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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.


