunnon antamiseen. Alue on myös satamatoimintojen kehittämisen kohde-
aluetta (ls) sekä vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen suojavyöhyket-
tä (sv1). Alue kuuluu myös rannikkoalueen matkailun kehittämisvyöhykkeeseen (mv3).

Alueella on voimassa Rauman keskustan osayleiskaava (hyväksytty 23.8.2003). Osayleiskaa-
vassa alue on osoitettu Satama-alueeksi (LS). Tekeillä olevassa Yleiskaavan strategisessa
vaiheessa Visio 2025 alue on osoitettu Satama-alueeksi (LS).

Alueella on voimassa 28.6.2004 hyväksytty asemakaava (AK02-302) (kuva 2). Alue on osoi-
tettu Satama-alueeksi (LS1): Alueelle saa sijoittaa satamatoimintaan liittyviä rakennuksia ja
laitteita sekä erikseen osoitetulle alueelle myös matkailuun liittyvää rakentamista. Raken-
nusten yhteenlaskettu pohjapinta-ala on enintään 60 % koko sataman alueesta. Satama-
alueelta vuokrattavat alat saa kuitenkin käyttää kokonaan rakentamiseen. Satama-alueen
tarvitsemat autopaikat on sijoitettava alueen sisälle.
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c

Kuva 2. Nykyinen asemakaava.

2.2  Luonnonympäristö
Rauman Satama Oy:n satamatoiminnalle on vuonna 2007 myönnetty toistaiseksi voimassa
oleva ympäristölupa, joka ohjaa satamayritystä, sen vuokralaisia sekä satama-alueella toimi-
via yrityksiä. Sataman ympäristöä kuvailua kyseisessä ympäristöluvassa on hyödynnetty tä-
män raportin tekemisessä. Lisäksi on kuvailtu ympäristöä erityisesti suunnitellun terminaa-
lin alueella.

2.2.1  Maaperä ja pohjavesiolot

Suunnittelualue on uutta täyttömaata eikä se sijaitse pohjavesialueella. Maatäytöt suorite-
taan erillisen suunnitelman ja lupien perusteella. Täyttöjä tehtäessä osa Ulko-Petäjäksen
kalliosta jätetään ennalleen, millä on mm. melutarkastelujen osalta iso merkitys. Sataman tai
sen maaliikenneyhteyksien vaikutusalueella ei ole merkittäviä pohjavesialueita.

2.2.2Alueen luonto ja suojelukohteet

Sataman länsipuolella on Rauman saariston Natura 2000 -alue (FI0200073), joka on lä-
himmillään noin 2 km:n etäisyydellä satamasta. Alue on suojeltu luontodirektiivin perusteel-
la. Sataman pohjoispuolella Katava-Saukon ja Kaurasen saaren välissä on kaksi luonnonsuo-
jelulain perusteella rauhoitettua saarta, joiden etäisyys satamasta on noin 900 m.

2.2.3Vesistön tila ja käyttö

Meriveden virtaukset seuraavat Rauman sataman edustalla pääasiassa laivaväylien suuntia.
Päävirtaus kulkee ulompana rannikon edustalla pohjoiseen. Lähempänä rannikkoa, Järvi-
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luodon ja Ruuhiluodon välillä, esiintyy vastakkainen virtaus. Virtausoloja pidetään jätevesi-
en laimenemisen kannalta edullisina.

Rauman edustan merialueelle johdetaan metsäteollisuuden ja Rauman kaupungin biologis-
kemiallisessa puhdistamossa käsiteltyjä jätevesiä. Talvella jätevedet sekoittuvat ohueen pin-
takerrokseen ja kulkeutuvat meriveden virtauksista ja vedenkorkeuden vaihteluista riippuen
avomerta kohti tai rannikon suuntaisesti merialueen etelä- ja pohjoisosaan.

Meriveden happitilanne on normaalia pitempänäkin jäätalvena hyvä, ollen luokkaa 10,5–
12,5 mg/l. Vesialueen hygieeninen tila on heikentynyt jätevesien purkupaikkojen edustalla.
Myös veden ravinnepitoisuudet ovat kohonneet jätevesien vaikutusalueella ja niiden edustal-
la aina linjalle Kaskinen-Ruuhiluoto-Hanhinen saakka.

Avovesikautena merivesi on Rauman edustalla yleensä vain lyhytaikaisesti kerrostunut. Ker-
rostumisen aikana pohjanläheisissä vesikerroksissa esiintyy hapen vajausta. Fosforipitoi-
suudet ovat viime vuosina selvästi pienentyneet kesäkuukausina jätevesien purkualueiden
läheisyydessä. Alueet voidaan kuitenkin luokitella lievästi rehevöityneiksi. Myös sataman
vesialueen fosforipitoisuudet osoittavat lievää rehevöitymistä.

Linjan Maanpää-Järviluodon itäpää-Petäjäksen länsikärki itäpuolella veden laatu on luoki-
teltu tyydyttäväksi. Linjan Hanhinen-Ruuhiluoto-Heinänen ulkopuolella vedenlaatu kuuluu
luokkaan erinomainen.

Meriveden suurimmat korkeusvaihtelut ajoittuvat pitkäaikaisten tilastojen mukaan välille
syyskuu-tammikuu ja pienimmät välille huhtikuu-heinäkuu. Kesällä vedenkorkeuden keski-
määräinen vaihtelu on yleensä 8–12 cm ja ääriarvojen vaihtelu 40–60 cm. Talvella vaihtelu-
väli on 80–100 cm. Meriveden maksimikorkeus Rauman edustalla on vuodelta 1986 (+121
cm) ja minimikorkeus vuodelta 1934 (-77 cm).

Sataman edustalla merellisiä kalalajeja edustavat mm. silakka, kampela ja karisiika sekä ma-
kean veden lajeja mm. ahven, hauki ja made. Kalastuksen kannalta merkittävät kalalajit ovat
lohi, meritaimen ja vaellussiika.

Veden laatu ei nykyisin enää rajoita silakan ja karisiian kutupaikkoja Rauman edustalla.
Suunnilleen linjan Maanpää-Järviluoto-Ulko-Petäjäs-Saukot länsipuolella vedenlaatu on
riittävän hyvä kalojen lisääntymiselle ja mädin kehittymiselle. Lähimmät silakan kutualueet
on tavattu Ruuhiluodon koillispuolelta noin 0,5 km:n etäisyydellä satamasta.

Lähimmät kalastusalueet sijaitsevat Järviluodon lounaispuolella ja Ruuhiluoto-Pajukari ve-
sialueella. Satama-alueella kalastaminen on kielletty.

Suunnittelualueen pohjois- ja itäpuolelta kulkee pienveneväylä pienvenesatamaan Kompin-
lahdelle. Satama on veneiden säilytyssatama, jossa on 321 venepaikkaa.

2.3  Rakennettu ympäristö
Satamaa on laajennettu laituripaikka kerrallaan niin, että satama-alue on vaiheittain laajen-
tunut kanaalin suulta kolmen kilometrin mittaiseksi ulottuen Ulko-Petäjäksen kärkeen saak-
ka. Satama-alueella on teollisuusrakennuksia, konttoritiloja, varastohalleja, laitureita ja lai-
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vojen purkamiseen ja lastaamiseen liittyviä laitteistoja. Suunnittelualueen eteläpuolella on
viljasiilo ja sataman saunarakennus, joka purettaneen kun LNG-terminaali toteutuu.

Sataman pohjoispuolella on Petäjäksen virkistysalue, jossa on myös vapaa-ajan asuntoja
kaupungin omistamilla tonteilla sekä kesäravintola. Kompin seutukaavassa kulttuurihistori-
allisesti arvokkaaksi alueeksi luokiteltu asuntoalue rajoittuu satamaan. Kompin asuinraken-
nusten ryhmään kuuluu myös satamatoimistorakennus, joka on osayleiskaavassa osoitettu
suojeltavaksi. Sataman itäpuolella Tarvonsaaren ja Otalahden alueella on runsaasti asutusta
ja palveluja. Noin 1.5 km säteellä suunnittelualueesta on kuitenkin vain kaksi pysyvää asu-
kasta.

2.4 Liikenne
Rauman satamaan johtaa kaksi laivaväylää, joista toisen, Valkeakarin väylän, kulkusyvyys on
7,0 metriä ja toisen, Rihtniemen suunnalta tulevan eteläisen väylän, kulkusyvyys on 10,0
metriä. Satamassa on vuosina 2000–2005 ollut keskimäärin 1 283 aluskäyntiä vuodessa.
Vuosina 2000–2005 alusten yhteenlaskettu vetoisuus oli noin 3 743 820 t/a ja keskimääräi-
nen aluskoko 2 917 t. Pääosa satamaan saapuvista aluksista tuli vuonna 2005 kotimaan sa-
tamista (39 %). Iso-Britannian (15 %), Saksan (10 %) ja Ruotsin (9 %) satamista tulleet aluk-
set muodostivat myös merkittävän osan saapuvasta liikenteestä. Satamassa vuonna 2005
käyneistä aluksista 28 % oli ro-ro-aluksia ja 11 % konttialuksia.

Rauman satamaan on maaliikenneyhteys valtatieltä 12 (Rauma-Tampere) ja valtatieltä 8
(Turku-Vaasa). Valtateiltä liikenne satamaan kulkee reittiä Porintie-Karjalantie-
Luoteisväylä-Junamiehenkatu-Rautatienkatu-Hakunintie. Sataman pääportti sijaitsee Ha-
kunintiellä. Metsäteollisuuden puutavaraliikenne käyttää myös Hankkarintietä. UPM-
Kymmene Oyj:n tehtaiden liikenne satamaan tapahtuu Suojantien ja Anderssonintien kautta
Hakunintielle. Sataman tavaraliikenteestä noin 40 % kulkee maanteitse. Raskaan liikenteen
määrä satamakonttorin kohdalla Hakunintiellä on noin 1 700 ajoneuvoa vuorokaudessa ja
kokonaisajoneuvomäärä n. 3000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Satama-alueella oleva Hakunin-
tien osuus kuuluu Rauman kaupungin yleiseen tieverkostoon. Hakunintiellä nopeusrajoitus
on 40 km/h, sataman omalla tieverkolla 30 km/h ja konttiterminaalialueella 20 km/h.

Rautatieyhteys Rauman satamaan erkanee Tampere-Pori radasta Peipohjassa. Ratapiha-alue
on Rautatiekadun ja Karjalankadun välisellä alueella, josta rautatie jatkuu satamaan. Sata-
ma-alueella on kolme pääraidetta: Petäjäkseen johtava raide, Iso-Hakunin ro-ro-laiturille
johtava raide ja Iso-Hakunin varasto- ja konttialueelle johtava raide. Satama-alueella on rau-
tatietä yhteensä noin 16 kilometriä. Noin 60 % sataman maitse tapahtuvasta tavaraliiken-
teestä hoidetaan rautateitse.

Rauman sataman kautta kulkevan tavaran määrä vuosina 2003–2005 on ollut seuraava:
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Rauman sataman kautta kulkevaan tavaraliikenteeseen sisältyy kemikaaleja ja öljytuotteita,
joiden määrä oli vuonna 2005 seuraava:
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Vaarallisia aineita kuljetetaan IMO:n (International Maritime Organisation) IMDG-
määräysten mukaisesti.

3 Yleiskuvaus toiminnasta
3.1 Tuotteet, tuotantomäärä ja kapasiteetti

3.2 LNG-terminaali ja sen toiminta
Yleensä maakaasun tuontiterminaaliin kuuluvat laivan purku- ja lastauslaitteistot, LNG:n
varastosäiliö tai -säiliöt, höyrystyneen kaasun (BOG) paineistus, säiliöautojen tankkausase-
ma, soihtu sekä käyttöhyödykejärjestelmät. Riippuen paikallisesta käytöstä varustukseen
saattaa kuulua LNG:n höyrystysjärjestelmä. LNG-varastosäiliö voi olla maanpäällinen iso
säiliö tai se voi koostua joukosta pienempiä säiliöitä. LNG varastoidaan n. -162 °C lämpöti-
lassa lähes normaalipaineessa.



9     © Gaia Consulting Oy, Rauman satama ja Rauman kaupunki

LNG-terminaali suunnitellaan yleensä siten, että sen aiheuttama ympäristökuormitus ja
VOC-päästöt ovat mahdollisimman vähäiset. Yleensä soihdutus ei ole sallittua normaaliope-
roinnin aikana ja ylös- tai alasajotilanteissa sekä häiriötilanteissa sen tulee olla mahdolli-
simman vähäistä. Terminaalin tulee luonnollisesti täyttää suunnitteluvaatimuksissa esitetyt
melutasovaatimukset. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alustavan tulkinnan mukaan ter-
minaali ei ole ympäristölupavelvollinen.

Käytettävät kemikaalit ja niiden varastointi

Keskeisin käsiteltävä kemikaali on LNG eli nesteytetty maakaasu. Jäähdyttämällä nesteytetty
kaasu on väritöntä ja hyvin kylmää nestettä. Kaasumaisena ja hajustamattomana maakaasu
on hajuton ja väritön ilmaa kevyempi kaasu. Käyttöä varten maakaasu hajustetaan.

Polttoaineena LNG:llä on samat ominaisuudet kuin maakaasulla. Metaanin osuus nesteyte-
tyssä maakaasussa on tyypillisesti noin 85 – 95 % ja loppuosa on typpeä, etaania, propaania,
butaania sekä pentaania. Metaani on helposti syttyvä kaasu. Sen itsesyttymislämpötila on
kuitenkin korkeampi kuin esim. dieselillä tai bensiinillä. Nestemäinen LNG ei pala, koska
nesteessä ei ole happea. LNG on hajutonta, väritöntä ja myrkytöntä eikä se aiheuta esimer-
kiksi korroosiota. LNG ei sisällä rikkiä, pienhiukkasia tai raskasmetalleja.

Voimassa olevien kriteerien perusteella maakaasua/metaania ei luokitella ympäristölle vaa-
ralliseksi. Metaanin määrä puoliintuu matalasta joesta ja järvestä noin kahdessa tunnissa.
Rakenteeltaan samankaltaisen aineen perusteella on metaanin arvioitu olevan nopeasti bio-
logisesti hajoavaa.1

LNG:n lisäksi terminaalin laitteiden ja laitteistojen käyttöön ja huoltoon voidaan tarvita eri-
laisia voiteluöljyjä, hydrauliöljyjä, voitelurasvoja ja puhdistuskemikaaleja. Varavoimakoneen
ja dieselpumppujen polttoaineena käytetään myös vähärikkistä dieseliä. Lastausvarsien ja
putkien inertoinnissa käytetään typpeä. LNG:n hajustusaineena käytetään tetrahydro-
tiofeeniä ja lämmönvaihtimissa glykolia. Mahdollisia vuotokohteita tarkkaillaan tai ne varus-
tetaan vuodonkeräyksellä, ja maanpinta päällystetään tarvittaessa nesteitä läpäisemättö-
mäksi. Kemikaaleihin ei liity ympäristön kannalta merkittäviä päästöjä.

Energiankäyttö, käyttö- ja jätevedet

Terminaali käyttää pumppaamiseen ja muihin toimintoihin sähköenergiaa, jolle suunnitel-
laan yleensä varavoimaratkaisu (vähärikkinen diesel). Mikäli terminaaliin tulee höyrystysyk-
sikkö, höyrystäminen tapahtuu yleensä maakaasua polttamalla.

Laitos ei tarvitse toimintoihinsa vettä eikä prosessijätevesiä synny. Jäähdytys- ja sammutus-
vettä varaudutaan ottamaan hätätilanteissa palovesipumpuilla merestä.

Toimisto- ja muiden vastaavien tilojen lämmitys tapahtuu joko sähköllä tai maakaasulla.
Käyttövesi hankitaan sataman vesiliittymistä. Jätevedet toimitetaan viemäreihin. Hulevedet
toimitetaan asianmukaisesti mereen.

1 OVA-ohjeet
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3.3 Liikennejärjestelyt
LNG tuodaan terminaaliin säiliöaluksilla, joista se pumpataan varastosäiliöihin. Lisäksi
LNG:tä voidaan toimittaa terminaalista edelleen pienemmillä aluksilla sekä säiliöautoilla
muihin käyttökohteisiin. Purku- ja lastauslaitteistoa saattaa olla mahdollista käyttää myös
pienempien LNG-säiliöalusten lastaukseen sekä laivojen tankkaukseen LNG:llä. Bunkraus
LNG-rekasta satama-alueella saattaa tulla myös kyseeseen.

On arvioitu, että satamaan tulisi LNG-tankkeri noin kerran 1-2 viikossa. Tankkeri käyttäisi
sataman pohjoisinta laituria.

Vastaavasti on arvioitu, että LNG-säiliöautoja kulkisi tyhjänä alueelle ja täytenä alueelta pois
noin 10 kpl/vrk.

4 Päästöt
4.1 Päästöt pintavesiin ja viemäriin
Prosessitietämyksen sekä muille terminaaleille myönnettyjen ympäristölupien perusteella
LNG-terminaalista ei aiheudu päästöjä pintavesiin tai viemäriin. Terminaalialueesta tulee
yleensä pinnoitettu niiltä osin, kuin haitallisten aineiden päästöt ovat mahdollisia. Pinnoite-
tuilta alueilta pintavedet johdetaan - tarvittaessa öljynerottimien kautta - sadevesiviemäriin,
josta edelleen mereen. Rauman satamassa polttoaineiden, kemikaalien ja öljyjen säilytykses-
sä otetaan huomioon ympäristönäkökohdat. Normaalioloissa satama-alueelta ei pääse pinta-
vesien mukana haitallisessa määrin pilaantumista aiheuttavia aineita mereen.

4.2 Päästöt maaperään ja pohjaveteen
Prosessitietämyksen sekä muille terminaaleille myönnettyjen ympäristölupien perusteella
LNG-terminaalin toiminnasta ei aiheudu päästöjä maaperään eikä pohjaveteen. Normaa-
lioloissa satamasta ei aiheudu päästöjä maaperään eikä pohjavesiin. Terminaalialueesta tu-
lee päällystetty, joten autoliikenteestä mahdollisesti aiheutuvat vähäiset öljypäästöt eivät
pääse maaperään.

4.3 Päästöt ilmaan
Prosessitietämyksen sekä muille terminaaleille myönnettyjen ympäristölupien perusteella
hankkeen ilmapäästöt syntyvät LNG:n kuljettamisesta ja LNG-terminaalin toiminnasta ai-
heutuvista metaanin suorista päästöistä ilmakehään sekä mahdollisesta LNG:n höyrystämi-
sestä.

Metaanipäästöt ja soihdutus

Suoria metaanipäästöjä syntyy laitteiden, putkien, venttiilien ja instrumenttien vuodoista
varotoimenpiteistä huolimatta. Vuotomäärä riippuu terminaalin koosta, laiteratkaisuista ja
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käyttöaktiivisuudesta. Metaanin hajapäästöihin terminaalin laitteistosta ilmakehään vaikut-
taa vähentävästi kohtalaisen alhainen käyttöpaine sekä putkiston mahdollisten vuotokohtien
minimointi.

Häiriötilanteita ja kunnossapitoa varten LNG-terminaalilla on soihtu, jossa tarvittaessa pol-
tetaan maakaasua hallitusti.

Hiilidioksidi

Tällä hetkellä suunnitelmissa ei ole maakaasun putkilinjajakelua eikä höyrystämistarvetta
ole. Mikäli putkilinjajakelu tulee, LNG:n höyrystäminen tuottaa hiilidioksidipäästöjä. LNG
korvaisi kuitenkin huomattavasti haitallisempia polttoaineita jolloin mm. typen ja rikin ok-
sidipäästöt sekä pienhiukkaspäästöt pienenisivät kokonaisuutena.

Meriliikenteen päästöt

Muiden LNG-terminaaleille myönnettyjen ympäristölupien perusteella voidaan arvioida,
että meriliikenteen päästökomponentit ovat seuraavia suuruusluokkia:

· hiilidioksidi kymmeniä tonneja vuodessa

· hiukkaspäästöt kymmeniä kiloja vuodessa

· typen oksidit muutama tonni vuodessa.

On huomattava, että meriliikennepäästöt syntyisivät kuljetettavasta rahdista huolimatta.

Maaliikenteen päästöt

Muiden LNG-terminaaleille myönnettyjen ympäristölupien perusteella voidaan arvioida,
että terminaaliin liittyvän maaliikenteen päästökomponentit ovat seuraavia suuruusluokkia:

· hiilidioksidi kymmeniä tonneja vuodessa

· hiukkaspäästöt joitakin kiloja vuodessa

· typen oksidit muutama tonni vuodessa.

On huomattava, että maaliikennepäästöt syntyisivät kuljetettavasta rahdista huolimatta.

Rauman sataman päästöt ilmaan

Rauman sataman päästöt ja Rauman kaupungin alueen kokonaispäästöt vuonna 2005 olivat
seuraavat:



12     © Gaia Consulting Oy, Rauman satama ja Rauman kaupunki

LNG-terminaalin liikenteen päästöt ovat muuhun satamatoimintaan verrattuna merkitykset-
tömiä.

4.4 Melupäästöt
Melupäästöjä on käsitelty erillisessä selvityksessä.

4.5 Jätteet, niiden ominaisuudet, määrä ja hyödyntä-
minen

LNG-terminaalin toiminnassa syntyy vain vähäisiä määriä jätettä. Terminaalissa syntyy
normaalin käyttötoiminnan aikana vaarattomia ja ongelmajätteitä. Näistä yleisimpiä ovat
toimisto ja pakkausjätteet, jäteöljyt, öljyn likaamat puhdistusrätit, hydrauliikkanesteet, käy-
tetyt paristot ja maalipurkit sekä suodattimet, öljyinen liete separoinnista ja metallijäte.
Huollon yhteydessä syntyy öljyjätteitä, jotka käsitellään asianmukaisesti.

Jätteet kerätään ja lajitellaan laadittavan jätehuoltosuunnitelman perusteella. Jätelain mu-
kaisesti pyritään ensisijaisesti valmistelemaan jäte uudelleenkäyttöä varten tai toissijaisesti
se kierrätetään. Jos kierrätys ei ole mahdollista, jäte on hyödynnettävä muulla tavoin, mu-
kaan lukien hyödyntäminen energiana. Jos hyödyntäminenkään ei ole mahdollista, jäte on
loppukäsiteltävä.
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Rauman satamassa syntyvät jätteet käsitellään Rauman Sataman jätehuoltosuunnitelman
mukaisesti.

5 Toiminnan vaikutukset ympäristöön
5.1 Vaikutus luontoon ja luonnonsuojeluarvoihin
LNG-terminaalin ja siihen liittyvän liikenteen vaikutus luontoon ja luontoarvoihin suunnit-
telualueen läheisyydessä on merkityksetön. Terminaalilla ei ole merkittäviä ympäristövaiku-
tuksia ja lähimmät luonnonsuojeluarvoiltaan merkittävät kohteet sijaitsevat 900–2000 met-
rin etäisyydellä.

5.2 Vaikutus pintavesiin
Nykynormiston edellyttämällä toteutustavalla terminaalin toiminnalla ei ole vaikutuksia
pintavesiin (meriveteen). Terminaalialue on päällystetty, joten mahdolliset vähäiset häiriöti-
lanteiden päästöt eivät pääse suoraan pintavesiin, vaan ne kulkeutuvat hulevesien mukana
öljynerotusjärjestelmiin.

5.3 Vaikutus maaperään ja pohjaveteen
Alueen maaperä on louhe- ja mursketäyttöä eikä sijoituspaikka sijaitse pohjavesialueella.
Terminaalialue on päällystetty, joten mahdolliset vähäiset häiriötilanteiden päästöt eivät
pääse maaperään, vaan ne kulkeutuvat hulevesien mukana öljynerotusjärjestelmiin.

5.4 Ilmaan joutuvien päästöjen vaikutus
Terminaalilla itsellään ei ole merkittäviä päästöjä. Mikäli terminaali varustetaan höyrys-
tinyksiköllä, syntyy hiilidioksidipäästöjä. Samalla maakaasu kuitenkin korvaa mahdollisen
jakeluverkon alueella nykyisin käytettäviä haitallisempia polttoaineita ja niiden päästöjä.

Terminaaliin liittyvän laiva- ja autoliikenteen päästöt ovat merkityksettömän pienet sataman
muuhun toimintaan verrattuna. On myös huomattava, että LNG sinänsä ei aiheuta näitä
päästöjä, vaan ne syntyisivät, oli kuljetettava tavara mitä tahansa.

5.5 Melun vaikutukset
Sataman meluselvityksen päivityksessä (FCG Suunnittelu ja tekniikka 29.9.2015) on tutkittu
säiliöfarmin ja teräsbetonisäiliöterminaalin meluvaikutuksia. Selvityksessä todetaan, että
melutasot jäävät kaikissa mallinnetuissa tilanteissa alle ympäristöluvan mukaisten raja-
arvojen.
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5.6 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön
Terminaalilla ja sen laiva- tai autoliikenteellä ei katsota olevan erityisiä sataman normaalista
toiminnasta poikkeavia vaikutuksia rakennettuun ympäristöön.

6 Yhteenveto
Tässä selvityksessä on tarkasteltu Rauman sataman Ulko-Petäjäksen alueen kaavamuutosta,
jossa alue niemen kärjessä satama-alueella on tarkoitus muuttaa merkinnälle LS/kem-lng.
Selvityksessä on kuvattu suunnittelualuetta ja sen ympäristöä sekä selvitetty LNG-
terminaalin ympäristövaikutuksia sen selvittämiseksi, millaisia ympäristö- ja muita vaiku-
tuksia LNG-terminaalin sijoittuminen aiheuttaisi.

Yhteenvetona voidaan todeta, että LNG-terminaalin normaalitoiminnoilla ei ole ympäröiville
alueille sellaisia merkittäviä vaikutuksia, jotka poikkeaisivat jollakin tavalla sataman muusta
toiminnasta tai rikkoisivat sataman ympäristölupaehtoja.
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