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1 Johdanto

1.1 Tarkasteltava kaavamuutos
Tässä selvityksessä tarkastellaan turvallisuusnäkökulmasta Rauman sataman luoteiskärjessä
sijaitsevan alueen (nykyinen kaavamerkintä LS-1) asemakaavan muuttamista merkinnälle
LS/kem-lng, joka mahdollistaa nesteytetyn maakaasun terminaalin sijoittamisen alueelle.
Terminaali tulee olemaan todennäköisesti Seveso III-direktiivin mukainen turvallisuusselvi-
tysvelvollinen laitos, jonka kaavamerkinnän tulee olla kuvatunlainen.

Tarkastelu perustuu terminaalien arvioituihin suuronnettomuusvaaroihin, kemikaaliturval-
lisuslakiin 390/2005, Valtioneuvoston asetukseen 856/2012 (kemikaaliturvallisuusasetus)
sekä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin oppaaseen ”Tuotantolaitosten sijoittaminen”.
Suunnittelualue on esitetty kuvassa 1. Suunnittelualue sijaitsee Rauman Satamassa Ulko-
Petäjäksen viljasiilojen pohjoispuolella. Etäisyys Rauman keskustaan on n. 4,5 kilometriä.
Vaihtoehtoisia sijoituspaikkoja on tarkasteltu toisaalla. Kyseistä sijaintia pidetään turvalli-
suusmielessä parhaana mahdollisena.

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 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. Tukesin
kanssa käydyissä keskusteluissa sijoituspaikkaa pidetään erittäin sopivana termi-
naalille.

2. AVI:lta (tai kunnalta) (mahdollisesti) ympäristölupa.
3. Kunnalta rakennuslupa.
4. Mahdolliset muut tapauskohtaiset luvat (maisematyölupa, vesitalouslupa jne).

Vaaramahdollisuuden lisäksi Seveso-laitoksen sijoittumisella on hallinnollisia vaikutuksia.
Tukes määrää Seveso-laitoksille ns. konsultointivyöhykkeen. YM:n ohjekirjeen 3/501/2001
mukaan ”Jos tuotantolaitosta ympäröivän, nk. konsultointivyöhykkeen sisäpuolelle jäävälle
alueelle laaditaan kaava tai sen muutos, jonka toteuttaminen saattaisi merkitä suuronnetto-
muusriskille altistuvien henkilöiden määrän vähäistä merkittävämpää kasvamista, kaavaa
laadittaessa on tarpeen selvittää tuotantolaitoksen toimintaan liittyvät riskit onnettomuus-
vaaran kannalta (MRL 9 § ja MRA 1§). Nämä vaikutukset on otettava huomioon laadittaessa
kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (MRL 63 §). Tuloksista raportoidaan kaa-
vaselostuksessa ja tarvittaessa annetaan haitallisten vaikutusten vähentämiseksi kaavamää-
räyksiä. ”

Käytännössä asiantuntijalausunnoissa mahdolliset maankäytön ja kaavoituksen rajoitukset
määräytyvät 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 Hankealueen suunnittelutilanne
2.1 Kaavatilanne
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-
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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.

Kuva 2. Nykyinen asemakaava.

2.2 Nykyiset konsultointivyöhykkeet
Hankealue sijoittuu Euroports Rauma Oy:n konsultointivyöhykkeelle (kuva 3). Euroports
Rauma Oy:n konsultointivyöhykkeen perustana on IMO-konttikenttä, josta ei arvioida koh-
distuvan vaaroja alueelle.
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Kuva 3. Hankealue ja Euroports Rauma Oy:n konsultointihyöhyke.

3 Sijoittuvan laitoksen yleiskuvaus

Yleensä maakaasun tuontiterminaaliin kuuluvat laivan purkaus- ja lastauslaitteistot, LNG:n
varastosäiliö tai säiliöt, höyrystyneen kaasun (BOG) paineistus, LNG:n höyrystyssysteemi,
säiliöautojen tankkausasema, soihtu sekä käyttöhyödykejärjestelmät.

LNG-varastosäiliö voi olla maanpäällinen iso säiliö, tai se voi koostua joukosta pienempiä
säiliöitä. Luonnos sijoituksesta on esitetty kuvassa 4. Hankealueen lisäksi turvallisuusvaiku-
tuksia syntyy periaatteessa satamassa ja LNG:n siirtolinjalla.

LNG varastoidaan n. -162 °C:een lämpötilassa lähes normaalipaineessa. LNG tuodaan ter-
minaaliin säiliöaluksilla, joista se pumpataan varastosäiliöihin. Lisäksi LNG:tä voidaan toi-
mittaa terminaalista edelleen pienemmillä aluksilla sekä säiliöautoilla muihin käyttökohtei-
siin. Junaliikenne voi korvata osan loppukäyttäjille säiliöautoilla tai laivoilla toimitettavasta
liikenteestä.

Purkaus/lastauslaitteistoa voidaan käyttää myös pienempien LNG-säiliöalusten lastaukseen
sekä laivojen tankkaukseen LNG:llä.

LNG-terminaali suunnitellaan siten, että sen aiheuttama ympäristökuormitus ja VOC-
päästöt ovat mahdollisimman vähäiset. Soihdutus ei ole sallittua normaalioperoinnin aikana
ja ylös- alasajotilanteissa sekä häiriötilanteissa sen tulee olla mahdollisimman vähäistä.
Terminaalin tulee täyttää suunnitteluvaatimuksissa esitetyt melutasovaatimukset.
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Kuva 4: Luonnos sijoituksesta.

3.1 Käsiteltävät kemikaalit
Keskeisin käsiteltävä kemikaali on LNG eli nesteytetty maakaasu. Jäähdyttämällä nesteytetty
kaasu on väritöntä ja hyvin kylmää nestettä. LNG:n kiehumispiste on -162OC. Kaasumaisena
ja hajustamattomana maakaasu on hajuton ja väritön ilmaa kevyempi kaasu. Käyttöä varten
maakaasu hajustetaan.

Metaanin osuus nesteytetyssä maakaasussa on tyypillisesti noin 85 – 95 % ja loppuosa on
typpeä, etaania, propaania, butaania sekä pentaania. LNG ei sisällä rikkiä, pienhiukkasia tai
raskasmetalleja. Polttoaineena LNG:llä on samat ominaisuudet kuin maakaasulla. LNG on
hajutonta, väritöntä ja myrkytöntä, eikä se aiheuta esimerkiksi korroosiota.

Mahdollisessa vuototilanteessa esim. säiliöstä lämpimämpään ympäristöön LNG alkaa kie-
hua ja höyrystyä maakaasuksi. Vuodon alussa LNG-höyryt ovat kiehumispisteessään ja ilmaa
raskaampana painuvat maanpinnan tasolle. Kaasupilvi lämpenee kuitenkin nopeasti absor-
boimalla lämpöä ilmakehästä ja muuttuu ilmaa kevyemmäksi ja nopeasti ylöspäin kohoavak-
si.

Maakaasu / metaani on helposti syttyvä kaasu. Sen itsesyttymislämpötila on kuitenkin kor-
keampi kuin esim. dieselillä tai bensiinillä. Nestemäinen LNG ei pala, koska nesteessä ei ole
happea.  LNG:n höyrystyminen alkaa kuitenkin välittömästi vuototilanteessa. Mikäli vuotava
pilvi syttyy, se aiheuttaa pilven sisään jääneille palovammoja sekä mahdollisesti lieviä paine-
vaikutuksia. Kaasupilvi voi räjähtää vain sokkeloisissa tai suljetuissa tiloissa. Lammikko- ja
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suihkupalot (pistoliekit) aiheuttavat lämpösäteilyä. LNG:n kylmävaikutus aiheuttaa terveys-
vaikutuksia ja haurastuttaa teräsrakenteita, joissa ei ole varauduttu kylmyyteen.

Voimassa olevien kriteerien perusteella metaania ei luokitella ympäristölle vaaralliseksi. Me-
taanin määrä puoliintuu matalasta joesta ja järvestä noin kahdessa tunnissa. Rakenteeltaan
samankaltaisen aineen perusteella on metaanin arvioitu olevan nopeasti biologisesti hajoa-
vaa.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 höyrystysyksikön lämmönvaihtimissa glykolia. Näihin kemikaaleihin ei liity
suuronnettomuusriskejä.

4 Maankäytön yhteensovittaminen

4.1 Huomioitavat onnettomuusvaikutukset
Yhteensovittamista ohjaa käytännössä kemikaaliturvallisuusasetus 856/2012. Se täydentää
kemikaaliturvallisuuslain 390/2005 määräyksiä. Asetuksen mukaan on huomioitava terve-
ysvaikutukset, ympäristövaikutukset, vaikutukset pohjaveteen ja vaikutukset infrastruktuu-
riin.

4.1.1 Terveysvaikutukset (kemikaalit)

Kemikaaliturvallisuusasetus 856/2012 8§ : ”Tuotantolaitos on sijoitettava sitä ympä-
röiviin rakennus- ja muihin kohteisiin nähden siten, että tuotantolaitoksessa tapahtuvan, 5
§:ssä tarkoitetun onnettomuuden vaikutusalueella olevilla ihmisillä on mahdollisuus päästä
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,

1 OVA-ohjeet
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että todennäköiseksi arvioidussa onnettomuudessa leviävän kemikaalin pitoisuus ja altistus-
aika pysyvät kohteessa niin alhaisena, ettei siellä oleville ihmisille aiheudu vakavia (=pysyviä
tai pitkäaikaisia) vammoja.”

4.1.2 Terveysvaikutukset (lämpösäteily)

Asetus 856/2012 6§: ”Tuotantolaitos on sijoitettava sitä ympäröiviin rakennus- ja muihin
kohteisiin nähden siten, ettei tuotantolaitoksessa tapahtuvasta, 5 §:ssä tarkoitetusta onnet-
tomuudesta aiheudu sellaista lämpösäteilyä tuotantolaitoksen ulkopuolella oleviin kohteisiin,
että:

1) sen vaikutuksesta rakennukset, laitteistot, rakenteet tai muut paloa levittävät kohteet
voivat syttyä;

2) se voi estää ihmisten suojautumisen tai poistumisen lämpösäteilyn vaikutusalueelta ra-
kennus- tai muissa kohteissa, joissa ihmisiä voi oleskella;

3) se voi aiheuttaa palovammoja ulkona oleville ihmisille kohteissa, joista poistuminen tai
joiden tyhjentäminen voi onnettomuustilanteissa olla hidasta, kuten hoitolaitokset, majoi-
tustilat, kokoontumis- ja liiketilat ja -alueet taikka tiheästi asutut asuinalueet.

4.1.3 Terveysvaikutukset (paineaallon ylipaine)

Asetus 856/2012 7§ Painevaikutukset: Tuotantolaitos on sijoitettava sitä ympäröiviin
rakennus- ja muihin kohteisiin nähden siten, ettei tuotantolaitoksessa tapahtuvasta, 5 §:ssä
tarkoitetusta onnettomuudesta aiheudu sellaisia painevaikutuksia, että seurauksena voi olla:

1) rakennusten tai rakenteiden sortuminen taikka vaurioita muiden tuotantolaitosten lait-
teistoihin, varastoihin tai muihin rakenteisiin siinä määrin, että onnettomuus voi laajeta;

2) pysyviä vammoja ihmisille alueella, jolla sijaitsee rakennuksia tai muita kohteita, joissa
normaalisti voi olla ihmisiä.

Vaaroja arvioitaessa on otettava huomioon myös heitteistä aiheutuva vaara sekä rakenteiden
sortumisesta tai rikkoontumisesta aiheutuvat vaarat.

4.1.4 Ympäristövaikutukset

Asetus 856/2012 9§: ”Tuotantolaitos on sijoitettava sitä ympäröiviin luontokohteisiin ja
virkistysalueisiin nähden siten, ettei tuotantolaitoksessa mahdollisesti 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.”
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4.1.5 Vaikutukset pohjaveteen

Asetus 856/2012 10 §: ”Tuotantolaitoksen sijoituksessa tärkeällä tai muulla vedenhankin-
taan soveltuvalla pohjavesialueella tai sen läheisyydessä on varmistuttava, ettei tuotantolai-
toksessa mahdollisesti tapahtuvan 5 §:ssä tarkoitetun onnettomuuden seurauksena aiheudu
ympäristönsuojelulain (86/2000) 8 §:ssä tarkoitettua pohjaveden pilaantumista ja ettei poh-
javeteen pääse vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annetun valtioneuvoston
asetuksen (1022/2006) 4 a §:ssä tarkoitettua ainetta.”

4.1.6 Vaikutukset infrastruktuuriin

Asetus 856/2012 11 §: ”Tuotantolaitos on sijoitettava sitä ympäröiviin rakennus- ja mui-
hin kohteisiin nähden siten, ettei tuotantolaitoksessa mahdollisesti tapahtuvan, 5 §:ssä tar-
koitetun 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.”

4.2 Sallitut onnettomuusvaikutukset
Tukes-opas ”Tuotantolaitosten sijoittaminen” määrittelee vaikutusten kynnysarvot ja/tai
kuvailee vaikutukset seuraavasti:

4.2.1 Terveysvaikutukset (kemikaalit)

Ei koske LNG-terminaalia. Maakaasu on periaatteessa tukahduttava suurina pitoisuuksina,
mutta vaaralliset pitoisuudet saavutetaan vain varsin lähellä vuotokohtaa.

4.2.2 Terveysvaikutukset (lämpösäteily)

Asetuksen kohtia 1-3 vastaavat kynnysarvot ovat

1) 8 kW/m2

2) 5 kW/m2

3) 3 kW/m2.

Lisäksi sijoituksessa tulee ottaa huomioon ihmisten määrä sekä heidän ennakoitavissa oleva
mahdollisuutensa poistua lämpösäteilyn vaikutusalueelta.

4.2.3 Terveysvaikutukset (paineaallon huippuylipaine)

Tukes-ohje antaa seuraavat kuvaukset vaikutuksille:
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1) 30 kPa/m2: vahingoittaa teräsbetonirakenteita

2) 15 kPa/m2: vahingoittaa tavallisia rakennuksia, pysyvän vamman riski

3) 5 kPa/m2: rikkoo ikkunoita ja aiheuttaa pieniä vaurioita rakenteille, ohimenevän
vammautumisen riski

4.2.4 Ympäristövaikutukset

Tukes-oppaan mukaan virkistysalueeksi katsotaan yleiseen käyttöön tarkoitettu alue, kuten
kunnan ylläpitämä uimaranta, mutta ei esimerkiksi yksityinen mökkiranta. Luontokohteisiin
ja virkistysalueisiin mahdollisesti vaikuttavissa onnettomuuksissa tarkastellaan kohteen tai
alueen suojelutasoa sekä onnettomuuden vaikutusta suojelutasoon ja sen säilyvyyteen. Eh-
dotonta kieltoa luonto- tai virkistyskohteiden vahingoittumiselle ei ole.

4.2.5 Infrastruktuurit

· Merkittävät tiet: Alla olevan taulukon mukaan

· Rautatiet: Tapauskohtaisesti
· Vesi- jäte tai energiahuolto: Tapauskohtaisesti
· Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet, muinaismuistolailla suojellut kohteet:

Lämpösäteilyn ja painevaikutusten (myös heitteet) suuruuden arvioinnin jälkeen
tarkastellaan kohteen mukaan mahdollista vahingoittumista. Sama pätee kemi-
kaaleista aiheutuvan ympäristö- vaaran arviointiin.

· Vaikutukset pohjaveteen ja ympäristöön: Tapauskohtaisesti.

5 Terminaalin mitoitusskenaariot

5.1 Yleistä
Tukes-opas ”Tuotantolaitosten sijoittaminen” mukaan lämpösäteilyn osalta LNG:lle relevan-
tit oppaan mukaiset skenaariot ovat

· putkistovuoto ja siihen liittyvä kaasupilven jälkisyttymä, mahdollinen höyrypilvi-
räjähdys, lammikkopalo ja pistoliekki.  Vuotoajaksi oletetaan 10 min ja putki-
kooksi suurimman nestepäästön aiheuttava putki. Jälkisyttymän syttymisajan-
kohdaksi valitaan 1 min vuodon alkamisesta
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· Säiliöpalo. Standardin EN 1473 mukaan erilaisille säiliöratkaisuille tutkitaan eri-
laisia säiliöpaloskenaarioita:

– single containment (ja säiliöfarmit) : skenaario keruualueen (impounding
area) kokoinen lammikkopalo

– double containment: skenaario säiliön kokoinen lammikkopalo kattoro-
mahduksen yhteydessä

– full containment: skenaario ei ole todennäköinen

5.2 Skenaariot ja arvioidut vaikutusetäisyydet
Seuraavissa analyyseissä 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.

Tarkastelu on hyvin teoreettinen, sillä skenaarioiden todennäköisyys on erittäin pieni. Laitos
varustetaan parhaalla mahdollisella tekniikalla ja se suunnitellaan parhailla mahdollisilla
käytännöillä, joita ovat mm. automaatiojärjestelmä, palon- ja kaasunilmaisimet, lämpötila-
mittaukset ja erilaiset hätäseis- ja sammutusjärjestelmät. Tukes ottaa omassa lupaprosessis-
saan kantaa näiden järjestelmien tasoon ja riittävyyteen.

5.2.1 Säiliöfarmityyppinen terminaali

Seuraavassa kuvatut skenaariot perustuvat esisuunnitelmaa varten laadittuun seurausana-
lyysiin kapasiteetiltaan n. 10.000 kuutiometrin säiliöfarmiterminaalille. Skenaarioiden put-
kistokoot on otettu olemassa olevast suunnitelmasta.

5.2.1.1 Purkuvarren murtuminen ja vuoto mereen

Skenaariossa oletetaan, että laivan purkutilanteessa LNG:n purkulinja katkeaa, ja LNG:n
pumppaus jatkuu hetken aikaa. Mereen syntyy tällöin LNG-lammikko, joka höyrystyy voi-
makkaasti.

Meressä LNG kiehuu voimakkaasti ja muodostaa syttyvän maakaasupilven. Kesäolosuhteissa
maakaasu-ilma-seos on syttyvää pahimmillaan n. 200 metrin päässä vuodosta tuulen ala-
puolella. Mikäli pilvi syttyy, se palaa humahtaen ja palo jatkuu lammikkopalona meressä.
Lammikkopalon intensiteetti 8 kW/m2 saavutetaan noin 90 m päässä, 5 kW/m2 110 metrin
päässä ja 3 kW/m2 130 m päässä vuotokohdasta. Lammikossa olleen aineen palamisen jäl-
keen palo jatkuu mahdollisesti suihkupalona vuotokohdasta, mutta vaikutusetäisyydet ovat
pienemmät tai samat kuin lammikkopalolla.

Skenaario on erittäin epätodennäköinen. Eräissä Suomessa tehdyissä muissa kaavamuutok-
sissa sitä ei ole pienen todennäköisyytensä vuoksi edes tuotu esiin. Käytännössä purkupai-
kalla on keruuallas, johon vuoto ohjautuu ja jossa mahdollisen palon lämpösäteilyvaikutuk-
set ovat paljon pienemmät.
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5.2.1.2 Siirtolinjan vuoto maalle laivan purkulinjasta

Skenaariossa oletetaan, että laivan purkutilanteessa LNG:n purkulinja murtuu ja vuotaa
maalle, ja LNG:n pumppaus jatkuu hetken aikaa. Maalle syntyy tällöin LNG-lammikko, joka
höyrystyy voimakkaasti.

Maalla LNG höyrystyy huomattavasti hitaammin, koska maa lammikon alla jäähtyy voimak-
kaasti. Kun LNG höyrystyy rajoittamattomasta lammikosta, maakaasu-ilma-seos on syttyvää
pahimmillaan n. 135 metrin päässä vuodosta. Mikäli vuoto kerätään keruualtaaseen jossa se
höyrystyy, maakaasu-ilma-seos on syttyvää pahimmillaan n. 155 metrin päässä vuodosta.
Mikäli pilvi syttyy, se palaa humahtaen. Palo jatkuu lammikkopalona maassa tai keruual-
taassa. Etäisyydet:

· 8 kW/m2 95 m
· 5 kW/m2 115 m
· 3 kW/m2 135 m.

Lammikossa olleen aineen palamisen jälkeen palo jatkuu mahdollisesti suihkupalona vuoto-
kohdasta, mutta vaikutusetäisyydet ovat samat tai pienemmät kuin lammikkopalolla.

Skenaario on erittäin epätodennäköinen.

5.2.1.3 Suurimman putkiyhteen katkeaminen terminaalissa

Skenaariossa oletetaan, että suuri putkiyhde terminaalissa katkeaa. LNG höyrystyy vuoto-
kohdasta osin ja lammikoituu maahan.

Pahimmissa sääolosuhteissa maakaasu-ilma-seos on syttyvää pahimmillaan n. 225 metrin
päässä vuodosta tuulen alapuolella. Päiväsaikaan esiintyvissä ilmakehäolosuhteissa maakaa-
su-ilma-seos on syttyvää pahimmillaan n. 100 metrin päässä vuodosta tuulen alapuolella.

Mikäli pilvi syttyy, se saattaa palaa humahtaen ja palo jatkuu lammikkopalona maalla.
Lammikkopalon  vaikutusetäisyydet  ovat  seuraavat:  8  kW/m2:  50  m,  5  kW/m2:  60  m,  3
kW/m2 70 m. Lammikossa olleen aineen palamisen jälkeen palo jatkuu mahdollisesti suih-
kupalona vuotokohdasta, mutta vaikutusetäisyydet ovat samat tai pienemmät kuin lammik-
kopalolla.

Sokkeloisessa terminaalissa pilvi saattaa myös palaa räjähtäen. Mikäli oletetaan, että pilvi
syttyy reunastaan (mikä on Atex-direktiivi huomioiden varsin perusteltu oletus), saavutetaan
seuraavat etäisyydet:

· 30 kPa: max. n. 100 m
· 15 kPa: max n. 165 m
· 5 kPa: max n 355 m.

Skenaario on erittäin epätodennäköinen.

5.2.1.4 Autolastausletkun murtuminen
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Skenaariossa oletetaan, että auton lastausletku vahingoittuu ja LNG:tä valuu maahan pump-
pausteholla hetken aikaa.

Pahimmissa mahdollisissa sääolosuhteissa maakaasu-ilma-seos on syttyvää pahimmillaan n.
145 metrin päässä vuodosta tuulen alapuolella.

Mikäli pilvi syttyy, se saattaa palaa humahtaen ja palo jatkuu lammikkopalona. Lammikko-
palon vaikutusetäisyydet ovat seuraavat:

· 8 kW/m2: 45 m
· 5 kW/m2: 55 m
· 3 kW/m2: 65 m.

Lammikossa olleen aineen palamisen jälkeen palo jatkuu mahdollisesti suihkupalona vuoto-
kohdasta, mutta vaikutusetäisyydet ovat samat tai pienemmät kuin lammikkopalolla.

Skenaario on erittäin epätodennäköinen.

5.2.1.5 Muita teoriassa mahdollisia skenaarioita

Erilaiset laippa-, venttiili-, tiiviste- ja varoventtiilivuodot aiheuttavat samantyyppisiä
seurauksia kuin yllä on kuvattu, mutta niiden vaikutusetäisyyydet ovat merkittävästi pie-
nemmät.

LNG:n sekoittuminen lämpimään veteen saattaa aiheuttaa ns. kylmäräjähdyksen, jossa
LNG höyrystyy räjähdyksenomaisesti. Koska energiamäärät ovat useita dekadeja pienempiä
kuin tavallisissa räjähdyksissä, skenaarion vaikutukset ovat paikallisia.

Säiliöauton BLEVEä pidetään nykyisin käytössä olevin autolastausjärjestelyin niin epäto-
dennäköisenä, että sitä ei ole tarpeen sisällyttää tarkasteluun.

Skenaariot ovat erittäin epätodennäköisiä.

5.2.2 Teräsbetonisäiliö

Esitämme seuraavassa arvion siitä, mitä suuruusluokkaa vastaavien skenaarioiden vaiku-
tusetäisyydet olisivat, mikäli kyseessä olisi kooltaan esimerkiksi noin 30.000 kuutiometrin
teräsbetonisella kaksoisvaippasäiliöllä varustettu terminaali.

Arvio perustuu muualla tehtyihin seurausanalyyseihin ja on suuntaa antava. Skenaariot ovat
erittäin epätodennäköisiä.

Purkulinjan murtuminen ja vuoto mereen: Purkunopeus on isompi koska pumppu-
kapasiteetti ja putket ovat isompia. Höyrystymisen kannalta pahin tilanne on Tukes-ohjeissa
esitetty 5 m/s tuuli. Arvio syttymiskelpoisen seoksen etäisyydestä vuotokohdasta 1 min vuo-
don alkamisen jälkeen on 5 m/s x 60 s = 300 m. Todellisuudessa pilven kärki ei ole syttyvä
eikä pilvi etene täysin tuulen nopeudella, joten oletus on konservatiivinen (usein jopa esite-
tään, että pilvi leviää nopeudella joka on puolet tuulen nopeudesta). Lammikkopalon sätei-
lyintensiteetti on isompi, koska syntyvä lammikko on pinta-alaltaan isompi. Esimerkiksi 2
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kertaa edellä esitettyä suuremmalla pumppauskapasiteetilla etäisyydet ovat arviolta seuraa-
vat:

· 8 kW/m2: 120 m
· 5 kW/m2: 150 m
· 3 kW/m2: 200 m.

Etäisyyksiä pienentää merkittävästi (pakollinen) keruuallasjärjestely purkupaikalla.

Purkulinjan murtuminen ja vuoto maalle: Purkunopeus on isompi koska pumppuka-
pasiteetti ja putket ovat isompia. Höyrystymisen kannalta pahin tilanne on 5 m/s tuuli. Arvio
syttymiskelpoisen seoksen etäisyydestä vuotokohdasta 1 min vuodon alkamisen jälkeen on 5
m/s x 60 s = 300 m. Todellisuudessa pilven kärki ei ole syttyvä eikä pilvi etene täysin tuulen
nopeudella, joten oletus on konservatiivinen.

Terminaalityypissä ei ole sellaisia sokkeloisia alueita, joilla maakaasupilvi voisi räjähtää.

Rajoittamattoman lammikkopalon säteilyintensiteetti on isompi, koska syntyvä lammikko
on pinta-alaltaan isompi. Esimerkiksi 2 kertaa edellä esitettyä suuremmalla pumppauskapa-
siteetilla etäisyydet ovat arviolta seuraavat:

· 8 kW/m2: 120 m
· 5 kW/m2: 150 m
· 3 kW/m2: 200 m.

Keräilyallaspalon tapauksessa lämpösäteilyn intensiteetit ovat samat kuin pienemmän ter-
minaalin skenaariossa.

Suurimman putkiyhteen katkeaminen terminaalissa: Seuraukset ovat samankaltai-
sia edellisen skenaarion kanssa.

Vuoto autolastausletkusta: Terminaalin koko ei vaikuta autolastauksen pumppauskapa-
siteettiin.

5.2.3 Maanpinnan vaikutus etäisyyksiin

Edellä kuvatut etäisyydet on kuvattu olettaen tasainen maanpinta.

Ulko-Petäjäksen kallio rajaa itään ja kaakkoon päin syttymättömän kaasun leviämistä sekä
lämpösäteilyä. Lisäksi se ohjaa paineaaltoa ylöspäin.

Viljasiilo ja satamavarastot  rajaavat etelään päin syttymättömän kaasun leviämistä sekä
lämpösäteilyä.

5.2.4 Yhteenveto

Yhteenvetona voidaan todeta seuraavaa:
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Terminaalin vaarat muodostuvat lämpösäteilystä sekä säiliöfarmin tapauksessa painevaiku-
tuksista. Tavallisen jälkisyttymän ylipaine on standardin2 mukaan korkeintaan 5 kPa ja myr-
kyllisiä kaasuja ei ole.

Merkittävät vaikutukset ovat ihmiseen suoraan kohdistuvien terveysvaikutusten osalta

· säiliöfarmin tapauksessa höyrypilviräjähdyksen painevaikutus, jolla voi olla vaikutuksia
n. 350 metrin päässä terminaalista

· yhden ison säiliön tapauksessa ison vuodon aiheuttama jälkisyttymämahdollisuus, jolla
voi olla vaikutuksia Tukes-oppaan mukaisesti tarkasteltuna korkeintaan noin 300 metrin
päässä vuotokohdasta

ja rakenteiden osalta

· säiliöfarmin tapauksessa höyrypilviräjähdyksen painevaikutus, jolla voi olla merkittäviä
vaikutuksia rakenteisiin n. 170 metrin päässä terminaalista

· yhden ison säiliön tapauksessa lämpösäteily lammikko- ja suihkupaloista, joilla voi olla
merkittäviä vaikutuksia rakenteisiin noin 150 metrin päässä vuotokohdasta.

6 Ympäröivän alueen haavoittuvuus

6.1 Hankealueen ympäristön haavoittuvuus

6.1.1 Yleiskuva alueesta

Hankealueen ympäristö on esitetty kuvassa 5. 1.5 km säteellä alueesta on virallisesti

· 3 asukasta3

· 140 työpaikkaa (sataman arvio noin 300)

2 km säteellä on virallisesti

· 53 asukasta

· 853 työpaikkaa (sataman arvio noin 500)

Lisäksi 2 km säteellä on

· pienvenesatama (321) venepaikkaa; kotisatama, ei yöpymistä

2 Standardi EN 1160:1996
3 Todellinen luku on 2, väestötietojärjestelmään on virheellisesti kirjattu asukas Ulko-Petäjäksen sau-
narakennukseen.
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· Ravintola Villa Tallbo, Petäjäksen alueella ja lähisaarissa 2 yritystä sekä joitakin kymme-
niä kesämökkejä vuokratonteilla

Maanomistussuhteet on esitetty kuvassa 6. Kaupunki omistaa kaiken maan 1.5 km säteellä
UPM-Kymmenen aputoiminimen omistamaa konttikenttää ja Suomen Viljava Oy:n omista-
maa viljasiilotonttia Petäjäksen kärjessä.

Kuva 5: Sijoituspaikan lähiympäristön tarkempi kuvaus.

6.2 Arvioidut vaikutukset vaara-alueella

6.2.1 Terveysvaikutukset
Tarkastellaan ihmisten kannalta merkityksellisenä vaara-alueena noin 300 m aluetta proses-
silaitteistojen ympärillä ja säteeltään 350 m aluetta terminaalin ympärillä. Ulko-Petäjäksen
kalliot ja Suomen Viljava Oy:n viljasiilo rajaavat vaikutuksia kaakkoon ja etelään. Skenaariot
eivät sulje evakuointisuuntia.

Mainitulla alueella ei oleskele normaalitilanteessa ihmisiä ulkona. Toiminta tällä alueella on
luonteeltaan teollista toimintaa. Alueella työskentelee viljasiilossa mahdollisesti autonkuljet-
taja sekä laivojen purku- ja lastaustilanteissa joitakin ajoneuvojen kuljettajia sekä LNG-
tankkerin miehistö, joilla on aikaa ja kykyä poistua alueelta onnettomuustilanteessa. LNG-
tankkerilla on purun aikana koneet käynnissä ja se on lähtövalmiudessa. Onnettomuustilan-
teessa se pystyy irrottautumaan laiturista nopeasti.
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Kuva 6. Maanomistus 1.5 km säteellä. Punaisella on merkitty tällä säteellä muut kuin kau-
pungin omistamat maa-alueet.

Työkoneet ja rakenteet suojaavat osaltaan työntekijöitä jälkisyttymän liekkikosketukselta,
lämpösäteilyltä ja räjähdyksen painevaikutuksilta. Ihmiset ovat koulutettavissa, perehdytet-
tävissä ja hälytettävissä tehokkaasti, työ- ja evakuoitumiskykyisiä sekä tottuneita työskente-
lemään ja toimimaan teollisuusalueella. Syttyvä kaasupilvi ei kehity ja kulkeudu tuulen ala-
puolelle silmänrapäyksessä, joten alueen hälyttäminen, ilmanvaihdon pysäyttäminen ja eva-
kuointi on mahdollista. Tarvittaessa satamatoimintoja lähialueilla voidaan rajoittaa purun
tai lastauksen ajaksi.

Lämpösäteily voi vahingoittaa tavallisia rakenteita noin 150 metrin etäisyydellä prosessilait-
teista ja 160 metrin etäisyydellä terminaalista. Tällä alueella on seuraavia rakenteita:

· Sataman saunarakennus (tullaan purkamaan)
· Suomen Viljava Oy:n viljasiilo ja sataman viljanlastaus/purkukalusto
· Europort Oy:n varaston länsipää

Rakennukset ovat kuitenkin teräsbetoni- ja peltirakenteisia ja niiden arvioidaan kestävän
lämpösäteily sellaisin vaurioin, jotka eivät ole terveyden tai evakuoitumisen kannalta merkit-
täviä. Lisäksi on huomattava, että mahdollisten dominovaikutusten takia (ks. luku 6.2.5)
LNG:n siirtoputkisto joudutaan todennäköisesti suojaamaan heitteitä vastaan. Tämä suojaus
pienentää suuren siirtolinjavuodon todennäköisyyttä merkittävästi.
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6.2.2 Ympäristövaikutukset
Tässä tarkastelluilla skenaarioilla ei ole merkittäviä ympäristövaikutuksia. Mikäli sammutus-
työssä käytetään vaahtoa, sillä saattaa olla paikallisia ympäristövaikutuksia4:

· Pinta-aktiiviset tensidit ovat ainakin jossain määrin myrkyllisiä mikrobeille.
· Pintajännitystä alentavina aineina tensidit vaikeuttavat kalojen kidusten toimintaa.
· Kalvovaahdotteissa olevat fluoratut hiilivedyt ovat luonnossa huonosti biologisesti

hajoavia, ja osa niistä on myrkyllisiä.
· Glykoleita ja glykolieettereitä käytetään lisäämään vaahtoamista ja estämään jääty-

mistä. Glykolit ovat myrkyllisiä, mutta hajoavat melko nopeasti. Lämpötilan aletessa
hajoaminen hidastuu.

· Monet vaahdotteet, etenkin proteiinipohjaiset, sisältävät säilytysaineita mikrobikas-
vun estämiseksi.

Sammutusjauheen ympäristövaikutukset ovat paikallisia.

Satama-alueella ei ole erityisen haavoittuvia biotooppeja.

6.2.3 Vaikutukset pohjaveteen
Alue ei ole pohjavesialuetta.

6.2.4 Vaikutukset infrastruktuureihin
· Merkittävät tiet: Ei ole
· Rautatiet: Ei ole
· Vesi- jäte tai energiahuolto: Ei vaikutuksia vesi- tai jätehuoltoon, ei suoria

vaikutuksia energiahuoltoon.
· Muinaismuistot tai vastaavat: Ei ole.

6.2.5 Dominoilmiöiden mahdollisuus
Dominoilmiöllä tarkoitetaan yhden toiminnanharjoittajan onnettomuuden aiheuttamaa
suuronnettomuutta toisella toiminnanharjoittajalla. Tukes tarkastelee dominoilmiöiden
mahdollisuutta osana Tukes-lupaprosessia. Tässä yhteydessä on kuitenkin syytä todeta, että
Suomen Viljava Oy:n viljasiilo muodostaa teoreettisen dominoriskin alueella. Viljankäsitte-
lyssä syntyvä pöly on räjähdysherkkää. Pölyräjähdys saattaa periaatteessa aiheuttaa heitteitä
terminaalin suuntaan. Suomen Viljava Oy on arvioinut, että 200 m suojaetäisyys olisi riittävä
pölyräjähdyksen aiheuttamilta heitteiltä. Purkuputkistot ja -laitteistot sijoittuvat lähemmäs
siiloa. Ne on mahdollista suojata heitteitä vastaan mekaanisesti. Toisaalta viljankäsittelyn
pölykeruun alipaineistus aiheuttaa räjähdysvaaran siilossa kaasuvuototilanteessa. Terminaa-
lin teknisissä ratkaisuissa tulee tutkia alipaineistuksen yhteensovittamista mahdollisten kaa-

4 T. Paloposki, K. Tillander, K. Virolainen, M.Nissilä ja K. Survo: ”Sammutusjätevedet ja ympäristö”
VTT Working papers 40/2005.
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suvuotojen kanssa. Suomessa viljasiilojen pölyräjähdyksiä ei ole tapahtunut. Säiliöfarmi on
alttiimpi heitteille kuin full containment -tyyppinen säiliö.

Asetus 856/2012 edellyttää, että sijoitettavat tuotantolaitokset eivät aiheuta vaaraa toisilleen,
joten asiat tulevat ratkaistuiksi Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin toimesta sijoituslu-
paprosessin yhteydessä.

7 Yhteenveto
Tässä selvityksessä on tarkasteltu niitä turvallisuusvaikutuksia, joita syntyy Rauman sata-
manLS1-alueen luoteiskärjen muuttamisesta alueeksi, jonka asemakaavamerkintä olisi
LS1/kem-lng. mikä mahdollistaa LNG-terminaalin sijoituksen alueelle.

Tarkastelu perustuu kemikaaliturvallisuuslakiin 390/2005, Valtioneuvoston asetukseen
856/2012 (ns. kemikaaliturvallisuusasetus) sekä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin
oppaaseen ”Tuotantolaitosten sijoittaminen” ja standardiin EN1473:2007 sekä näiden perus-
teella arvioituihin terminaalin teoreettisiin suuronnettomuusvaaroihin.

Sijoittumisen vaikutuksia on tarkasteltu säiliöfarmityyppiselle terminaalille sekä kaksois-
vaippaiselle teräsbetonisäiliölle. Onnettomuusvaikutuksia on verrattu alueen haavoittuvuu-
teen. Tarkastelu osoittaa, että kun terminaalitoiminnot sovitetaan yhteen viljasiilotoiminto-
jen kanssa, vaara-alueen haavoittuvuus on linjassa Tukesin tuotantolaitosten sijoittamista
ohjaavan kriteeristön kanssa.
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