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1 Johdanto 

1.1 Tarkasteltava asemakaavatyö 

Tässä kaavaselvityksessä tarkastellaan turvallisuusnäkökulmasta asemakaavoitusta, joka 

mahdollistaa kemikaaleja laajamittaisesti turvallisuusselvityskokoluokassa käsittelevän lai-

toksen sijoittamisen Rauman Lakarin teollisuusalueelle. Tukesin linjauksen mukaan tulee 

tällaisen laitoksen sijoitusalueella olla kaavamerkintä T/kem tai vastaava. 

Sijoituskartta on esitetty kuvassa 1. Asemakaavoitettavan alueen alustava rajaus on esitetty 

kuvassa 2. Suunnittelualue sijaitsee Hevossuontien molemmin puolin Koillisella teollisuus-

alueella Fingridin sähköaseman ja Hevossuon jäteaseman naapurissa. Suunnittelualueella 

on nykyisin sekä kalliomäkeä, metsää, peltoa että kivenottoaluetta. Etäisyys Rauman keskus-

taan on n. 7 kilometriä. Alueen tuntumassa on tehty liito-oravahavaintoja ja sen eteläreunas-

sa sijaitsee kiinteä muinaisjäännös. Lähimmät asuinrakennukset ovat noin 200 metrin etäi-

syydellä suunnittelualueesta.  

 

Kuva 1. Asemakaavoitettavan alueen sijainti 
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Kuva 2. Alustava kaavaluonnos 

Jotta asemakaavoitus olisi mielekäs, kaavoitettavaa aluetta ympäröivien alueiden tulee olla 

sellaisia, että niiden haavoittuvuus ja sijoittuvan laitoksen mahdollisten onnettomuuksien 

vaikutukset ovat sovitettavissa yhteen.   

Kaavamerkintä on kemikaaliturvallisuuslain mukainen kunnan kannanotto sille, että kunta 

on käsitellyt sijoittumismahdollisuuden omassa maankäyttöprosessissaan ja ymmärtää sijoi-

tuksen vaikutukset.  

Kaavamerkintä ei yksinään mahdollista teollisuuslaitoksen sijoittamista. Tuotantolaitoksen 

lopullisen sijoittumisen edellytyksenä ovat myös esimerkiksi seuraavat luvat: 

1. Tukesilta lupa vaarallisten kemikaalien laajamittaiseen käsittelyyn ja varastoin-
tiin. Lupahakemuksessa esitetään mm. Tukesin antamien ohjeiden mukaisesti va-
littujen onnettomuusskenaarioiden seurausanalyysit ja vaikutusalueet.  

2. AVI:lta (tai kunnalta) (mahdollisesti) ympäristölupa.  
3. Kunnalta rakennuslupa. 
4. Mahdolliset muut luvat. 

Vaaramahdollisuuden lisäksi Seveso-laitoksen sijoittumisella on myös hallinnollisia vaiku-

tuksia.  

Tässä selvityksessä keskitytään onnettomuusvaikutusten ja ympäröivien alueiden haavoittu-

vuuden yhteensovittamisen mahdollisuuksiin. Muita vaikutusarviointeja varten tehdään 

muita selvityksiä.  
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1.2 Alueen kaavoitustilanne ja maankäytön tavoitteet 

Maakuntakaavassa (vahvistettu 30.11.2011) alue on jätteenkäsittelyaluetta (EJ). Merkinnällä 

osoitetaan tärkeät yhdyskunta- ja teollisuusjätteiden sekä pilaantuneiden maiden vastaanot-

toon, käsittelyyn tai loppusijoitukseen varatut alueet. Alueella on voimassa MRL 33 §:n mu-

kainen rakentamisrajoitus. Aluetta koskevan suunnittelumääräyksen mukaan alueella salli-

taan jätteiden käsittelyyn, varastointiin ja loppusijoittamiseen liittyvä rakentaminen. 

Rauman 25.8.2003 hyväksytyn oikeusvaikutuksettoman yleiskaavan mukaan kohdetontti on 

erityisaluetta (E). Raumalla on vireillä koko kaupungin kattava yleiskaava. Yleiskaava 2025 

luonnoskartassa alue sijoittuu teollisuus- ja varastoalueen (T) ja eritysalueen (E) raja-

alueelle. Eteläosaltaan suunnittelualue on maa- ja metsätalousaluetta, jolla on virkistys ja 

kylämaisema-arvoja (MYV). 

Koillisen teollisuusalueen sisälle (ns. Hevossuontien alue) on arvioitu, elinkeinopoliittisin 

perustein, tarve varautua ja siten asemakaavoittaa ns. T/kem alue. Alueen suunnittelussa 

käytetään suunnitteluoletuksena mm. tärpättitislaamon sijoittumista alueelle. Asemakaava 

laaditaan, jotta alueelle voitaisiin sijoittaa merkittävä vaarallisia kemikaaleja valmistava tai 

varastoiva laitos (T/kem). 

1.3 Seveso-direktiivi ja sen toimeenpano Suomessa 

1.3.1 Yleistä 

Seveso-direktiivi on EU-direktiivi vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaaro-

jen torjunnasta. Se ohjaa kiinteiden vaaraa aiheuttavien toimintojen ja muun maankäytön 

yhteensovittamista. Tällä hetkellä on voimassa Seveso III -direktiivin mukainen kansallinen 

lainsäädäntö. Suomessa Seveso-direktiivi on pantu toimeen maankäyttö- ja rakennuslain-

säädännöllä sekä kemikaaliturvallisuuslailla 390/2005. Seveso III -direktiivin toimeenpanon 

edellyttämät muutokset kemikaaliturvallisuuslakiin on annettu ko. lain muutoksella 

358/2015. Kemikaaliturvallisuuslain nojalla on annettu myös uusi valtioneuvoston asetus 

vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta (685/2015), joka korvasi ai-

kaisemman samannimisen asetuksen 855/2012. Lisäksi on muutettu valtioneuvoston asetus-

ta vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista 

(856/2012). Nämä säädökset tulivat voimaan 1.6.2015. 

1.3.2 Suuronnettomuusvaaran huomioiminen kaavoituksessa 

Suomessa maankäytön suunnittelujärjestelmään kuuluvat valtakunnalliset alueidenkäyttö-

tavoitteet, maakuntakaava, yleiskaava ja asemakaava.  
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Onnettomuusriskin huomioon ottaminen kaavoituksessa yleisesti sisältyy valtakunnalliseen 

alueidenkäyttötavoitteeseen 4.3: ”Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu”1. 

Tämä ohjaa suuronnettomuusriskin huomioinnin suhteen osaltaan mm. maakuntakaavan 

laadintaa. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteita uudistetaan parhaillaan, josta luonnos 

on lausuntovaiheessa.2, 3  

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL; 132/1999) 9 § mukaan kaavojen tulee yleisesti perustua 

riittäviin selvityksiin. Yleiskaavan sisältövaatimusten4 mukaisesti on yleiskaavaa laadittaessa 

otettava huomioon mahdollisuudet turvalliseen ja terveelliseen ja eri väestöryhmien kannal-

ta tasapainoiseen elinympäristöön sekä ympäristöhaittojen vähentäminen. Asemakaavan 

sisältövaatimuksissa puolestaan esitetään5: ”Asemakaava on laadittava siten, että luodaan 

edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle, palvelujen alueelli-

selle saatavuudelle ja liikenteen järjestämiselle.” 

Seveso-laitoksia ympäröivässä maankäytössä huomioon otettavista suojaetäisyyksistä sääde-

tään maankäyttö- ja rakennusasetuksen (895/1999) 57§:ssä seuraavasti: Harkittaessa ra-

kennushankkeen sijoittumista ja rakennuspaikan soveltuvuutta on huolehdittava vaaralli-

sista aineista aiheutuvan suuronnettomuusvaaran torjumiseksi riittävistä suojaetäisyyk-

sistä. 

Ympäristöministeriön ohjekirjeessä 22.6.2015 kuvataan menettelyitä maankäytön suunnitte-

lulle Seveso-kohteiden läheisyydessä: ”Kun maakunta-, yleis- tai asemakaavassa osoitetaan 

alueita suuronnettomuusvaarallisiksi luokitelluille tuotantolaitoksille ja varastoille, käyte-

tään kaavamerkintää T/kem ”teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue, jolla on / jolle 

saa sijoittaa merkittävän, vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen”. 

On myös varmistettava, että kaava mahdollistaa suunnitellun toiminnan. Turvallisuus- ja 

kemikaalivirasto Tukesilta (jäljempänä Tukes) ja pelastusviranomaiselta pyydetään lau-

sunto.” 

Edelleen kirje ohjaa maankäytön suunnittelusta ja lausuntopyynnöistä: ”Maankäyttö- ja 

rakennuslain 9 §:n mukaan kaavan tulee perustua kaavan merkittävät vaikutukset ar-

vioivaan suunnitteluun ja sen edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavan vaikutuk-

sia selvitettäessä otetaan huomioon kaavan tehtävä ja tarkoitus. Kaavaa laadittaessa on 

tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen toteutta-

                                                        

 

1 ”Alueidenkäytössä kiinnitetään erityistä huomiota ihmisten terveydelle aiheutuvien haittojen ja ris-
kien ennalta ehkäisemiseen ja olemassa olevien haittojen poistamiseen.” 
2 http://www.ym.fi/fi-
FI/Ajankohtaista/Lausuntopyynnot_ja_lausuntoyhteenvedot/Lausuntopyynto_ja_kuulutus_yleison
_mahdo(42968) 
3 Luonnoksessa terveellisen ja turvallisen elinympäristön kohdalla esitetään: ”Haitallisia terveysvaiku-
tuksia tai onnettomuusriskejä aiheuttavien toimintojen ja vaikutuksille herkkien toimintojen välille on 
jätettävä riittävän suuri etäisyys. Suuronnettomuusvaaraa aiheuttavat laitokset ja niitä palvelevat ke-
mikaaliratapihat on sijoitettava riittävän etäälle asuinalueista, yleisten toimintojen alueista ja luonnon 
kannalta herkistä alueista.” 
4 MRL 39 § 2. momentin kohdat 5 ja 7 
5 MRL 54 § 2. momentti 
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misen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuu-

riset ja muut vaikutukset. Selvitykset on tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan 

arvioida olevan olennaisia vaikutuksia. 

Maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n nojalla myös tuotantolaitosten toimintaan liittyvät 

riskit tulevat selvitettäviksi. – Kun laadittavana on esimerkiksi jollekin osa-alueelle yleis- 

tai asemakaava tai näitä kaavatasoja koskeva kaavamuutos, tarvitaan riittävä vaikutus-

ten selvittäminen uusien ja olemassa olevien toimintojen jatkumisen ja kehittämisen kan-

nalta.”  

Edelleen kirje jatkaa: ”Kaavoituksessa on huolehdittava, ettei riskille alttiita toimintoja si-

joiteta liian lähelle vaaraa aiheuttavia laitoksia ja varastoja. Esimerkiksi päiväkodit hoito-

laitokset, sairaalat, asuinalueet ja vilkkaat liikenneväylät sekä luonnon kannalta erityisen 

herkät tai tärkeät alueet ovat tässä tarkoitettuja riskialttiita toimintoja. Kaavoitettaessa 

tulee ottaa huomioon myös tuotantolaitoksen toiminnan mahdollinen laajenemisvara, 

evakuointitarpeet ja pelastuslaitoksen toimintaedellytykset. 

Tukes on määritellyt tuotantolaitoksille ja varastoille vyöhykkeet, joiden sisällä kaavoituk-

sessa on kiinnitettävä erityistä huomiota riskeihin ja suuronnettomuusvaaran torjuntaan. 

Nämä ns. konsultointivyöhykkeet on muodostettu laitosten riskeistä yleisesti tiedossa ole-

vien arvioiden perusteella, joten niitä ei voi suoraan käyttää suojaetäisyyksinä tuotanto-

laitosten ja herkkien toimintojen välillä. 

Suunniteltaessa riskille alttiiden toimintojen sijoittamista suuronnettomuusriskin piiriin 

kuuluvan konsultointivyöhykkeen sisälle on kaavaa laadittaessa pyydettävä Tukesin sekä 

pelastusviranomaisen lausunto. Lausuntopyynnöstä tulisi käydä ilmi, mikä tuotantolaitos 

on kyseessä. Lausuntomenettely on samoin tarpeen laadittaessa tai muutettaessa sellaisia 

teollisuus- ja varastoalueiden kaavoja, joille sijoittuvaksi aiotusta toiminnasta saattaa ai-

heutua suuronnettomuusvaara. Tukesilta ja pelastusviranomaiselta on hyvä selvittää jo 

kaavaprosessin varhaisessa vaiheessa mahdolliset tarpeet osallistua viranomaisneuvotte-

luihin ja lausunnon antamiseen.”  

Konsultointivyöhykkeeksi määrätään Tukesin harkinnan mukaan pääsääntöisesti 500, 1000, 

1500 tai 2000 metriä riippuen laitoksen vaaroista. Kuvassa 3 on esitetty vastaavat vyöhyk-

keet alueen ympärillä. 
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Kuva 3. Sijoittuvan laitoksen mahdolliset konsultointivyöhykkeet6 

Käytännössä ympäristöministeriön ohjekirjeen mukaisissa lausunnoissa mahdolliset maan-

käytön ja kaavoituksen rajoitukset määräytyvät arvioitujen todellisten vaarojen mukaan. 

Täten konsultointivyöhykkeellä ei ole merkitystä muualla kuin osoitetuilla vaara-alueilla, 

jotka puolestaan riippuvat sijoittuvasta laitoksesta ja siitä, mikä ympäröivien alueiden puo-

lesta on mahdollista.  

2 Maankäytön yhteensovittaminen 

2.1 Huomioitavat onnettomuusvaikutukset 

Yhteensovittamista ohjaa käytännössä ns. turvallisuusvaatimusasetus 856/2012. Se täyden-

tää kemikaaliturvallisuuslain määräyksiä. Asetuksen mukaan on huomioitava terveysvaiku-

tukset(so. vaikutukset ihmisiin), ympäristövaikutukset, vaikutukset pohjaveteen ja vaikutuk-

set infrastruktuuriin.  

                                                        

 

6 Kohdealueen rajaus likimääräinen 
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2.1.1 Terveysvaikutukset 

Asetus 856/2012 8§ toteaa: ”Tuotantolaitos on sijoitettava sitä ympäröiviin rakennus- ja 

muihin kohteisiin nähden siten, että tuotantolaitoksessa tapahtuvan, 5 §:ssä tarkoitetun on-

nettomuuden 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 hoitolai-

tokset, terveyskeskukset, ostoskeskukset, koulut, päiväkodit, kokoontumistilat ja – alueet 

sekä asuinalueet ja muut kohteet, joissa voi samanaikaisesti olla suuri joukko ihmisiä ja jois-

ta poistuminen tai joissa suojautuminen voi olla onnettomuustilanteissa erityisen hankalaa.”  

2.1.2 Ympäristövaikutukset 

Asetus 856/2012 9 § toteaa: ”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.” 

Ehdotonta kieltoa luonto- tai virkistyskohteiden vahingoittumiselle ei ole. Onnettomuuden 

vaikutusten arvioinnissa on tärkeää arvioida mahdollisten vaikutusten laajuus ja kesto. 

2.1.3 Vaikutukset pohjaveteen 

Asetus 865/2012 10 § toteaa: ”Tuotantolaitoksen sijoituksessa tärkeällä tai muulla veden-

hankintaan soveltuvalla pohjavesialueella tai sen läheisyydessä on varmistuttava, ettei tuo-

tantolaitoksessa mahdollisesti tapahtuvan 5 §:ssä tarkoitetun onnettomuuden seurauksena 

aiheudu ympäristönsuojelulain (86/2000) 8 §:ssä tarkoitettua pohjaveden pilaantumista ja 

ettei pohjaveteen pääse vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annetun valtio-

neuvoston asetuksen (1022/2006) 4 a §:ssä tarkoitettua ainetta.” 

2.1.4 Vaikutukset infrastruktuuriin 

Asetus 856/2012 11 § toteaa: ”Tuotantolaitos on sijoitettava sitä ympäröiviin rakennus- ja 

muihin kohteisiin nähden siten, ettei tuotantolaitoksessa mahdollisesti tapahtuvan, 5 §:ssä 

tarkoitetun 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;  
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2. kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten, rakennelmien tai puistojen taikka 

vastaavien kohteiden sekä muinaismuistolailla (295/1963) suojeltujen kohteiden va-

hingoittuminen pysyvästi taikka pitkäaikaisesti.” 

2.2 Sallitut onnettomuusvaikutukset 

Onnettomuuksien vaikutusmekanismit voidaan jakaa lämpösäteilyyn, paineaallon ylipainee-

seen ja myrkyllisten kaasujen leviämiseen ilmassa. Tukes on linjannut, että vaaraa aiheutta-

vien laitosten tulipalojen savukaasuja ei huomioida maankäytön suunnittelussa, koska kaik-

kien tulipalojen savukaasut ovat vaarallisia. Myöskään heitteitä ei huomioida. Tukes-

oppaan ”Tuotantolaitosten sijoittaminen” mukaiset ohjeistukset on kuvattu alla. 

2.2.1 Terveysvaikutukset; pitoisuudet ilmassa 

Tukes-oppaassa ”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, 

että todennäköiseksi arvioidussa onnettomuudessa leviävän kemikaalin pitoisuus ja altistus-

aika pysyvät kohteessa niin alhaisena, ettei siellä oleville ihmisille aiheudu vakavia (=pysyviä 

tai pitkäaikaisia) vammoja.” 

Kaasun vaikutukset ihmiseen riippuvat kaasun pitoisuudesta ilmassa. Pitoisuuksista aiheu-

tuvaa vaaraa arvioidaan vertaamalla pitoisuuksia ns. raja-arvoihin, joiden mukaisten pitoi-

suuksien vaikutukset tunnetaan. Raja-arvoja kuvaavia järjestelmiä on erilaisia, ja Tukes suo-

sittelee ns. AEGL-järjestelmän käyttöä. 

EPA:n (USA:n Environment Protection Agency) AEGL (Acute Exposure Guideline Le-

vels) -pitoisuudet eri aineille perustuvat 10, 30 tai 60 minuutin altistukselle ja pitoisuuksissa 

on huomioitu koko väestö (myös hengityselinsairauksista kärsivät): 

• AEGL-3 (x min) -pitoisuus ilmassa saattaa aiheuttaa kuoleman x minuutin mittaisessa 
altistuksessa 

• AEGL-2 (x min) -pitoisuus ilmassa saattaa aiheuttaa pysyvän haitan x minuutin mittai-
sessa altistuksessa (ks. kuva 4) 
 

Pitoisuudet riippuvat siitä, millä nopeudella ainetta pääsee ilmaan, sekä tuuliolosuhteista. 
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Kuva 4. AEGL-arvojen kuvaus (Lähde: Tukes-opas Tuotantolaisten sijoittaminen, piirrokset: Pirkko-
Liisa Toppinen) 

Arvioinnissa käytettävä vaikutusaika valitaan onnettomuuden keston sekä vaarassa olevien 

henkilöryhmien mukaan. Esimerkiksi kun arvioidaan turvallista etäisyyttä pientaloihin tai 

muihin kohteisiin, joissa on vain kohtuullinen määrä ihmisiä kerrallaan, kuten pienet myy-

mälät tai liikenteen solmukohteet, voidaan käyttää vaikutusaikaa 30 minuuttia (AEGL-3 30 

min).  

Joissakin tapauksissa riittävä turvallisuustaso voidaan saavuttaa lyhemmilläkin etäisyyksillä. 

Näin on esimerkiksi, kun  

- Onnettomuus on hyvin lyhytkestoinen, esimerkiksi vuotavan aineen kokonaismäärä 

on pieni.  

- Vaarassa olevilla henkilöillä on hyvät edellytykset suojautua ja toimia oikein (teolli-

suusrakennukset, työpaikat) ja rakennukset on suunniteltu niin, että suojautuminen 

tai poistuminen on helppoa.  

o Näissä tapauksissa arvioinnin lähtökohtana voidaan käyttää AEGL-3 (10 min) 

-arvoa. 

Herkissä kohteissa on varauduttava pidempiin toiminta-aikoihin ja/tai henkilöiden suurem-

paan herkkyyteen kemikaalien vaikutuksille. Tällöin terveysvaaran arviointiin voi käyttää 

soveltuvaa AEGL-2 -arvoa. Sitä käyttäen voidaan arvioida turvallista etäisyyttä esimerkiksi 

hoitolaitoksiin (sairaalat, vanhainkodit, päiväkodit), kouluihin taikka kohteisiin, joissa voi 

olla kerralla suuria ihmismääriä (kerrostaloalueet, suuret urheiluhallit ja -kentät, ostoskes-

kukset, majoitusliikkeet, isot kokoontumistilat ja -alueet).  

Edellä arvioituja pidempiä etäisyyksiä voidaan tarvita, jos onnettomuus on nopeasti kehitty-

vä, se voi kestää pitkään ja mahdollisuudet vuodon tukkimiseen tai onnettomuuden vaiku-

tusten torjumiseen ovat heikot. 

2.2.2 Terveysvaikutukset; lämpösäteily 

Turvallisuusvaatimusasetuksen 6 § mukaan tuotantolaitos on sijoitettava sitä ympäröiviin 

rakennus- ja muihin kohteisiin nähden siten, ettei tuotantolaitoksessa tapahtuvasta onnet-
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tomuudesta aiheudu sellaista lämpösäteilyä tuotantolaitoksen ulkopuolella oleviin kohteisiin, 

että  

1. Sen vaikutuksesta rakennukset, laitteistot, rakenteet tai muut paloa levittävät kohteet 

voisivat syttyä 

2. Se voisi estää ihmisten suojautumisen tai poistumisen lämpösäteilyn vaikutusalueelta 

rakennus- 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 hoitolaitok-

set, majoitustilat, kokoontumis- ja liiketilat ja -alueet taikka tiheästi asutut asuinalu-

eet 

Tulipalon vaikutukset riippuvat lämpösäteilyn voimakkuudesta, joka puolestaan riippuu 

liekin ominaisuuksista ja etäisyydestä liekkiin. Kuvassa 5 alla on esitetty tulipalon läm-

pösäteilyn vaikutuksia. Auringonpaiste kirkkaana hellepäivänä tuottaa noin 1,5 kW/m2 läm-

pösäteilyn intensiteetin. Alle 3 kW/m2 lämpösäteilyssä pelastustoimi pystyy toimimaan ly-

hyitä aikoja. Yli 5 kW/m2 lämpösäteilyn arvioidaan estävän suojautumisen. Yli 8 kW/m2 

lämpösäteily saattaa sytyttää helposti syttyvät rakenteet.  

 
Kuva 5. Tulipalon lämpösäteilyn vaikutuksia (Lähde: Tukes-opas Tuotantolaisten sijoittaminen, piir-
rokset: Pirkko-Liisa Toppinen) 

Tukes-oppaan mukaiset lämpösäteilyn intensiteetin vastaavat kynnysarvot ovat 

1. 8 kW/m2 

2. 5 kW/m2; paitsi poistumisteiden osalta 3 kW/m2; Sijoituksessa tulee ottaa huomioon 

ihmisten määrä sekä heidän ennakoitavissa oleva mahdollisuutensa poistua läm-

pösäteilyn vaikutusalueelta. 

3. 3 kW/m2; Lisäksi sijoituksen tueksi voidaan laskea lämpösäteilyn intensiteetin arvo 

1,5 kW/m2 ja selvittää miten henkilöt ovat evakuoitavissa kyseisen lämpösäteilyin-

tensiteettialueen ulkopuolelle. 
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2.2.3 Terveysvaikutukset; painevaikutukset 

Räjähdys aiheuttaa ympäröivään ilmaan paineaallon, jolla on räjähdyksen suuruudesta riip-

puva voimakkuus. Maankäytön suunnittelutarkkuuteen nähden räjähdyksen vaikutuksia 

voidaan kuvata riittävän tarkasti sen aiheuttaman paineaallon suurimman paineen, huippu-

ylipaineen, funktiona. Se riippuu räjähdyksen ominaisuuksista ja etäisyydestä räjähdykseen. 

Paineaallon huippuylipaineen vaikutuksia on esitetty kuvassa 6 alla. 0,3 bar (30 kPa) ylipai-

ne rikkoo kantavia rakenteita, joiden rikkoutuminen aiheuttaa ihmisten kuoleman. 0,15 bar 

(15 kPa) ylipaine rikkoo rakenteita osittain, rikkoutuvat rakenteet aiheuttavat vakavia vam-

moja ihmisille. 0,05 bar (5 kPa) rikkoo suuren osan ikkunoista ja aiheuttaa ohimenevän kuu-

lovaurion. Lisäksi ikkunoiden sirpaleet aiheuttavat vahinkoja. Räjähdys aiheuttaa myös heit-

teitä, ts. lentäviä kappaleita, jotka aiheuttavat vaaraa. 

 

Kuva 6. Paineaallon vaikutuksia (Lähde; Tukes-opas Tuotantolaisten sijoittaminen, piirrokset: Pirkko-Liisa 
Toppinen) 

Räjähdyksen huippuylipaine saa olla korkeintaan 5 kPa alueilla, joilla normaalisti oleskelee 

ihmisiä.  Rakennuksille ja rakenteille, joille perustelluista syistä voidaan hyväksyä tämä ylä-

raja, kuten painetta kestäväksi mitoitetut teollisuusrakennukset, huippuylipaine saa olla 15 

kPa. 

2.2.4 Sallitut ympäristövaikutukset 

Tukes-oppaan ”Tuotantolaitosten sijoittaminen” mukaan ehdotonta kieltoa luonto- tai vir-

kistyskohteiden vahingoittumiselle ei ole. Onnettomuuden vaikutusten arvioinnissa on tär-

keää arvioida mahdollisten vaikutusten laajuus ja kesto. Ympäristölle aiheutuvia vaikutuksia 

tarkastellaan yksityiskohtaisemmin ympäristönsuojelulain mukaisen lupaprosessin yhtey-

dessä.  

Luontokohteisiin (Natura 2000- ja luonnonsuojelualueet) ja virkistysalueisiin mahdollisesti 

vaikuttavissa onnettomuuksissa tarkastellaan kohteen tai alueen suojelutasoa sekä onnetto-

muuden vaikutusta suojelutasoon ja sen säilyvyyteen. Virkistysalueeksi katsotaan yleiseen 

käyttöön tarkoitettu alue, kuten kunnan ylläpitämä uimaranta, mutta ei esimerkiksi yksityi-

nen mökkiranta. 
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Luontotyypin suojelutasoa arvioidaan levinneisyysalueen, esiintymien, luontotyypin raken-

teen ja toiminnan sekä luontotyypille ominaisen lajiston suojelutason perusteella. Lajin suo-

jelutason arvioinnissa käytetään tietoja lajin kannan kehityksestä, luontaisesta levinneisyys-

alueesta ja sopivan elinympäristön riittävyydestä.  

Mikäli onnettomuudessa syntyy päästöjä veteen, päästön vaikutus vedenlaatuun, happa-

muusasteeseen ja vesiluontoon tulee arvioida. Ilman kautta leviävistä päästöistä (kaasut, 

pölyt) arvioidaan niiden mahdollinen kulkeutuminen luontokohteisiin tai virkistysalueisiin. 

Suojelutasoon tai virkistyskäyttöön kohdistuvaa vaikutusta arvioitaessa on oleellista arvioida 

kemikaalin pitoisuus, kun se saavuttaa suojeltavan kohteen. 

Maaperän haitallisten aineiden pitoisuuksille on määritelty kynnys- ja ohjearvoja, joiden 

avulla voidaan arvioida satunnaispäästön vakavuutta ja mahdollista maaperän puhdistustar-

vetta ja sen laajuutta. 

Suojaetäisyyksien arviointeihin liittyviin skenaarioihin ei ole sisällytetty nestemäisten kemi-

kaalien vuototilanteita, koska on katsottu, että kaikki uudet säiliöt sijoitetaan suojavalleihin 

tai varustetaan vastaavin keräilyjärjestelmin. Sama vaatimus koskee myös varsinaista laitos-

aluetta, josta vuodot eivät saa levitä laitosalueen ulkopuolelle. 

Mahdollisena ympäristöonnettomuutena ja sen seurauksina tarkastellaan usein tulipalon 

sammutusvesien leviämistä ja sitä, mihin ne kerääntyvät, missä ne voivat imeytyvä maape-

rään tai joutua vesistöön. Asia käsitellään pääasiassa Tukesin myöntämän luvan sekä ympä-

ristöluvan yhteydessä eikä sitä ole tarpeen erityisesti käsitellä tässä. 

2.2.5 Pohjavesivaikutukset 

Asetuksen mukaisesti onnettomuudet eivät saa pilata pohjavettä. 

2.2.6 Vaikutukset infrastruktuuriin 

Asetus 856/2012 11 § toteaa: ”Tuotantolaitos on sijoitettava sitä ympäröiviin rakennus- ja 

muihin kohteisiin nähden siten, ettei tuotantolaitoksessa mahdollisesti tapahtuvan, 5 §:ssä 

tarkoitetun onnettomuuden seurauksena voi olla 

3. yhdyskuntien toiminnan kannalta keskeisten toimintojen, kuten pääliikenneväylien, 

vesi-, jäte- tai energianhuoltojärjestelmien taikka teollisuus- ja tuotantolaitosten tai 

vastaavien toiminnan huomattava häiriintyminen;  

4. kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten, rakennelmien tai puistojen taikka 

vastaavien kohteiden sekä muinaismuistolailla (295/1963) suojeltujen kohteiden va-

hingoittuminen pysyvästi taikka pitkäaikaisesti.” 

2.2.7 Vaikutukset liikenneinfrastruktuureihin 

Laitoksen sijoituksessa pääliikenneväyliin nähden tulee ottaa huomioon, etteivät laitoksessa 

mahdollisesti tapahtuvan onnettomuuden lämpösäteily- tai painevaikutukset (myös heitteet) 

tai kemikaalien aiheuttama terveysvaara ulotu pääliikenneväylille siten, että voisi aiheutua 
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liikenteen huomattavaa häiriintymistä. Laitoksen sijoituksessa tieliikenteeseen nähden so-

velletaan alla olevan taulukon 1 mukaisia lämpösäteilyn ja paineen enimmäismääriä. 

Taulukko 1. Lämpösäteily- ja painevaikutusten huomioiminen pääliikenneväylien sijoituksessa 

 
 

• Rautatiet ja lentoliikenne: Tapauskohtaisesti 
• Vesi-, jäte- tai energiahuolto: Tapauskohtaisesti 
• Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet, muinaismuistolailla suojellut kohteet: 

Lämpösäteilyn ja painevaikutusten (mukaan lukien heitteet) suuruuden arvioin-
nin jälkeen tarkastellaan kohteen mukaan mahdollista vahingoittumista.  

2.2.8 Eräitä suojaetäisyyksiä 

Tukes-opas ”Tuotantolaitosten sijoittaminen” määrittelee eräitä suojaetäisyyksiä, jotka voi-

vat tulla tässä tapauksessa sovellettavaksi.  

Taulukoissa 2-4 etäisyydet mitataan seuraavista kohteista: 

• Etäisyys 1: tontin rajasta ja yleisestä liikenneväylästä sekä toimintaan kuulumatto-

mista rakennuksista 

• Etäisyys 2: asuinrakennuksista, hoitolaitoksista, kouluista, päiväkodeista ja kokoon-

tumistiloista 

Ammoniakkikylmälaitosten suojaetäisyydet 

Ammoniakkipäästön aiheuttama vaaraetäisyys riippuu useasta tekijästä kuten laitoksen tyy-

pistä, ammoniakin määrästä ja sen lämpötilasta sekä höyrystimelle johtavan putkilinjan hal-

kaisijasta. Suojaetäisyydet on tässä annettu kahdelle laitostyypille, jotka ovat: 

• Tyyppi A Lauhdutinta ja sen putkilinjoja lukuun ottamatta kaikki laitteistot ovat joko 

konehuoneessa tai tuotantotiloissa 

• Tyyppi B Muut kuin tyyppi A 

Taulukko 2. Ammoniakkikylmälaitosten suojaetäisyydet 
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Muut terveydelle tai ympäristölle vaaralliset nestemäiset tai kiinteät kemikaalit 

Muut terveydelle ja ympäristölle vaarallista nestemäistä tai kiinteää kemikaalia sisältävät 

varastot tulee sijoittaa niin, ettei kemikaalia pääse vuototilanteessa leviämään tuotantolai-

toksen alueen ulkopuolelle. Etäisyyksissä tulee ottaa huomioon myös kemikaalien hajoami-

sesta ja muusta reagoimisesta tulipalotilanteissa syntyvät savukaasut.  

Muut terveydelle vaaralliset kemikaalit ovat tyypillisesti ihoa, silmiä tai hengitysteitä ärsyt-

täviä tai herkistäviä kemikaaleja. Hapot ja emäkset ovat väkevinä liuoksina ihoa syövyttäviä 

ja laimeampina ärsyttäviä. Niistä aiheutuvia haittoja voidaan verrata palovammoihin ja ve-

sistössä ne voivat aiheuttaa haittoja veden happamuuden muutoksen johdosta.  

Lisäksi erityisesti väkevien happojen höyryt aiheuttavat ärsytystä lähiympäristössä ja vau-

rioittavat kasveja. Syövyttävät kemikaalit voivat reagoida kiivaasti muiden aineiden kanssa 

aiheuttaen vaaraa.   

Ympäristölle vaarallisten kemikaalien ominaisuudet vaihtelevat huomattavasti. Tärkeintä on 

varmistaa, etteivät ne pääse vuotamaan ympäristöön. Muut terveydelle tai ympäristölle vaa-

rallisten nestemäisten tai kiinteiden kemikaalien säiliöt ja astiavarastot sijoitetaan seuraavia 

suojaetäisyyksiä noudattaen:  

Taulukko 3. Muiden terveydelle tai ympäristölle vaarallisten kemikaalien suojaetäisyydet 

 

Palavat nesteet 

Standardeissa SFS 3350 (Palavien nesteiden varastopaikka ja siellä olevat palavan nesteen 

käsittelypaikat) ja SFS 3353 (Palavan nesteen valmistuslaitos ja teknillinen käyttölaitos) on 

annettu vähimmäisetäisyyksiä naapurin rajaan ja ulkopuolisiin kohteisiin. Näitä standardeja 

voidaan käyttää ohjeina määritettäessä suojaetäisyyksiä palavan nesteen varastoille. Palavan 

nesteen varastosäiliöt ja astiavarastot sijoitetaan taulukon 4 mukaisesti. Yli 200 m3:n pala-

vaa nestettä sisältävän varaston suojaetäisyyksiä esitetään standardissa SFS 3350. Standar-

dissa on etäisyyksiä myös pienemmille varastoille ja erityyppisille toiminnallisille kohteille. 

Palavalla nesteellä tarkoitetaan nestemäistä kemikaalia, jonka leimahduspiste on enintään  

100°C. 

Taulukko 4. Palavien nesteiden varastojen suojaetäisyydet 
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3 Ympäristön haavoittuvuus 

3.1 Asukkaat, työpaikat ja muut herkät kohteet 

Tarkastelemme seuraavassa alueen ympäristöä noin 1-1.5 km etäisyydelle. 

Taulukossa 5 on esitetty asukasmäärät kaavamuutosaluetta ympäröivillä alueilla eri etäi-

syyksillä 7.  

Taulukko 5. Asukasmäärät aluetta ympäröivillä alueilla 100 m porrastuksella. 

 200 m 500 m 1000 m 1500 m 

Kpl 0 8 11 32 

Kaavamuutosaluetta ympäröivillä alueilla ei ole erittäin haavoittuvia, vaikeasti evakuoitavia 

kohteita, kuten kouluja, päiväkoteja, vanhainkoteja tai sairaaloita 

Yrityskohteet alueen lähellä on esitetty kuvassa 7. Taulukossa 6 on esitetty arvio työntekijöi-

den määrästä 1000 m säteellä olevissa yrityksissä7.  

 

Kuva 7. Yrityskohteet alueen lähellä8 

 

                                                        

 

7 Lähde: Rauman kaupunki, 8.8.2017 (ei päivitetty kohdealueen uuden rajauksen mukaiseksi) 
8 Kohdealueen rajaus likimääräinen 
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Taulukko 6. Yritysten etäisyys alueesta sekä työntekijöiden määrä yrityksissä 2017 

Yritys Arvioitu etäisyys alueesta Työpaikat 2017 

Hevossuon jäteasema 110 m 8 

Fingrid Oy, muuntoasema 230 m 0 

Rauman Energian sähköasema 900 m 0 

Uotilan Kivi Oy 1000 m 2 

Ju-Sa Rakenne t:mi 1100 m 1 

GROSSAD OY LTD 1100 m 3 

 

Lisäksi alueen länsipuolella n. 300 m päässä sijaitsee ampurata ja n. 600 m päässä moto-

crossrata ja n. 1.8 km päässä lännessä golfkenttä, joilla kuitenkaan ei ole vakituisia ympäri-

vuotisia työntekijöitä. 

Luoteispuolella yli kilometrin päässä sijaitsevat Logistikas Oy:n logistiikkakeskus ja HKScan 

Finland Oyj:n broileriteurastamo, joilla on merkittäviä työpaikkamääriä ja liikennevirtoja. 

Alueelle sijoittuu tulevaisuudessa myös muita yrityksiä. 

3.2 Ympäristö 

Lähimmät Natura- sekä luonnonsuojelualueet sijaitsevat Sorkassa n. 2,5 km päässä alueen 

pohjoispuolella. Alueen eteläpuolella n. 1.8 km päässä sijaitsevat lähimmät maiseman ja 

luonnon kannalta arvokkaat harju- ja kallioalueet. 

Kuvassa 8 on esitetty liito-orava-alueet kaava-alueen lähellä. Alueilla ei ole Natura 2000 - tai 

luonnonsuojelualuestatusta. Luonnonsuojelulain 49§ mukaisten kohteiden käsittely liittyy 

pääasiassa toiminnan normaalivaikutuksiin, ei niinkään turvallisuusvaikutuksiin. 
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Kuva 8. Liito-orava-alueet kaava-alueen lähellä.9 

Kuvassa 9 on esitetty alueen lähellä sijaitsevat arvokkaat kasvillisuuskohteet. Kaava-alueen 

sisäpuolella sijaitsee Mäntykallion kalliomuodostelma, jossa kasvaa kitukasvuisia ja lakka-

päisiä mäntyjä (alue 1 kuvassa). Rauman kaupungin Strategisen yleiskaavan maisemaselvi-

tyksen mukaan Mäntykalliolla ei ole maakunnallisesti tai valtakunnallisesti arvokkaita säily-

tettäviä maisema-arvoja. Aluetta on jo käytetty kiviaineksen ottoalueena, ja luontoarvot on 

pääosin menetetty.  

 

                                                        

 

9 Kohdealueen rajaus likimääräinen 
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Kuva 9. Arvokkaat kasvillisuuskohteet kaava-alueen lähellä.10 

3.3 Infrastruktuuri ja muinaisjäännökset 

• Energiahuollon rakennukset ja rakenteet:  

o Alueen koillispuolella sijaitsee Fingrid Oyj:n sähköasema. Asema on Suomen 

ja Ruotsin välisten merikaapeleiden pääteasema ja kuuluu suurvoimansiirron 

kantaverkkoon. Sähköaseman layout on esitetty kuvassa 10 ja voimajohtojen 

erittely kuvassa 11. Etäisyydet alueesta ovat karkeasti seuraavat: 

� Merikaapeleiden kytkinlaitos: noin 420 metriä 

� Suurvoimansiirron kantaverkon 400 kV kytkinlaitos: 420 metriä  

� 11o kV kytkinlaitos: 230 m 

� Merikaapeleiden muuntajat: 400 m 

� 400/110 kV muuntajat: 350 m 

� 400 kV linja alueen itäpuolella: 230 metriä 

� 110 kV linja alueen itäpuolella: n. 60 m (ns. Rauma-Repolan linja) 

� Rauman metsäteollisuudelle johtava 110 kV linja alueen eteläpuolella 

(sama ns. Rauma-Repolan linja): n. 70 metriä 

                                                        

 

10 Kohdealueen rajaus likimääräinen 
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o Rauman energian sähköasema sijaitsee alueen luoteispuolella n. 900 metrin 

päässä ja sille johtaja 100 kV voimajohto noin 350 m päässä alueen pohjois-

puolella 

 

Kuva 10. Sähköaseman layout. 

 

Kuva 11. Sähköaseman voimajohdot 
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• Pohjavesialueet ja vedenottamot sekä yhdyskuntien kannalta oleelliset puhdistamot: 

Ei ole lähialueilla 

• Vesihuollon rakennukset ja rakenteet: Rauman ns. raakavesikanava sijaitsee alueen 

pohjoispuolella noin 900 metrin etäisyydellä. 

• Liikenneinfrastruktuurit (isot tiet, rata, lentokenttä): Ei ole välittömässä läheisyydes-

sä 

• Muut: Alueen kaakkoispuolella n. 110 metrin päässä sijaitsee Hevossuon jäteasema. 

Jäteasemalla on keskeinen rooli Rauman jätehuollossa, asemalla siirtokuormataan 

kerätty jäte toimitettavaksi polttoon muualle. Jäteaseman muutamankin päivän käyt-

tökatkos estää jätteenkeruun Raumalla, sillä ympäristölupa ei salli siirtokuormausta 

muualla11.  

• Muinaisjäännökset: Kiinteät muinaisjäännökset noin 1000 m säteellä on esitetty ku-

vassa 12. Pronssikautiset kivirakenteet (ns. Karenius) sijaitsevat kaava-alueen rajan 

tuntumassa sen eteläpuolella (nro 12, kuva 11). Muut muinaisjäännökset ovat turval-

lisella etäisyydellä alueesta. 

  

Kuva 12. Muinaisjäännökset noin 1000 m säteellä.12 

• Suunnitteilla oleva aurinkoenergia-alue: Kaava-alueen läheisyyteen sen luoteispuo-

lelle on vireillä asemakaavatyö AK26-004. Kaavassa on tavoitteena osoittaa neljä eril-

listä aluetta, jotka yhdessä mahdollistavat aurinkovoimalan toteutumisen. Näiden 

alueiden yhteenlaskettu pinta-ala on n. 41,5 ha. CPC Finland Oy:n laadituttaman 

                                                        

 

11 Haastattelu Tarja Sillanpää; huom. pelastuslain valtuuksin pelastusjohto voi tarvittaessa todennä-
köisesti määrätä ympäristöluvan vastaisesti. 
12 Kohdealueen rajaus likimääräinen 
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alustavan layout-suunnitelman mukaan kaava-alueelle rakennettavan aurinkovoima-

lan teho voisi olla n. 19MWp. Lähimmillään suunniteltu aurinkovoima-alue olisi noin 

100 m etäisyydellä T/kem-korttelialueesta. Voimalassa ei työskennellä. 

 

Kuva 13. Suunnitellun aurinkovoimalan layout-suunnitelma. 

3.4 Luonnononnettomuudet 

Alue ei ole tulvavaara-aluetta, eikä onnettomuuksia mahdollisesti aiheuttavia muita luon-

nonolosuhteita arvioida alueella merkittäviksi. 

4 Case-tarkastelu: tärpättitislaamon 
sijoittuminen alueelle 

Eräänä mahdollisena alueelle sijoittuvana toimintona on puutärpättitislaamo. Kuvaamme 

seuraavassa tislaamon toimintaa, mahdollisia onnettomuuslähteitä, onnettomuusmekanis-

meja sekä edellytettäviä suojaetäisyyksiä. 

4.1 Laitoksen yleiskuvaus 

Tislaamossa tislataan raakatärpätistä eri tärpättijakeita. Sen oletettu kapasiteetti on 25 000 

t/a. Tislaamo käyttää raaka-aineena metsäteollisuuden käyttöhyödykkeitä.  

Tislaus tapahtuu alipaineessa ja suhteellisen matalissa lämpötiloissa tislauskolonneissa. 

Lämpö tuotetaan höyryllä. Tislauksen yhteydessä poistetaan rikkiyhdisteitä hypokloriitti-

pesulla.  
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Tärpättisäiliöt säiliöalueella inertoidaan typellä ja niiden hönkäkaasut kerätään. Oletetulla 

tuotantokapasiteetilla raakatärpätin varastokapasiteetti on 2-3 x 300 m3. Alfa-pineenin va-

rasto on 170 m3, beta-pineenin 20 m3 ja delta3-kareenin 85 m3. Tislausjäännökselle on 20 m3 

varastosäiliö ja esitisleelle 30 m3 varastosäiliö. Hypokloriittia on 50 m3. Tislauksessa tarvit-

tava höyry tuotetaan höyrykattilassa, jonka teholuokka on noin 10 MW. 

Arvioitu säiliöautoliikennemäärä on noin tuhat ajoneuvoa vuodessa sisään ja tuhat ajoneu-

voa ulos. 

Pääraaka-aineet ja tuotteet ovat palavia nesteitä ja niitä on laitoksella yli 500 tonnia, joten 

laitoksesta tullee turvallisuusselvitysvelvollinen. 

4.2 Keskeiset käsiteltävät kemikaalit 

Lähde: OVA-ohjeet, yleinen esisuunnittelutietämys 

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 terpeenejä13. 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.  

Raakatärpätti ja tislatut tuotteet ovat palavia nesteitä. Lämmin neste syttyy kipinöiden, 

staattisen sähkön ja liekkien vaikutuksesta. Se voi syttyä itsestään imeydyttyään huokoiseen 

orgaaniseen aineeseen. Tulipalon kuumentama säiliö voi repeytyä. 

Tärpätti ärsyttää silmiä ja ylempiä hengitysteitä 125 ppm:n (700 mg/m3) pitoisuuksissa ai-

heuttaen kurkun kirvelyä ja yskää. Suurien tärpättipitoisuuksien hengittäminen voi aiheut-

taa huimausta, päänsärkyä, huonovointisuutta, huumaantumista ja hengitysvaikeuksia. 

Tehdyt suuntaa-antavat koelaskelmat osoittavat, että haihdunta suurestakin tärpättilammi-

kosta aiheuttaa vain paikallisia vaikutuksia. 

Tärpätti on helposti haihtuvaa, joten ympäristöön joutuessaan se päätyy pääasiassa ilmaan. 

Ilmassa hiilivedyt hajoavat melko nopeasti. Tärpätin pääkomponentti alfa-pineeni hajoaa 

ilmassa hydroksyyliradikaalien ja otsonin vaikutuksesta ja sen puoliintumisaika 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-

                                                        

 

13 ks. esim. OVA-ohjeet 
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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. 

Tärpätti on luokiteltu ympäristölle vaaralliseksi. Perusteina luokitukselle ovat olleet tärpätin 

pääkomponenttien alfa- ja beeta-pineenin myrkyllisyys vesieliöille ja hidas hajoavuus. 

Mahdolliset vuodot imeytetään turpeeseen tai puruun, joka poltetaan valvotusti. Tärpätti 

voidaan myös imeyttää hiekkaan tai muuhun palamattomaan imeytysaineeseen, josta tärpä-

tin annetaan haihtua turvallisessa paikassa. Suurissa vuodoissa padottu tärpätti pumpataan 

säiliöön. Tärpätin leviäminen vesistössä estetään öljypuomeilla. 

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 %. 

Natriumhypokloriittiliuos ei pala eikä ylläpidä palamista, mutta reagointi palavien aineiden 

kanssa aiheuttaa palovaaran. Tulipalon kuumentama säiliö voi repeytyä. Natriumhypoklo-

riittisumu ärsyttää nenää ja kurkkua. Mahdollinen reaktio happojen kanssa vapauttaa kloo-

rikaasua, joka ärsyttää voimakkaasti hengitysteitä.  

Maahan joutunut natriumhypokloriittiliuos on käytännöllisesti katsoen haihtumatonta eikä 

näin ollen aiheuta vaaraa ihmisille ympäröivillä alueilla. Se hapettaa sekä epäorgaanisia että 

orgaanisia yhdisteitä. Reaktiossa orgaanisten aineiden kanssa voi muodostua ympäristölle 

haitallisia orgaanisia klooriyhdisteitä, joista jotkut ovat huonosti hajoavia ja kertyviä. Natri-

umhypokloriittiliuos on erittäin vesiliukoista ja se voi siksi kulkeutua pohjaveteen. Emäksi-

sissä olosuhteissa se on pysyvä, mutta hajoaa neutraaleissa ja happamissa oloissa melko no-

peasti. Natriumhypokloriitin on todettu olevan erittäin myrkyllistä vesieliöille. Natriumhy-

pokloriitin 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. Natriumhypokloriitti on luo-

kiteltu ympäristölle vaaralliseksi vesieliömyrkyllisyyden perusteella. 

Mikäli natriumhypokloriittiliuosta on vuotanut, se pumpataan vuotopaikalta säiliöihin ja 

loput imeytetään maahan, hiekkaan tai palamattomaan kaupalliseen imeytysaineeseen, joka 

kerätään talteen. Pienet natriumhypokloriittimäärät voidaan huuhdella viemäriin suurella 

vesimäärällä. 

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. Näihin kemikaaleihin ei liity 

suuronnettomuusriskejä arvioiduissa käyttömäärissä. 
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4.3 Laitoksen mitoitusskenaariot  

4.3.1 Yleistä 

Tukes-oppaan mukaan lämpösäteilyn ja painevaikutusten osalta relevantit skenaariot ovat  

• raakatärpätin tai tuotteiden putkistovuoto ja siihen liittyvä lammikkopalo 

• raakatärpätin tai tuotteiden säiliö-/varoallaspalo 

• höyrykattilaräjähdys ja tulipesäräjähdys 

• raakatärpätin tai tuotteiden säiliöautopalo purun/lastauksen yhteydessä 

• massiivinen ainevuoto maahan 

Seuraavissa kuvauksissa 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. Nykytekniikalla 

skenaariot ovat erittäin epätodennäköisiä. 

4.3.2 Lammikko-, säiliö- ja varoallaspalot sekä säiliöautopalot 

Sopiva syttymälähde sytyttää ulos vuotavan ja lammikoituvan tärpätin. Tärpätti koostuu 

pitkäketjuisista hiilivedyistä ja palaa suurissa lammikkopaloissa nokisella liekillä. Liekin 

pintaemissio on matala, ja muualla tehtyjen14 erikokoisten lammikkopalojen seurausana-

lyysien perusteella voidaan arvioida, että säiliöpalon, varoallaspalon ja säiliöautopalon läm-

pösäteilyn intensiteetti 1,5 kW/m2 saavutetaan maksimissaan luokkaa sadan metrin päässä 

palosta. 

Ympäristövaikutuksina paloilla saattaa lämpösäteilyn lisäksi olla savukaasujen leviäminen 

sekä kemikaalipitoisten sammutusvesien muodostuminen. Sammutusvesien keruu suunni-

tellaan osana laitossuunnittelua. 

4.3.3 Höyrykattilaräjähdys 

Mikäli tislauskolonnien höyrynkehitykseen käytettävän kattilan automaatio- ja varojärjes-

telmät jostain syystä pettäisivät ja kattilan polttoaineen syöttö jäisi päälle, on teoriassa mah-

dollista, että höyrykattilan paine nousisi niin, että se räjähtää. On raportoitu, että suuren 

höyrykattilan lieriön räjähdyksessä voisi vapautua noin 1000 MJ energiaa15. 20 barin räjäh-

                                                        

 

14 esim. Tuomas Raivio, Jatta Aho, Iiro Immonen, Venla Kontiokari: Vaarallisia kemikaaleja käsittele-
vien ja/tai varastoivien laitosten onnettomuuksien vaikutuksien arviointi kaavoituksen näkökulmasta 
Veromiehen ja Pakkalan alueella, Vantaan kaupunki, 2015 
15 esim. http://www.hel.fi/hel2/ksv/Aineistot/kalasatama/Riskikartoitusraportti.pdf 



 

 

26   © Gaia Consulting Oy ja Rauman kaupunki 

dyspaineessa 5 kPa huippuylipaine saavutetaan tällöin 140 metrin päässä16. Heitteiden on 

arvioitu leviävän korkeintaan 150 m:n etäisyydelle. Tässä arviossa ei ole otettu huomioon 

rikkoutuvien rakenteiden absorboimaa energiaa. Po. laitokselle esisuunnittelussa suunnitel-

tu käyttöpaine on merkittävästi alempi ja suunniteltu teho selvästi pienempi kuin edellä si-

teeratussa tapauksessa. Voidaan arvioida, että höyrykattilaräjähdyksen paine- ja heitevaiku-

tukset ovat korkeintaan kymmeniä metrejä ja alle 100 metriä. 

Tulipesäräjähdys voi syntyä, jos tulipesään pääsee kertymään palamatonta polttoainetta, 

joka äkillisesti kuitenkin syttyy. Tulipesäräjähdyksen vaikutukset otetaan huomioon yleensä 

rakentamalla tulipesään heikennetyt nurkat, jotka tulipesäräjähdystilanteessa avautuvat 

siten, että paine pääsee purkautumaan. Yleensä myös kattilahallissa yksi seinistä rakenne-

taan heikennetyksi. Tulipesäräjähdyksen vaikutukset voidaankin arvioida paikallisiksi. 

4.3.4 Ainevuoto maahan 

Suuronnettomuusmielessä tärkeät kemikaalit ovat raakatärpätti, tärpättitisleet ja hypoklo-

riitti. Sekä tärpätit että hypokloriitti ovat ympäristölle vaarallisia. Lisäksi hypokloriitti on 

erittäin vesiliukoista ja voi siksi kulkeutua pohjaveteen. Ainevuodolla maahan ei todennäköi-

sesti ole suoria vaikutuksia ihmisten terveyteen ympäröivillä alueilla. 

Ainevuodon leviämismallintaminen maassa on hyvin hankalaa ja monimutkaista ja edellyt-

tää mm. pohjavesivirtausmittauksia. Aineiden poistaminen maasta on niin ikään monimut-

kaista ja kallista. Jos erityisiä ympäristö- tai pohjavesihaavoittuvuuksia on tiedossa, on syytä 

varovaisuusperiaatteen mukaisesti lähteä siitä, että ne suojataan vähintään teknisin keinoin. 

4.3.5 Yhteenveto 

Yhteenvetona voidaan todeta, että esisuunnitelmien perusteella tärpättitehtaan palo- ja pai-

nevaikutusten maankäyttöä merkittävästi rajoittavien vaikutusten etäisyys on korkeintaan 

noin 100 metriä vastaavista prosessilaitteistoista. Myös 100 m lähemmäs voidaan sijoittaa 

toimintoja, mutta ne eivät voi olla haavoittuvia (paljon asumista, hankalasti evakuoitavia 

kohteita). 

Ainevuodon osalta vaikutusalueet riippuvat vuodon tyypistä ja koosta sekä pinta- ja pohja-

vesiolosuhteista ympäröivillä alueilla. Alue ei ole pohjavesialuetta, mutta Rauman ns. raaka-

vesikanaali tulee mahdollisesti huomioida massiivisissa ainevuodoissa. 

4.3.6 Muita mahdollisia sijoittuvia kohteita ja vaaraetäisyyksiä 

Muissa yhteyksissä on arvioitu suuruusluokaltaan seuraavia vaaraetäisyyksiä erilaisille lai-

toksille ja toiminnoille: 

                                                        

 

16 Tuomas Raivio, Jatta Aho, Iiro Immonen, Venla Kontiokari: Vaarallisia kemikaaleja käsittelevien 
ja/tai varastoivien laitosten onnettomuuksien vaikutuksien arviointi kaavoituksen näkökulmasta Ve-
romiehen ja Pakkalan alueella, Vantaan kaupunki, 2015 
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Vaaraetäisyydet pieniä, samaa suuruusluokkaa kuin tärpättitislaamolla (100 m): 

• Lämpökeskukset (nestekaasun säiliövarastot, vaaroina esim. nestekaasun vuoto täyt-

tötilanteessa ja jälkisyttymä) 

• Pintakäsittelylaitokset (vaaroina esim. happokonttien hajoaminen ja haihtuvat lam-

mikot ulkona)  

• Piikiekkotehdas (vaaroina esim. palavien/myrkyllisten kaasujen pienet vuodot ja 

nestehapen vuodot sekä kemikaalikonttien hajoaminen ulkona). 

Vaaraetäisyydet keskisuuria (noin 200 m): 

• Iso litiumakkutehdas (tulipalot, säiliöräjähdykset) 

• Toiminnot, joissa suuria nestemäisten kemikaalien varastosäiliöitä (vallitilapalo, säi-

liöräjähdys, myrkyllisen kemikaalin vuoto, haihtuminen ja leviäminen) 

Vaaraetäisyydet suuria (luokkaa 500–600 m) 

• Suuret kylmälaitokset (vaaraa aiheuttava aine ammoniakki, skenaariona nestemäi-

sen ammoniakin suuri vuoto ja ammoniakkihöyryn leviäminen tuulen alapuolella) 

• Sellu- tai paperitehtaat, joissa massan valkaisu tapahtuu pelkistämällä rikki- tai 

klooridioksidilla (skenaariona rikki/klooridioksidin vuoto, klooridioksidihöyryn le-

viäminen tuulen alapuolella) 

• Muut suuren mittakaavan laitokset esim. hienokemian tehtaat, joissa käsitellään 

suuria määriä myrkyllisiä kaasuja, esimerkiksi bromia (skenaarioina myrkyllisen 

kaasun vuoto suurella päästönopeudella ja leviäminen tuulen alapuolelle) 

4.3.7 Vaara-alueiden haavoittuvuus 

4.3.7.1 Terveysvaikutukset 

• Esitetyllä 100 m vaara-alueella ei ole asutusta, työpaikkoja eikä herkkiä kohteita  

• Mikäli vaara-alue olisi 200 metriä, Hevossuon kaatopaikka, jossa on 8 työntekijää, 

jäisi alueen sisäpuolelle. Työntekijät ovat kuitenkin koulutettavissa ja kykeneviä suo-

jautumaan ja evakuoitumaan. Alueella ei ole herkkiä kohteita. Vaara-alueen riskejä 

voitaisiin hallita todennäköisesti laitoksen sijoittelulla sekä vaaroista tiedottamalla ja 

riittävillä hälytysmahdollisuuksilla.  

• 500 m vaara-alueella olisi 8 asukasta sekä mainitut kaatopaikan työpaikat. Kokoon-

tumispaikoista ampumarata on noin 300 m päässä. Vaara-alueen riskejä voitaisiin 

hallita todennäköisesti laitoksen sijoittelulla sekä vaaroista tiedottamalla ja riittävillä 

hälytysmahdollisuuksilla. Vaarojen merkitys jäteaseman toiminnan jatkuvuuteen tu-

lisi selvittää erikseen. Ampumarata voitaneen tarvittaessa myös siirtää toisaalle. Näil-

lä edellytyksillä myös tämä vaara-alue olisi terveysvaikutusten kannalta hyväksyttävä.  

4.3.7.2 Vaikutukset ympäristöön 
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Ympäristövaikutuksia syntyy tulipalojen savukaasuista, sammutusvesistä sekä ainepäästöis-

tä maahan tai veteen. 

100, 200 tai 500 m säteellä ei ole sellaisia luontoarvoja, jotka tulisi turvallisuusvaatimusten 

näkökulmasta erityisesti huomioida.  

4.3.7.3 Vaikutukset pohjaveteen 

Alue ei ole pohjavesialuetta.  

4.3.7.4 Vaikutukset infrastruktuureihin 

Tiet: ei merkittäviä tieyhteyksiä  

Rautatiet: lähin rautatie on n. 700 m päässä alueen pohjoispuolella. Ei merkitystä. 

Vesi-, jäte tai energiahuoltojärjestelmät: 

• Raakavesikanaali: Ei merkitystä. Laitoksen suunnitteluvaiheessa on syytä kuitenkin 

varmistaa, että esim. sammutusjätevedet eivät pääse kanaaliin. 

• Rauman Energia Oy:n sähköasema: ei merkitystä. 

• Hevossuon jäteasema: Kun vaaraetäisyydet ovat 100–200 metrin luokkaa, ei jä-

teasemaan todennäköisesti kohdistu toiminnan jatkuvuuden kannalta merkitykselli-

siä maankäytön suunnittelun kannalta oleellisia vaaroja. Sopivalla tuulensuunnalla 

ja säällä tulipalon savukaasut saattavat estää jäteaseman käyttöä. Mikäli vaaraetäi-

syydet ovat isommat, on syytä varmistaa, että jäteaseman vaarallisten aineiden va-

rasto ja toimistorakennus eivät ole esimerkiksi räjähdyksen vaara-alueella.  

• Suunniteltu aurinkovoimala: Kun vaara-alueet ovat 100–200 m, eivät vaikutukset 

ole merkittäviä. Jos vaara-alue on 500 m, on syytä layout-vaiheessa selvittää, millai-

sia vaaroja aurinkovoimalan suuntaan voisi kohdistua. Kyseessä ei kuitenkaan ole 

energiahuollon kannalta keskeinen kohde. Voimala voi periaatteessa toimia sytty-

mättömän palavan kaasun syttymälähteenä.  

• Fingrid Oyj:n muuntoasema sijaitsee lähimmillään noin 230 metrin päässä alueesta 

ja johtolinjoja kulkee lähimmillään noin 60 m etäisyydellä. Fingridin esittämiä esi-

merkkejä onnettomuusvaikutuksista ovat mm. 

o Syttymättömät palavien kaasujen päästöt: Sähköasema ja voimajohdot voivat 

toimia periaatteissa syttymälähteinä. 

o Tulipalo ja lämpösäteily: Siirtolinjojen johdot voivat voimakkaassa läm-

pösäteilyssä venyä/sulaa. Kantaverkon vaurioituminen saattaa aiheuttaa val-

takunnallisen häiriön sähkönjakeluun.  

o Savukaasut: Paksut savukaasut voivat periaatteessa aiheuttaa siirtolinjojen 

läpilyönnin (oiko- tai maasulun) ja edelleen valtakunnallisen sähkönjakelu-

häiriön.  
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o Räjähdys ja paineaalto sekä heitteet: Voivat vaikuttaa voimajohtojen pylväs-

rakenteisiin, kytkinkenttiin, muuntajiin ja rakennuksiin.  

o Terveydelle vaaralliset aineet: Käytännössä asema on miehittämätön, mutta 

aika usein paikalla on huolto/kunnossapidon väkeä. Hälyttäminen vaarati-

lanteessa on tärkeää. 

• Vaikutusarviot kohteittain: 

o Asema ja linjat syttymälähteenä syttymättömille palaville kaasuille: Sytty-

mättömän kaasun leviäminen syttymiskelpoisena lähimpien johtojen etäi-

syydelle johtojen korkeudelle tuulen alapuolelle edellyttää niin suurta kaasu-

vuotoa, että vaikutus voidaan arvioida hyvin epätodennäköiseksi. Asemaa tai 

siirtolinjoja ei voida niiden valtakunnallisen roolin takia voida ajaa onnetto-

muustilanteessa alas helposti. 

o Merikaapeleiden kytkinlaitos: Etäisyys n. 420 metriä; ei erityisiä vaaroja 

o Suurvoimansiirron kantaverkon 400 kV kytkinlaitos: Etäisyys n. 420 metriä; 

ei erityisiä vaaroja 

o 11o kV kytkinlaitos: Etäisyys n. 230 m; ei erityisiä vaaroja 

o Merikaapeleiden muuntajat: Etäisyys n. 400 m; ei erityisiä vaaroja 

o 400/110 kV muuntajat: Etäisyys n. 350 m; ei erityisiä vaaroja 

o 400 kV linja alueen itäpuolella: Etäisyys n. 230 m; periaatteellinen läpilyön-

ti/maa/oikosulkumahdollisuus sakean savunmuodostuksen tulipalossa sopi-

valla tuulensuunnalla ja sääolosuhteilla17 

o 110 kV linja alueen itä- ja eteläpuolella (ns. Rauma-Repolan linja): Etäisyys n. 

60 m 

� Prosessilaitteistojen vaurioituminen edellyttää yleensä liekkikoske-

tusta tai voimakasta lämpösäteilyä, kynnysarvona käytetään usein ar-

voa 37,5 kW/m2. Esimerkiksi 100 m2 pyöreän pentaanilammikon pa-

lossa 5 m/s tuulessa liekin korkeus on noin 25 m ja kallistuma 50 as-

tetta tuulen alapuolelle. Voidaan arvioida, että 60 metrin etäisyydellä 

voimajohtojen korkeudella lämpösäteily ei missään olosuhteissa ylitä 

yo. kynnysarvoa.  

� läpilyönti/maa/oikosulkumahdollisuus sakean savunmuodostuksen 

tulipalossa sopivalla tuulensuunnalla ja sääolosuhteilla. Tarkempi 

analyysi edellyttäisi kuitenkin erillistä selvitystä. Savukaasujen kul-

keutuminen linjoille edellyttää myös tiettyä tuulen suuntaa, tietynlai-

sia sääolosuhteita ja lämmöntuotoltaan heikkoa paloa, jolloin savu-
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kaasut eivät nouse. On huomattava, että kysymys on sikäli epärele-

vantti, että minkä tahansa laitoksen tai rakennuksen tulipalon savu-

kaasuilla olisi sama vaikutus.  

o 110 kV linja alueen pohjoispuolella: Etäisyys n. 350 m; ei erityisiä vaaroja 

Myös ilmajohtojen läheisyydessä tapahtuvien pelastustehtävien suojaetäisyydet ilmajohtoi-

hin tulee huomioida. 

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset, rakennelmat, puistot tai vas-

taavat kohteet:  

• Pronssikautiset kivirakenteet (ns. Karenius) sijaitsevat suunnitellun korttelialu-

een rajan tuntumassa sen eteläpuolella. Jos kivirakenteita pidetään säilyttämisen 

arvoisina, olisi kaavamääräyksin varmistuttava siitä, että ne huomioidaan sijoit-

tuvan laitoksen layout-suunnittelussa. 

4.3.7.5 Dominoilmiöiden mahdollisuus 

Dominoilmiöllä tarkoitetaan yhden toiminnanharjoittajan onnettomuuden aiheuttamaa 

suuronnettomuutta toisella toiminnanharjoittajalla. Dominovaarojen mahdollisuutta ei ole 

tunnistettu. Kaava-alue mahdollistaa kahden toiminnanharjoittajan sijoittumisen. Niiden 

väliset dominoilmiöiden mahdollisuudet tulee huomioida laitosten layout-vaiheessa. Olisi 

suositeltavaa, että jo ensin paikalle sijoittuvan laitoksen layout-suunnittelussa huomioitai-

siin tämä. 

4.3.7.6 Pelastustoimen mahdollisuudet toimia alueella 

Kaava-alueelle johtaa kaksi ajoreittiä, toinen Vuorenalhontien ja toinen Kuivassuontien 

kautta. Kuivassuontiellä on 15 tonnin painorajoitus ja viimeisen n. 400m matkalla ko. reitit 

yhtyvät Hevossuontien matkalla. Koillisen teollisuusalueen osayleiskaavan luonnoskarttaan 

on merkitty uusi ”lenkkitie”, joka mahdollistaa lähestymisen myös idästä. Lenkkitie on luon-

nos. 

Sammutusvesien saatavuudesta huolehditaan kunnallistekniikan mitoituksen yhteydessä. 

Läheiset voimajohdot edellyttävät laitoksen sijoittelulta sitä, että mahdollisille pelastusteh-

täville järjestetään riittävät suojaetäisyydet. Käytännössä tämä tarkoittaa mm. sitä, että nos-

totehtäviä ei ole mahdollista suorittaa johtokatujen suoja-alueilla. 
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5 Yhteenveto 

5.1 Kaavamuutoksen soveltuvuus yleisesti 

Tässä raportissa on tarkasteltu turvallisuusnäkökulmasta asemakaavamuutosta Rauman 

Lakarissa. Asemakaavamerkinnän tulee sijoituspaikalla olla Turvallisuus- ja kemikaaliviras-

ton omaksuman käytännön mukaan T/kem.  

Yhteenvetona voidaan turvallisuusnäkökulmasta todeta seuraava arvio: 

• Terveysvaikutukset: alueelle voidaan sijoittaa toimintoja, joiden suojaetäisyydet ovat 

100 metriä, melko vapaasti. Mikäli suojaetäisyydet ovat suuremmat, tulee asutus, 

työpaikat ja ampumarata huomioida sopivalla tavalla hälyttämisessä ja suojautumi-

sessa.  

• Vaikutukset ympäristöön: ei estettä 

• Vaikutukset pohjaveteen: ei estettä 

• Vaikutukset infrastruktuureihin:  

o Vaikutukset jäteasemaan: ei estettä. Mikäli suojaetäisyydet ovat satoja metre-

jä, tulisi kuitenkin sopivassa laajuudessa varmistaa, että jäteaseman toimin-

nan jatkuvuus ei vaarannu. 

o Vaikutukset suunniteltuun aurinkovoimalaan: ei estettä. Voimalaa ei ole pi-

dettävä energiahuollon kannalta oleellisena kohteena. 

o Vaikutukset sähkölinjoihin ja Fingrid Oyj:n sähköasemalle: ei estettä. Vaa-

roista sähkölinjoille ja erityisesti mahdollisten pelastustehtävien edellyttä-

mistä suojaetäisyyksistä ilmajohtoihin voidaan muistuttaa sopivalla kaava-

määräyksellä, esim. ” Sijoittuvan laitoksen toimintojen sijoittelussa tulee 

huomioida, että Fingrid Oyj:n sähköasemalle tai voimajohdoille ei aiheudu 

energiahuoltoa vaarantavia riskejä ja että pelastustehtävien vaatimat suoja-

etäisyydet varmistetaan.” 

Case-tarkasteluna kuvatulle tärpättitislaamolle aluetta voidaan pitää turvallisuusmielessä 

soveltuvana. Myös suurempien suojaetäisyyksien laitoksia voidaan alueelle sijoittaa, kunhan 

huolehditaan vaaraa periaatteessa aiheuttavien toimintojen yhteensovittamisesta sähköase-

man sekä voimajohtojen kanssa. 

Koska Tukes ottaa kantaa laitoksen kokonaisturvallisuuteen Tukes-luvan hakuvaiheessa, 

kaavassa ei ole tarpeen määritellä turvallisuusnäkökulmasta erilaisten prosessirakenteiden 

sijoittamista. Myös erilaiset luonnononnettomuudet tai muut vastaavat vaikutukset tulevat 

huomioiduiksi laitoksen suunnitteluvaiheessa Tukesin kautta. Kunnan kannattaa kuitenkin 

kaavoituksessa ottaa huomioon myös sijoittuvan laitoksen toiminnan mahdollinen laa-

jenemisvara, evakuointitarpeet ja pelastuslaitoksen toimintaedellytykset. 
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