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Tiivistelmä

Kaava-alueen nykytila
Suunnittelualue sijaitsee Rauman Satamassa Ulko-Petäjäksen viljasiilojen pohjoispuolella.
Suunnittelualue on vesialuetta, joka on tarkoitus täyttää. Veden syvyys kaava-alueella vaih-
telee 11 metristä 0 metriin. Etäisyys Rauman keskustaan on n. 4,5 kilometriä.

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen tavoitteet
Kaavatyön tavoitteena on muuttaa nykyistä asemakaavaa siten, että LNG-terminaalin sijoit-
tuminen satama-alueelle mahdollistuu. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) mukaan
uudet suuronnettomuusvaarallisiksi luokitellut tuotantolaitokset eli ns. Seveso-laitokset tulisi
sijoittaa ainoastaan alueille, joilla on kaavamerkintä Tkem.

Maankäytön suunnittelussa huomioidaan turvallisuusnäkökohdat.

Mielipiteistä saadun palautteen perusteella voidaan osallisten tavoitteet tiivistää karkeasti
seuraavasti:

· LNG-terminaalin toimintojen yhteensovittaminen Suomen Viljava Oy:n toimintojen
kanssa

· Kaasuvuotoriskien hallinta viereinen viljavarastointi huomioiden (pölyräjähdysriski)
· LNG-terminaalin sijoituspaikka ja koko hankkeen mielekkyys tulee arvioida kokonaan

uudelleen. Järviluoto olisi parempi sijaintipaikka terminaalille.
· Kaavahankkeelta puuttuu konkreettinen terminaalisuunnitelma ja sen puuttuessa

kaavahanketta on mahdotonta viedä eteenpäin.
· Kaoliinipölyn leviäminen satama-alueen ulkopuolelle tulee ehkäistä.
· Ympäristövaikutusten arviointi on välttämätöntä.
· Hankkeelle pitää hakea tarvittavat luvat.
· Kaavan valisteluaineisto on puutteellinen ja siinä on virheitä, kaavan vaikutusten ar-

viointi ei ole riittävä.
· Ulko-Petäjäksen kallioiden maisemallista merkitystä ei ole riittävästi kaavatyössä

huomioitu.

Kaavaprosessin vaiheet
Rauman Satama Oy on valmistellut LNG eli nesteytetyn maakaasun terminaalin sijoittamis-
ta satama-alueelle. Satama on pyytänyt (31.3.2015) muuttamaan asemakaavaa suunnitel-
lun LNG-terminaalin alueelta siten, että kyseisen terminaalin sijoittaminen alueelle on mah-
dollista.

Rauman kaupunginhallituksen kaavoitusjaosto on 14.4.2015 (KVJ 47 §) päättänyt, että
Rauman satama-alueen LNG-terminaalin asemakaavamuutokseen ryhdytään.

Kaava kuulutettiin vireille 17.6.2015. Samassa kuulutuksessa ilmoitettiin osallistumis- ja ar-
viointisuunnitelman nähtävillä olosta 18.6.2015 -20.7.2015 välisenä aikana. Osallistumis- ja
arviointisuunnitelmasta saatiin 4 mielipidettä. Suomen Viljava Oy ja Pro Petäjäs ry kirjoittivat
mielipiteensä lausuntomuotoon. Loput kaksi mielipidettä saatiin yksityishenkilöiltä. Lisäksi
Liikennevirasto antoi lausunnon osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.
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Kaavoitusjaosto hyväksyi kokouksessaan 19.10.2015 (KVJ 128 §) kaavaluonnoksen. Ase-
makaavan muutosluonnos oli nähtävillä 29.10. - 30.11.2015 välisen ajan. Nähtävillä olon ai-
kana kaavaluonnoksesta jätettiin 3 mielipidettä: Pro Petäjäs ry:ltä, Ari Kléniltä sekä Jaakko
ja Hannu Alholta. Pro Petäjäs Ry:n lausuntoon yhtyivät myös Rauman Seudun Kalastajien
Seura ry, Rauman Seudun Luonnonystävät ry, Rauman Työväen Veneilijät ry sekä 44 yksi-
tyishenkilöä.

Asemakaavan muutosluonnoksesta saatiin varsinaiset lausunnot Varsinais-Suomen ELY-
keskukselta, Satakuntaliitolta, Museovirastolta, Satakunnan Museolta, Turvallisuus- ja ke-
mikaalivirastolta (TUKES), Satakunnan pelastuslaitokselta, Tekniseltä lautakunnalta, Ympä-
ristölautakunnalta ja Rauman Energia Oy:ltä (siis yhteensä 9 kpl). Liikennevirastolla ei ole
lisättävää hankkeen OAS-vaiheessa antamaansa lausuntoon, Kultturi- ja vapaa-aikatoimella
ei ole lausuttavaa asiasta ja DNA Oy:llä ei ole huomautettavaa kaavamuutokseen.

Kaavoitusjaosto päätti 22.3.2016 (KVJ 31 §) kokouksessaan asemakaavan muutosehdo-
tuksen nähtäville asettamisesta.

LNG-terminaalin asemakaavan muutosehdotus oli nähtävillä 31.3.2016 - 2.5.2016. Nähtävil-
läoloaikana kaavasta jätettiin 3 muistutusta. Suomen Viljava Oy:ltä, Pro Petäjäs ry:ltä ja Ari
Kléniltä. Pro Petäjäs Ry:n lausuntoon yhtyivät myös Rauman Seudun Kalastajien Seura ry,
Rauman Seudun Luonnonystävät ry, Rauman Työväen Veneilijät ry sekä 44 yksityishenki-
löä.

Satakuntaliitolle, Satakunnan Museolle ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskukselle (ELY) varattiin mahdollisuus lausunnon antamiseen asemakaavan muutos-
ehdotuksesta. Satakuntaliitto toteaa lausunnossaan, että säiliöfarmityyppinen ratkaisu näyt-
täisi olevan sylinterimäiseen teräsbetonisäiliöön verrattuna suositeltavampi ratkaisu, jotta
voitaisiin lieventää hankkeen maisemavaikutuksia. Satakuntaliitolla ei kuitenkaan ole maa-
kuntakaavan nojalla huomautettavaa Rauman kaupungin maakaasuterminaalin asemakaa-
van muutosehdotuksesta. Satakunnan Museo ei määräpäivään mennessä ole jättänyt lau-
suntoa. ELY-keskus viittaa luonnosvaiheessa antamaansa lausuntoon ja katsoo, ettei sillä
toimialansa osalta ole aihetta lausunnon antamiseen maakaasuterminaalin asemakaavan
muutosehdotuksesta.

Asemakaavaselostuksen liitteenä ovat saadut mielipiteet, muistutukset ja lausunnot koko-
naisuudessaan, tiivistelmä niistä ja vastineet.

Asemakaavan muutos
Asemakaava mahdollistaa erityyppisten säiliöratkaisujen toteuttamisen alueelle. Turvalli-
suusselvityksessä on tarkasteltu säiliöfarmityyppisen ja kaksivaippaiseen teräsbetonisäili-
öön perustuvan terminaalialueen turvallisuusriskejä.

Kaava-alue on laajuudeltaan n. 3.6 ha. Tonttitehokkuuden ollessa e=0,60 rakennusoikeu-
deksi alueelle muodostuu 21609 k-m2.
Kaava-alue on kokonaisuudessaan merkitty satama-alueeksi, jolla saa käsitellä ja varastoi-
da kemikaaleja mm. nesteytettyä maakaasua. Alueelle saa rakentaa satamatoimintaan se-
kä kemikaalien käsittelyyn ja varastointiin liittyviä rakennuksia, rakennelmia, laitteita ja flare-
piipun (LS1/kem-lng).

Alueella rakennuksen, rakenteiden ja laitteiden ylin korkeusasema on +45.0 m.

Kaava-aluetta koskevat seuraavat yleismääräykset:
· Rakentuessaan LNG-terminaali muodostaa ympärilleen nk. konsultointivyöhykkeen.

Suunniteltaessa konsultointivyöhykkeelle sisälle on otettava huomioon alueella si-
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jaitsevista laitoksista tai vaarallisten kemikaalien valmistuksesta, varastoinnista tai
kuljetuksesta ympäristölle ja alueelle sijoittuville toiminnoille mahdollisesti aiheutuvat
riskit. Suunniteltaessa riskille alttiiden toimintojen sijoittamista alueelle tulee palo- ja
pelastusviranomaiselle sekä tarvittaessa Turvatekniikan keskukselle (TUKES) vara-
ta mahdollisuus lausunnon antamiseen.

· Laitoksen turvallisuusvaikutukset eivät saa vaarantaa olemassa olevia alueen toimin-
toja. Tarvittaessa on ryhdyttävä toimiin vaarojen pienentämiseksi.

· Flare-piipun enimmäiskorkeus saa olla kaavamääräyksestä poiketen +65.0 meriä.

Hankkeen turvallisuustarkastelu on valmistunut 30.9.2015 ja erillinen vaikutusten arviointi
1.10.2015. Selvitykset on laatinut Gaia Consulting Oy. Rauman sataman LNG-terminaalin
meluselvityksen on tehnyt FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy ja se on päivätty 29.9.2015.

Asemakaavan toteuttaminen
LNG-terminaali rakennetaan, kun asemakaava on lainvoimainen ja toteuttajataho on halu-
kas tekemään investoinnin. Alustavissa arvioissa on hankkeen kustannukseksi arvioitu 25 –
30 miljoona euroa tämän kustannuksen lisäksi tulevat vesialueen täyttökustannukset.

On myös huomattava, että Asemakaavan muutoksen lisäksi terminaalin rakentaminen edel-
lyttää Tukesin lupaa. Mahdollisesta ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tarpeesta
päättää ELY-keskus.



6

1. Lähtökohdat

1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

1.1.1 Alueen yleiskuvaus
Rauman satama on Suomen kuudenneksi suurin satama ja merkittävä työllistäjä
Raumalla. Vuonna 2014 kuljetettiin Rauman sataman kautta 278 000 konttiyksikköä
(TEU) ja kokonaisliikenne oli yhteensä 5,52 milj. tonnia. LNG-terminaalin lisäksi vireil-
lä olevia hankkeita Rauman Sataman Oy:n palvelujen parantamiseksi on mm. nykyi-
sen konttilaiturin laajentaminen ja Rihtniemen väylän syventäminen 12,0 m:n kul-
kusyvyyteen.

Rauman satama on laajentunut vuosien saatossa länteen päin. Jo 1970-luvulla Ulko-
Petäjäksen saari kaavoitettiin saaren pohjoispuolta lukuun ottamatta sataman käyt-
töön. Kokonaisuudessaan Ulko-Petäjäs osoitettiin satama-alueeksi asemakaavassa
vuonna 2004. Varsinainen kaava-alue on vesialuetta, joka on tarkoitus täyttää.

Vuonna 2011 otettu viistokuva Ulko-Petäjäksen rantavyöhykkeeltä

1.1.2 Luonnonympäristö
Alue on vesialuetta, joka on tarkoitus täyttää. Veden syvyys kaava-alueella vaihtelee
11 metristä 0 metriin.

Kaava-alueen etelä- ja kaakkoispuolella on Ulko-Petäjäksen kallioalue, jonka ranta-
vyöhykkeellä kasvaa mm. mäntyjä. Sataman laajennussuunnitelmiin liittyen on tehty
luontoselvitys 2007 kaava-alueen pohjoispuolella sijaitsevalle Katava- ja Iso-Saukon
saariryhmälle. Satakunnan maakuntakaavassa (Kartta 34) on Rauman saaristo mu-
kaan lukien mm. Saukot lähisaarineen ja Petäjäs (II,I) merkitty virkistysalueeksi.
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Rauman saariston vedenalaista luontoa on tutkittu mm. VELMU-hankkeessa. Kaava-
alueen läheisyydestä löytyy joitakin tutkimuspisteitä. Tutkimuspisteet on kuvattu aika
kaukana saarten rannoista, eikä merkittäviä luontoarvoja videoaineistoon perustuen
ole havaittu. Tämä saattaa selittyä foottisen vyöhykkeen aliedustuksella.

Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma (VELMU) kerää tie-
toa vedenalaisten luontotyyppien, lajien ja niiden muodostamien yhteisöjen esiintymi-
sestä Suomen merialueilla. Kuvaan on merkitty VELMU-hankkeessa tehdyt tutkimus-
pisteet Rauman edustalla.

1.1.3 Rakennettu ympäristö
Kaava-alue on vesialuetta eikä sillä sijaitse rakennuksia.

Kaava-alueen läheisyydessä Ulko-Petäjäksen satama-alueella sijaitsevat Suomen
Viljava Oy:n n. 80 metriä korkeat betoniset viljasiilot, Sataman koulutus- ja saunara-
kennus sekä tuontivarastorakennuksia.

Petäjäksen, Otanlahden ja Syväraumanlahden ja lähisaarten huvilat on arvotettu
maakunnallisesti merkittäväksi kulttuuriympäristöksi.
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Ylempi ortokuva on vuodelta 1965 ja alempi vuodelta 1987. Kuvapari kertoo sataman
rakentumisesta.

Liikenne
Rataliikenne
Rauman sataman Petäjäksen laajennuksen meluselvityksen 2014 mukaan junia sa-
tama-alueelle tulee 4 kpl päiväaikaan ja 4 kpl yöaikaan.
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Tieliikenne
Sataman raskaiden ajoneuvojen kvl on 450 ja kevyiden ajoneuvojen määrä voidaan
arvioida samansuuruiseksi.

Vesiliikenne
Kaava-alueen pohjoispuolella kulkee 5,9 metrin väylä ja satama-alueelle johtaa 10
metrin laivaväylä.

Merikorttikuvasta ilmenee Rauman satama-alueen väyläjärjestelyt.

Tekninen huolto
Kaava-alueen läheisyydessä Suomen Viljava Oy:n Rauman varastolla viljan käsittely,
lähetys ja vastaanotto tehdään pääsääntöisesti kuorma-autoilla ja laivoilla. Nykyisellä
väyläkoolla suurin laivakoko on noin 20 000 tonnia, jonka lastaus kestää 4-5 päivää.

Alueen lounaiskulmalla sijaitsee Kuuskajaskari – Kylmäpihlaja 10 kV vesistösyöttö-
kaapeli.

1.1.4 Ympäristöhäiriöt
Nykyinen melutilanne on kuvattu FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n selvitystyössä
P23754P005 24.9.2015. Nykytilanteen melulähteet voidaan jaotella liikenteestä ja te-
ollisuustoiminnoista lähtöisiksi.

Kaava-alueen läheisissä varastoissa säilytetään mm. kaoliinia.

Viljan varastoinnista aiheutuvan pölyn räjähdysriski tulee huomioida läheisiä alueita
suunniteltaessa.

Suunnittelualue sijoittuu maakuntakaavan mukaan vaarallisia kemikaaleja valmista-
van tai varastoivan laitoksen suojavyöhykkeelle (konsultointivyöhyke)
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.

Konsultointivyöhykkeet Raumalla

1.2  Suunnittelutilanne

1.2.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 30.11.2000, ja pää-
tös tuli lainvoimaiseksi 26.11.2001. Tarkistetut alueidenkäyttötavoitteet tulivat voi-
maan 1.3.2009.

1.2.2 Maakuntakaava
Ympäristöministeriö on vahvistanut 30.11.2011 Satakunnan maakuntakaavan (N:o
YM1/5222/2010). Satakunnan maakuntakaava on saanut lainvoiman korkeimman
hallinto-oikeuden (KHO) päätöksellä 13.3.2013.

KEHITTÄMISPERIAATEMERKINNÄT:
Satakunnan maakuntakaavassa suunnittelualue sijoittuu kaupunkikehittämisen
kohdevyöhykkeelle (kk). Merkinnällä osoitetaan kaupunkiseutuja, niiden osia tai
muita yhdyskuntia koskevia kehittämispolitiikan alueidenkäytöllisiä periaatteita. Mer-
kinnällä osoitetaan niitä vyöhykkeitä, joihin kohdistuu valtakunnallisesti, maakunnalli-
sesti tai seudullisesti tärkeitä alueidenkäytöllisiä kehittämistarpeita.
Suunnittelumääräys: Aluerakenteeltaan monikeskuksisia vyöhykkeitä kehitetään
eheyttämällä olemassa olevien keskusten ja taajamien yhdyskuntarakennetta sekä
turvaamalla viher- ja virkistysverkon jatkuvuus sekä palvelujen saatavuus. Yksityis-
kohtaisemmassa suunnittelussa tulee edistää elinympäristöjen toimivuutta ja taloudel-
lisuutta hyödyntämällä rakennettuja verkostoja, vähentämällä liikennetarvetta sekä
edistämällä joukkoliikenteen ja kevytliikenteen edellytyksiä. Alueen arkeologiset koh-
teiden, valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden sekä merkittävien kulttuu-
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riympäristöjen tulee olla alueidenkäytön suunnittelun lähtökohtina. Kohdevyöhykettä
koskee myös seuraava kehittämissuositus: Alueen maankäytön kehittämistarpeet tu-
lisi tutkia ja ratkaista yksityiskohtaisemmalla seudullisella maankäytön suunnitelmalla.

Suunnittelualue sijoittuu myös matkailun kehittämisvyöhykkeelle (mv3). Merkinnäl-
lä osoitetaan merkittävät luontomatkailun kehittämisen kohdevyöhykkeet, joihin koh-
distuu luontomatkailun, luonnon virkistyskäytön, ulkoilu- ym. reitistöjen sekä luonnon-
suojelun kehittämis- ja yhteensovittamistarpeita.
Suunnittelumääräys: Vyöhykkeiden sisällä toteutettavassa alueidenkäytön suunnitte-
lussa on kiinnitettävä erityistä huomiota matkailuelinkeinojen ja virkistyspalveluiden
kehittämiseen. Suunnittelussa on otettava huomioon toteutettavien toimenpiteiden yh-
teensovittaminen kulttuuri-, maisema- ja luontoarvoihin sekä olemassa oleviin elinkei-
noihin ja asutukseen. Matkailuun liittyviä toimintoja suunniteltaessa ja vyöhykkeen ve-
tovoimaisuutta kehitettäessä tulee ottaa huomioon vyöhykkeen erityisominaisuudet ja
niiden ominaispiirteiden säilyttäminen.

Satamatoimintojen kehittämisen kohdealue -merkinnällä (ls) osoitetaan niiden
kauppasatamien lähialue, johon kohdistuu satamatoimintojen alueiden käyttöön liitty-
viä laajennus ja kehittämistarpeita.
Suunnittelumääräys: Alueen käyttöä suunniteltaessa tulee turvata pitkän aikavälin sa-
tamatoimintojen kehittämisedellytykset ja aluevaraukset. Satamatoimintojen suunnit-
telussa on otettava huomioon vaikutukset maisemaan, asutukseen, loma-asutukseen,
yleiseen virkistykseen, linnustoon, muuhun eläimistöön sekä vedenalaiseen luontoon
ja vedenalaiseen kulttuuriperintöön. Aluetta suunniteltaessa tulee Liikennevirastolle,
satamatoiminnasta vastaavalle taholle ja museoviranomaiselle varata mahdollisuus
lausunnon antamiseen.

ALUEIDEN ERITYISOMINAISUUKSIA ILMAISEVAT MERKINNÄT:
Suojavyöhyke -merkinnällä (sv1) osoitetaan alueita, joilla alueiden käyttöä on lähei-
sen alueen toiminnan tai muun ympäristöönsä käyttörajoituksia aiheuttavan luonteen
vuoksi rajoitettava. Merkinnällä osoitetaan vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai va-
rastoivan laitoksen suojavyöhyke (konsultointivyöhyke).
Suunnittelumääräys: Suunnittelussa on otettava huomioon alueella sijaitsevista lai-
toksista tai vaarallisten kemikaalien valmistuksesta, varastoinnista tai kuljetuksesta
ympäristölle ja alueelle sijoittuville toiminnoille mahdollisesti aiheutuvat riskit. Suunni-
teltaessa riskille alttiiden toimintojen sijoittamista suojavyöhykkeelle tulee palo- ja pe-
lastusviranomaiselle sekä tarvittaessa Turvatekniikan keskukselle (TUKES) varata
mahdollisuus lausunnon antamiseen.

ALUEVARAUS JA KOHDEMERKINNÄT:
Satama-alue LS - merkinnällä osoitetaan satama- ja satamatoimintoihin välittömästi
liittyvät varasto- ja terminaalialueet. Alueella on voimassa MRL 33§:n mukainen ra-
kentamisrajoitus. Aluetta suunniteltaessa tulee liikennevirastolle ja satamatoiminnas-
ta vastaavalle taholle sekä museoviranomaiselle varata mahdollisuus lausunnon an-
tamiseen.
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Ote maakuntakaavasta.
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1.2.3 Yleiskaava
Rauman keskustan osayleiskaava
Alueella on voimassa Rauman keskustan osayleiskaava (hyväksytty 23.8.2003).

Keskustan osayleiskaavassa kaava-alue on osoitettu Satama-alueeksi (LS).

Rauman yleiskaava

Rauman yleiskaava, hyväksytty 25.8.2003, on oikeusvaikutukseton yleiskaava. Siinä
nykyinen kaava-alue on osoitettu satama-alueeksi (LS).
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1.2.4 Vireillä oleva Yleiskaava Visio 2025
Raumalla on vireillä koko kaupungin kattava yleiskaava. Rauman kaupunginvaltuusto
hyväksyi kokouksessaan 26.11.2012 133§ Yleiskaava Visio 2025:n ohjeelliseksi pe-
rustaksi jatkettaessa yleiskaavaprosessia juridiseen vaiheeseen.

Yleiskaavan Visio 2025:ssa suunnittelualue on satama-aluetta (LS).

Yleiskaavan Visio 2025

1.2.5 Asemakaava
Alueella on voimassa 28.6.2004 hyväksytty asemakaava (AK02-302). Alue on osoi-
tettu Satama-alueeksi (LS1): Alueelle saa sijoittaa satamatoimintaan liittyviä raken-
nuksia ja laitteita sekä erikseen osoitetulle alueelle myös matkailuun liittyvää raken-
tamista. Rakennusten yhteenlaskettu pohjapinta-ala on enintään 60% koko sataman
alueesta. Satama-alueelta vuokrattavat alat saa kuitenkin käyttää kokonaan raken-
tamiseen. Satama-alueen tarvitsemat autopaikat on sijoitettava alueen sisälle.
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Ote ajantasa-asemakaavasta. Kuvassa näkyvät myös kantakarttamerkinnät, joista
näkyy mm. pohjanmuoto meressä. Kaava-alue on merkitty punaisella katkoviivalla.
Tarkemmin asemakaavamerkinnät ilmenevät kaavaselostukseen liitteenä olevasta
poistuvan kaavan kartasta.

Sataman asemakaavaan liittyy rakentamistapaohjeet, johon on suosituksena merkitty
maisemaraja, jonka pohjoispuolelle tulevat rakenteet ja maiseman muutokset vaikut-
tavat Fåfängan näkymiin. Tämä raja tulisi ottaa huomioon sataman rakentamisessa.

Kaavahakemistokartta suunnittelualueelta

1.2.6 Rakennusjärjestys
Kaupunginvaltuusto hyväksyi Rauman kaupungin rakennusjärjestyksen 30.3.2009,
voimaantulopäivä oli 3.4.2009.
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1.3  Pohjakartta

Pohjakartan on laatinut Rauman kaupungin teknisen viraston kiinteistö- ja mittaus-
toimi ja se täyttää kaavoitusmittauksista ja kaavojen pohjakartoista annetun suosituk-
sen JHS 185 2.5.2014 vaatimukset.

1.4  Maanomistus

Ote maanomistuskartasta. Harmaat alueet ovat kaupungin omistuksessa. Kaava-alue
on myös merkitty karttaan.
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2. Asemakaavamuutoksen tavoitteet

2.1 Hakijan esittämät tavoitteet
Rauman Satama Oy on valmistellut LNG eli nesteytetyn maakaasun terminaalin si-
joittamista satama-alueelle. Terminaalin luvittaa Turvatekniikan keskus (Tukes). Tu-
kesin tulkinnan mukaan nykyinen asemakaavamerkintä ei mahdollista LNG-
terminaalin sijoittumista satama-alueelle.

Rauman Satama Oy pyytää muuttamaan asemakaavaa suunnitellun LNG-terminaalin
alueelta siten, että kyseisen terminaalin sijoittaminen alueelle on mahdollista. Merkin-
nässä tulee pyrkiä alueen monikäyttöisyyteen myös muiden satamatoimintojen osal-
ta.

2.2 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet
Valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista johdetut tavoitteet
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet koskevat pääasiassa maakunnallista tasoa
laajemman merkittävyyden omaavia asioita. Tavoitteet tulevat huomioiduksi pääasi-
assa maakuntakaavan kautta.

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on ryhmitelty asiasisällön perusteella seu-
raaviin kokonaisuuksiin:

- Toimiva aluerakenne
- Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu
- Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat
- Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto
- Helsingin seudun erityiskysymykset
- Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet.

Tämän kaavahankkeen tavoitteet painottuvat toimivaan aluerakenteeseen ja eheyty-
vään yhdyskuntarakenteeseen sekä toimiviin yhteysverkostoihin ja energiahuoltoon.
Rauman satama on valtakunnallisesti merkittävä tuonti- ja vientisatama ja sen kehit-
tämismahdollisuudet tulee turvata.

Kaavatilanteesta johdetut tavoitteet
Kaava-alue on kaikilla kaavatasoilla merkitty satama-alueeksi.

Erityisesti on huomioitava, että kaava-alue sijaitsee maakuntakaavan mukaan sata-
matoimintojen kehittämisen kohdealueella, jota koskeva suunnittelumääräys on kirjoi-
tettu maakuntakaavan kuvauksen yhteydessä selostuksen kohdassa 1.2.2. Kaava-
alue sijaitsee myös vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen suo-
javyöhykkeellä.

Aluetta koskevat kaavamerkinnät ilmenevät tarkemmin selostuksen kohdasta 1.2
Suunnittelutilanne.

Seveso-laitoksia koskevia ohjeita ja määräyksiä
Ympäristöministeriö lähetti 26.9.2001 kunnille ja muille asianomaisille tahoille kirjeen
kemikaaleja käsiteleviin ja varastoiviin tuotantolaitoksiin liittyvän onnettomuusvaaran
huomioon ottamisesta kaavoituksessa ja rakentamisessa. Kirje liittyi EU:n neuvoston
direktiivin 96/82/EY (ns. Seveso II –direktiivi) maankäytön suunnittelua koskevan 12
artiklan saattamiseen voimaan Suomessa. Kirjeessä on kerrottu menettelyistä yksi-
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tyiskohtaisemmin. Ympäristöministeriö täydensi kirjettä 11.5.2006 (YM1/506/2006)
kertomalla uusista laitosluetteloista.

Ympäristöministeriö toteaa kirjeessään 22.6.2015 (YM4/501/2015) mm. seuraavasti:
Seveso II -direktiivi on korvattu 4.7.2012 annetulla EU:n direktiivillä 2012/18/EU. Tä-
mä ns. Seveso III -direktiivi koskee vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnetto-
muusvaarojen torjuntaa ja sen 13 artikla sääntelee maankäytön suunnittelua.

Seveso III -direktiivin maankäytön suunnittelua ja tuotantolaitosten turvallisuutta kos-
keva osuus on Suomessa saatettu voimaan kemikaaliturvallisuus- sekä maankäyttö-
ja rakennuslainsäädännöllä. Suuronnettomuusvaaran ennaltaehkäisemistä koskevat
periaatteet sisältyvät maankäyttö- ja rakennuslainsäädäntöön kyseiseen sääntelyyn
soveltuvalla tavalla. Vastaavasti artiklan 15 mukaiset kuulemismenettelyt sisältyvät
maankäyttö- ja rakennuslainsäädäntöön.

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) mukaan uudet suuronnettomuusvaarallisik-
si luokitellut tuotantolaitokset eli ns. Seveso-laitokset tulisi sijoittaa ainoastaan alueil-
le, joilla on kaavamerkintä T/kem.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa määritellyt tavoitteet
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa määritellään tavoitteet seuraavasti:
Asemakaavan muutos laaditaan osalle satama-aluetta nesteytetyn maakaasun (LNG)
vastaanottoa, varastointia ja jakelua palvelevan laitoksen sijoittamiseksi.

Maankäytön suunnittelussa huomioidaan turvallisuusnäkökohdat.

2.3 Tavoitteiden tarkentuminen ja prosessin aikana syntyneet tavoitteet

Osallisten tavoitteet

Aloitusvaiheen mielipiteet
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (OAS) saatiin 4 mielipidettä. Suomen Viljava
Oy ja Pro Petäjäs ry kirjoittivat mielipiteensä lausuntomuotoon. Loput kaksi mielipidet-
tä saatiin Ari Kléniltä sekä Jaakko ja Hannu Alholta. Lisäksi OAS:ta saatiin Liikennevi-
raston lausunto.

Aloitusvaiheen mielipiteistä saadun palautteen perusteella voidaan osallisten tavoit-
teet tiivistää karkeasti seuraavasti:

· LNG-terminaalin toimintojen yhteensovittaminen Suomen Viljava Oy:n toimin-
tojen kanssa

· Kaasuvuotoriskien hallinta viereinen viljavarastointi huomioiden (pölyräjähdys-
riski)

· LNG-terminaalin sijoituspaikka ja koko hankkeen mielekkyys tulee arvioida
kokonaan uudelleen. Järviluoto olisi parempi sijaintipaikka terminaalille.

· Kaavahankkeelta puuttuu konkreettinen terminaalisuunnitelma ja sen puuttu-
essa kaavahanketta on mahdotonta viedä eteenpäin.

· Kaoliinipölyn leviäminen satama-alueen ulkopuolelle tulee ehkäistä.
· Ympäristövaikutusten arviointi on välttämätöntä.
· Hankkeelle pitää hakea tarvittavat luvat.
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Luonnosvaiheen mielipiteet
Asemakaavan muutosluonnoksesta saatiin 3 kirjallista mielipidettä: Pro Petäjäs ry:tä,
Ari Kléniltä sekä Jaakko ja Hannu Alholta. Pro Petäjäs Ry:n lausuntoon yhtyivät myös
Rauman Seudun Kalastajien Seura ry, Rauman Seudun Luonnonystävät ry, Rauman
Työväen Veneilijät ry sekä 44 yksityishenkilöä.

Luonnosvaiheen mielipiteistä kertaantuivat kaikki jo aloitusvaiheen mielipiteissä mai-
nitut asiakokonaisuudet. Täydennyksenä edellä mainittuihin osallisten tavoitteisiin
voidaan poimia seuraavat asiat:

· Kaavan valmisteluaineisto on puutteellinen ja siinä on virheitä, kaavan vaiku-
tusten arviointi ei ole riittävä

· Ulko-Petäjäksen kallioiden maisemallista merkitystä ei ole riittävästi kaava-
työssä huomioitu.

Ehdotusvaiheen muistutukset
Nähtävilläoloaikana asemakaavan muutosehdotuksesta jätettiin 3 muistutusta. Suo-
men Viljava Oy:ltä, Pro Petäjäs ry:ltä ja Ari Kléniltä. Pro Petäjäs Ry:n lausuntoon yh-
tyivät myös Rauman Seudun Kalastajien Seura ry, Rauman Seudun Luonnonystävät
ry, Rauman Työväen Veneilijät ry sekä 44 yksityishenkilöä.

Asemakaavan muutosehdotuksesta saaduissa muistutuksissa toistuvat aloitus- ja
luonnosvaiheen mielipiteissä esitetyt asiakokonaisuudet. Uusiksi näkökulmiksi voi-
daan lukea mm. seuraavat muistutuksissa esiin tulleet asiat:

· Kaavaehdotuksesta pitäisi luopua 1) riittämättömien selvitysten ja sen vuoksi,
että 2) kaavaehdotus ei täytä maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetusten
asettamia sisältövaatimuksia.

· Kaavaehdotukseen on lisättävä maisemaraja, jonka pohjoispuolelle ei saa
sijoittaa mitään ja jonka eteläpuolella ylimmäksi korkeusasemaksi olisi
määrättävä 20 metriä.

· LNG-terminaali tulee sijoittaa siten, ettei mahdollisen paineaallon
ylipainevaikutus yllä Suomen Viljava Oy:n laitokselle.

Selostuksen liitteenä ovat kaikki saadut mielipiteet, muistutukset ja lausunnot koko-
naisuudessaan, tiivistelmä niistä sekä kaavoittajan vastineet niihin.
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3. Asemakaavan suunnittelun vaiheet

3.1 Asemakaavan suunnittelun tarve, käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset
Satama on jättänyt anomuksen asemakaavan muutoksesta 31.3.2015.
Rauman kaupunginhallituksen kaavoitusjaosto teki päätöksen asemakaavan muutok-
sen aloittamisesta 14.4.2015 (KVJ 47 §).
Sopimus asemakaavanmuutoksen aloittamisesta on allekirjoitettu 28.5.2015.
ELY-keskuksen kanssa pidettiin asiasta alustava työpalaveri 6.5.2015.

3.2 Osallistuminen, vuorovaikutusmenettely ja viranomaisyhteistyö

3.2.1 Vireilletulo
Asemakaavan muutoksen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman näh-
tävillä olosta ilmoitettiin erillisellä kuulutuksella 17.6. 2015 sekä kaupungin nettisivuil-
la.

3.2.2 Aloitusvaihe

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma valmistui 3.6.2015 ja se kuulutettiin 17.6.2015.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 18.6. – 20.7.2015 välisen ajan.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma lähetettiin viranomaisille sekä alueen maanomis-
tajille ja naapureille.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin 4 mielipidettä. Suomen Viljava Oy ja
Pro Petäjäs ry kirjoittivat mielipiteensä lausuntomuotoon. Loput kaksi mielipidettä
saatiin yksityishenkilöiltä.

Liikennevirasto antoi lausunnon osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

3.2.3 Luonnosvaihe
Kaavoitusjaosto hyväksyi kokouksessaan 19.10.2015 (KVJ 128 §) kaavoittajan vasti-
neet aloitusvaiheen mielipiteisiin ja päätti asettaa asemakaavan muutosluonnoksen
nähtäville.

Asemakaavan muutosluonnos oli nähtävillä 29.10. - 30.11.2015 välisen ajan. Nähtä-
villä olon aikana kaavaluonnoksesta jätettiin 3 mielipidettä: Pro Petäjäs ry:tä, Ari
Kléniltä sekä Jaakko ja Hannu Alholta. Pro Petäjäs Ry:n lausuntoon yhtyivät myös
Rauman Seudun Kalastajien Seura ry, Rauman Seudun Luonnonystävät ry, Rauman
Työväen Veneilijät ry sekä 44 yksityishenkilöä. Mielipiteiden yhteenveto sekä vasti-
neet ovat selostuksen liitteenä.

Lausunnot
Asemakaavan muutosluonnoksesta saatiin varsinaiset lausunnot Varsinais-Suomen
ELY-keskukselta, Satakuntaliitolta, Museovirastolta, Satakunnan Museolta, Turvalli-
suus- ja kemikaalivirastolta (TUKES), Satakunnan pelastuslaitokselta, Tekniseltä lau-
takunnalta, Ympäristölautakunnalta ja Rauman Energia Oy:ltä (siis yhteensä 9 kpl).
Liikennevirastolla ei ole lisättävää hankkeen OAS-vaiheessa antamaansa lausun-
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toon, Kultturi- ja vapaa-aikatoimella ei ole lausuttavaa asiasta ja DNA Oy:llä ei ole
huomautettavaa kaavamuutokseen.

Tiivistelmä lausunnoista sekä vastineet niihin ovat kaavaselostuksen liitteenä.

Kaavoitusjaosto hyväksyi vastineet lausuntoihin ja mielipiteisiin kokouksessaan
22.3.2016 (KVJ 31 §)

3.2.4 Ehdotusvaihe

Kaavoitusjaosto päätti 22.3.2016 (KVJ 31 §) kokouksessaan asemakaavan muutos-
ehdotuksen nähtäville asettamisesta. LNG-terminaalin asemakaavan muutosehdotus
oli nähtävillä 31.3.2016 - 2.5.2016.

Nähtävilläoloaikana kaavasta jätettiin 3 muistutusta Suomen Viljava Oy:ltä, Pro Petä-
jäs ry:ltä ja Ari Kléniltä. Pro Petäjäs Ry:n lausuntoon yhtyivät myös Rauman Seudun
Kalastajien Seura ry, Rauman Seudun Luonnonystävät ry, Rauman Työväen Veneili-
jät ry sekä 44 yksityishenkilöä.

Satakuntaliitolle, Satakunnan Museolle ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukselle (ELY) varattiin mahdollisuus lausunnon antamiseen asema-
kaavan muutosehdotuksesta. Satakuntaliitto toteaa lausunnossaan, että säiliöfarmi-
tyyppinen ratkaisu näyttäisi olevan sylinterimäiseen teräsbetonisäiliöön verrattuna
suositeltavampi ratkaisu, jotta voitaisiin lieventää hankkeen maisemavaikutuksia. Sa-
takuntaliitolla ei kuitenkaan ole maakuntakaavan nojalla huomautettavaa Rauman
kaupungin maakaasuterminaalin asemakaavan muutosehdotuksesta. Satakunnan
Museo ei määräpäivään mennessä ole jättänyt lausuntoa. ELY-keskus viittaa luon-
nosvaiheessa antamaansa lausuntoon ja katsoo, ettei sillä toimialansa osalta ole ai-
hetta lausunnon antamiseen maakaasuterminaalin asemakaavan muutosehdotukses-
ta.

Selostuksen liitteenä ovat mielipiteet, muistutukset ja lausunnot kokonaisuudessaan,
tiivistelmä niistä sekä kaavoittajan vastineet niihin.

Ehdotusvaiheen jälkeen kaavakarttaan ei ole tehty muutoksia.
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4. Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot

4.1 Alustavien vaihtoehtojen kuvaus
Jo ennen asemakaavan vireilletuloa on Rauman Satama Oy selvittänyt LNG-terminaalille
mahdollisia sijaintipaikkoja. Alustavassa tarkastelussa oli mukana kolme sijaintivaihtoehtoa.
Toteutettavuuden ja turvallisuusnäkökohtien perusteella Satama haki asemakaavan muu-
tosta viljasiilojen läheisyyteen (VE3).

Öljylaiturin alue (VE1) karsiutui pois seuraavasta syystä:
· Öljylaiturin ympäristön haavoittuvuus on arvioidulla onnettomuuksien vaikutusetäi-

syyksillä sellainen, että turvallisuusvaatimusasetuksen 856/2012 ja sen tulkinnan
valossa sijainti ei ole mahdollinen.

Järviluoto (VE2) karsiutui pois seuraavista syistä:
· Alueella ei ole valmista laituria eikä siellä ole laiturille riittävästi muuta käyttöä, jotta

sen rakentaminen olisi teknistaloudellisesti kannattavaa.
· Alue ei ole rakentamisvalmis. Rakentamisvalmius on aikaisintaan viiden vuoden ku-

luttua.
· Järviluoto on suunniteltu sataman laajentumissuunnaksi vasta kun Petäjäksen alue-

varaukset on käytetty. Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 18.6.2012 Sataman
laajennusvaihtoehtoja 2030 koskien päättänyt mm., että ensisijaisesti tulee eri toi-
menpitein pyrkiä kasvattamaan nykyisen sataman ml. Ulko-Petäjäs, kapasiteettia ja
tehokkuutta.

Osoitekarttaan on merkitty karkeasti kolme alustavassa tarkastelussa mukana ollutta
sijantivahtoehtoa LNG-terminaalille (VE1, VE2 ja VE3).
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5. Asemakaavan kuvaus

5.1 Kaavan rakenne
Asemakaavan muutos tarvitaan, koska Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes)
mukaan uudet suuronnettomuusvaarallisiksi luokitellut tuotantolaitokset eli ns. Seve-
so-laitokset tulisi sijoittaa ainoastaan alueille, joilla on kaavamerkintä T/kem. Asema-
kaavan muutos ei muilta osin muuta alueen kaavarakennetta. Asemakaavan muutok-
sen jälkeen alue on edelleen satama-aluetta.

Rauman satama-alueen kaavamuutoksen turvallisuustarkastelussa todetaan, että
yleensä maakaasun tuontiterminaaliin kuuluvat laivan purkaus- ja lastauslaitteistot,
LNG:n varastosäiliö tai säiliöt, höyrystyneen kaasun (BOG) paineistus, LNG:n höyry-
tyssysteemi, säiliöiden tankkausasema, soihtu ja käyttöhyödykejärjestelmät. Tukesilta
saadun tiedon mukaan riittää kun asemakaavan muutos tehdään varsinaiselle termi-
naalialueelle. Satamatoimintojen ja siirtoputkiston osalta ei asemakaavan muutosta
tarvita.

Asemakaava mahdollistaa erityyppisten säiliöratkaisujen toteuttamisen alueelle. Tur-
vallisuusselvityksessä on tarkasteltu säiliöfarmityyppisen ja kaksivaippaiseen teräs-
betonisäiliöön perustuvan terminaalialueen turvallisuusriskejä.

Kaava-alueen rajaus perustuu Insinööritoimisto Matti Pitkälä Oy:n 24.2.2015 teke-
mään hankesuunnitelmaan. Kuvan käyttöoikeus on saatu AGA:ta.
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5.2 Aluevaraukset
Kaava-alue on laajuudeltaan n. 3.6 ha. Tonttitehokkuuden ollessa e=0,60 rakennus-
oikeudeksi alueelle muodostuu 21609 k-m2.
Kaava-alue on kokonaisuudessaan merkitty satama-alueeksi, jolla saa käsitellä ja va-
rastoida kemikaaleja mm. nesteytettyä maakaasua. Alueelle saa rakentaa satama-
toimintaan sekä kemikaalien käsittelyyn ja varastointiin liittyviä rakennuksia, raken-
nelmia, laitteita ja flare-piipun (LS1/kem-lng).

Alueella rakennuksen, rakenteiden ja laitteiden ylin korkeusasema on +45.0 m.

Kaava-aluetta koskevat seuraavat yleismääräykset:
Rakentuessaan LNG-terminaali muodostaa ympärilleen nk. konsultointivyöhykkeen.
Suunniteltaessa konsultointivyöhykkeelle sisälle on otettava huomioon alueella sijait-
sevista laitoksista tai vaarallisten kemikaalien valmistuksesta, varastoinnista tai kulje-
tuksesta ympäristölle ja alueelle sijoittuville toiminnoille mahdollisesti aiheutuvat riskit.
Suunniteltaessa riskille alttiiden toimintojen sijoittamista alueelle tulee palo- ja pelas-
tusviranomaiselle sekä tarvittaessa Turvatekniikan keskukselle (TUKES) varata mah-
dollisuus lausunnon antamiseen.

Laitoksen turvallisuusvaikutukset eivät saa vaarantaa olemassa olevia alueen toimin-
toja. Tarvittaessa on ryhdyttävä toimiin vaarojen pienentämiseksi.

Flare-piipun enimmäiskorkeus saa olla kaavamääräyksestä poiketen +65.0 meriä.

5.3 Kaavamerkinnät ja -määräykset
Kaavamääräykset ja -merkinnät ilmenevät parhaiten kaavakartasta.
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6. Kaavan vaikutukset

Asemakaavan vaikutusten arvioinnissa verrataan ensisijaisesti asemakaavan muutok-
sen vaikutuksia voimassaolevaan asemakaavaan. Kun satama-alue muutetaan sata-
ma-alueeksi, jolla saa käsitellä ja varastoida kemikaaleja mm. nesteytettyä maakaasua,
ovat turvallisuusvaikutukset arvioinnissa keskeisessä asemassa. Rauman satama-
alueen kaavamuutoksen turvallisuustarkastelussa (30.9.2015, Gaia Consulting) on laa-
jasti arvioitu hankkeen turvallisuusvaikutuksia. Rauman sataman LS/kem-lng
-kaavamuutoksen vaikutusten arvioinnista on laadittu erillinen raportti (1.10.2015, Gaia
Consulting).

Kaavan vaikutuksia arvioitaessa on huomattava, että kaavaa laadittaessa ei täydellä
varmuudella tiedetä toteutuvan hankkeen lopullisia teknisiä yksityiskohtia. Asemakaa-
van muutoksella luodaan ”raamit” hankkeelle, jonka toteuttaminen edellyttää Tukesin
lupaa. Tukesin lupamenettelyllä pyritään varmistamaan maakaasulaitteistojen turvalli-
nen sijoitus, vaatimustenmukaisuus, rakentaminen ja varustelu sekä ulkopuolisen toi-
minnan huomioon ottaminen.

Sataman LNG-terminaalin meluvaikutuksista on tehty erillinen selvitys (FCG suunnittelu
ja tekniikka oy, 29.9.2015).

Kaava-aluetta ympäröivien alueiden mm. luontonarvoja ja historiallisia arvoja on selvi-
tetty sataman laajennusalueiden suunnittelun yhteydessä jo aiemmin.

6.1 Näkymätarkastelu
Asemakaava mahdollistaa erityyppisten säiliöratkaisujen toteutumisen kaava-alueelle.
Säiliötyyppivalinnalla on merkitystä hankkeen maisemavaikutuksiin. Säiliöfarmityyppi-
sessä ratkaisussa säiliörakenteet eivät nouse kovin korkealle. Teräsbetonisäiliö puoles-
taan näkyisi korkeampana rakenteena kauemmas. Vertailukohteena ovat vieressä si-
jaitsevat Suomen Viljava Oy:n korkeimmillaan n. 80 metriä korkeat betoniset viljasiilot.

Kaavoitusyksikössä on tehty maisematarkastelu teräsbetonisäiliöön perustuvasta toteu-
tusvaihtoehdosta. Tarkasteluun kuuluu ilmakuvaan tehty valokuvasovite ja kolmesta eri
tarkastelupisteestä tehdyt valokuvasovitteet. Maisematarkastelu osoittaa tarkastelupis-
teistä n. 45 metriä korkean ja halkaisijaltaan n. 36 metrisen sylinterimäisen säiliön mai-
semaa muuttavan vaikutuksen. Tarkastelu on tehty tietokonemallinnusta avuksi käyttä-
en.
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Ilmakuvaan tehty valokuvasovite LNG terminaalihankkeesta. Kuvassa havainnolliste-
taan n. 10 000 kuutiometrin säiliöfarmiterminaalia. Kuvan käyttöoikeus on saatu
AGA:ta.

Tässä ilmakuvaan tehdyssä valokuvasovitteessa havainnollistetaan n. 30 000 kuutio-
metrin kaksivaippaisen teräsbetonisäiliön maisemavaikutuksia.
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Suunnittelualueen ja näkymätarkastelupisteiden sijainti.

Näkymäsovite tarkastelupisteestä 1 Syväraumanlahdelta.
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Näkymäsovite tarkastelupisteestä 2 Fåfängasta.

Näkymäsovite tarkastelupisteestä 3 II Petäjäksestä.
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6.2 Kaavan vaikutukset esitettynä taulukkomuodossa

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen / muutoksen suunta

Yhdyskuntarakenne Seveso-laitokset, johon myös LNG-terminaali lukeutuu, aiheuttavat teoriassa vaaramahdolli-
suuden ympäröiville alueille. Tukes määrittelee Seveso-laitoksille ns. konsultointivyöhykkeen,
jonka sisäpuolelle kaavoitettaessa tulee huomioida suuronnettomuusriski.

Rauman satama-alueen kaavamuutoksen turvallisuustarkastelun mukaan kohdealue soveltuu
hyvin suunnitellulle toiminnalle, kun terminaalitoiminnot sovitetaan yhteen viljasiilotoimintojen
kanssa.

LNG-terminaalin sijoittaminen satama-alueelle on yhdyskuntarakenteellisesti perusteltua.

+

Julkiset palvelut Kaavamuutoksella ei ole vaikutuksia julkisiin palveluihin. 0

Yksityiset palvelut Valmistuessaan terminaali parantaa satama-alueen palveluja. +

Työpaikat, elinkei-
notoiminta

Asemakaavan muutos mahdollistaa LNG-terminaalin sijoittumisen Rauman Sataman alueelle.
Valmistuessaan terminaali palvelee teollisia toimijoita ja laivoja. Terminaali parantaa Sataman
palveluja ja siten palvelee koko Rauman seudun satamaan tukeutuvaa elinkeinoelämää.
Hankkeen alustava kustannusarvio on 25 – 30 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi tulevat alueen
täyttökustannukset. Rakentamisvaiheessa hankkeella on merkittävä työllistämisvaikutus.

+

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön / muutoksen suunta

Kaupunkikuva Satama-alueen laajentumisen myötä kaupunkikuva merelle päin muuttuu muuhun rakentu-
neeksi satama-alueeksi. Voimassaoleva asemakaava mahdollistaa vastaavan muutoksen.

0

Vaikutukset luontoon ja maisemaan / muutoksen suunta

Vesistöt Terminaalialue rakentuu täyttötyönä nykyisen vesialueen päälle. Voimassaoleva asemakaava
mahdollistaa vastaavan muutoksen.

VELMU-hankeen puitteissa on kaava-alueen läheisyydessä joitakin tutkimuspisteitä. Merkittä-
viä luontoarvoja videoaineistoon perustuen ei tutkimuspisteissä havaittu.

Rauman sataman LS/kem-lng -kaavamuutoksen vaikutusten arvioinnissa (1.10.2015, Gaia
Consulting) on tarkasteltu tarkemmin mm. hankkeen aiheuttamia päästöjä. Prosessitietämyk-
sen sekä muille terminaaleille myönnettyjen ympäristölupien perusteella LNG-terminaalista ei
aiheudu päästöjä pintavesiin tai viemäriin ei myöskään maaperään eikä pohjavesiin.

0

Maisema Meren suunnasta maisemallista merkitystä on erityisesti rantavyöhykkeellä. Maisemallisesti
hanke on merkittävä, kun sitä verrataan alueen nykytilanteeseen. Alue on kuitenkin jo merkitty
asemakaavassa satama-alueeksi ja verrattaessa asemakaavan muutoksen maisemavaiku-
tuksia voimassaolevan asemakaavan mahdollistamiin vaikutuksiin ei merkittäviä eroja ole.

Säiliötyyppivalinnalla on merkitystä hankkeen maisemavaikutuksiin. Säiliöfarmityyppisessä
ratkaisussa säiliörakenteet eivät nouse kovin korkealle maanpinnasta sen sijaan sylinterimäi-
nen teräsbetonisäiliö voi nousta n. 45 metrin korkeuteen. Vertailukohteena ja maisemallisena
dominanttina kaava-alueen vieressä sijaitsevat Suomen Viljava Oy:n n. 80 metriä korkeat be-
toniset viljasiilot.

Kaavoitusyksikössä on tehty maisematarkastelu teräsbetonisäiliöön perustuvasta toteutus-
vaihtoehdosta ja se on liitetty asemakaavan selostukseen. Kaavassa on merkitty rakennuk-
sen, rakenteiden ja laitteiden ylimmäksi korkeusasemaksi +45.0 m.

-

Ilmanlaatu Varsinainen LNG:n varastointi ei tuota ilmakehään päästöjä. Pieniä metaanipäästöjä tulee las-
taus- ja purkausletkujen kiinnitysten ja irrotusten yhteydessä. Poikkeustilanteissa höyrystynyt
LNG johdetaan soihtuun, jossa se poltetaan. Polttamisesta syntyy hiilidioksidia ja vesihöyryä.

LNG-terminaalihankkeen toteutuessa LNG:n käyttö lisääntyy Rauman seudulla ja se korvaa
nykyisin käytössä olevia polttoaineita. LNG:n käytöstä aiheutuu vähemmän päästöjä ilmake-
hään ja ympäristövaikutukset jäävät vähäisemmiksi.

+

Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen / muutoksen suunta
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Liikenne Raskas ajoneuvoliikenne on suunniteltu kulkemaan laajennuksen itäreunaa laajennuksen koil-
liskulmaan ja takaisin samaa reittiä. Raskaita ajoneuvoja käy terminaalissa noin 10 kpl/vrk.
Kaavan toteuttamisella ei ole merkittäviä vaikutuksia sataman liikenteen järjestämiseen.

0

Yhdyskuntatekni-
nen huolto

Kaava-alue rakentuu vesialueelle eikä se sulje yhdyskuntateknisen huollon linjoja ja alue on
liitettävissä jo rakennettuihin kunnallisteknisiin verkostoihin.

LNG on vaihtoehtoinen vähäpäästöinen polttoaine, jota käytetään korvaamaan muita rikki-
ym. hiukkaspäästöiltään haitallisempia polttoaineita meriliikenteessä, teollisuudessa ja ener-
giatuotannossa.

Alueen lounaiskulmalla sijaitsee Kuuskajaskari – Kylmäpihlaja 10 kV vesistösyöttökaapeli.
Siirrosta aiheutuvista kustannuksista on sovittava osapuolten kesken erikseen.

0

Vaikutukset talouteen / muutoksen suunta

Kaavatalous Alustavan arvion mukaan terminaalialueen täyttökustannukset ovat n. 5 miljoonaa euroa. 0

Vaikutukset turvallisuuteen ja terveyteen / muutoksen suunta

Ympäristöhäiriöt MELU
Rauman sataman LNG-terminaalin meluselvityksessä (FCG 2015) on tarkasteltu suunnitellun
terminaalin rakentamisen vaikutusta sataman aiheuttamaan melutasoon. Selvityksen johto-
päätöksissä todetaan:

LNG-terminaalin kompressorit aiheuttavat häiriintyviin kohteisiin noin 2-4 dB:n nousun, kun ne
ovat sijoitettuna avoimeen tilaan, josta ääni pääsee leviämään ympäristöön esteettömästi.
LNG-aluksen meluvaikutus on pienempi häiriintyvissä kohteissa kuin kompressorien, koska
tutkitussa tilanteessa aluksen melupäästö kohdistuu satama-alueelle tai sen välittömään lä-
heisyyteen.

Nykytilanteessa lähimpien häiriintyvien kohteiden oleskelualueilla keskiäänitaso ei ylitä ympä-
ristöluvan raja-arvoja sen jälkeen, kun mallinnustuloksiin on lisätty iskumaisuuskorotus 5 dB.

Ilman meluntorjuntatoimenpiteitä, kompressorit avoimessa tilassa, laajennuksen jälkeen lä-
himmissä häiriintyvissä kohteissa ohjearvot eivät ylity sen jälkeen, kun mallinnustuloksiin on
lisätty iskumaisuuskorotus 5 dB. Kaikille kiinteistöille jää oleskelualueita, joilla ohjearvot eivät
ylity.

Koska terminaalialueelle sijoitettavat kompressorit tulevat todennäköisesti sääsuojattuun ra-
kennukseen, on meluntorjuntana tutkittu L-kirjaimen mallista meluestettä, joka on 1 m korke-
ampi kuin kompressoreiden korkeusasema. Meluntorjunta vastaa siis rakennusta, jonka il-
mastointiaukot (melulähteet) sijaitsisivat satamaan päin. Tämän jälkeen laajennuksen vaiku-
tus keskiäänitasoihin verrattuna nykyiseen on hyvin pieni, noin 1-2 dB.

Melutasot jäävät kaikissa mallinnetuissa tilanteissa (meluntorjunnalla ja ilman) alle ympäristö-
luvan mukaisten raja-arvojen myös 5 dB iskumaisuuskorotuksen jälkeen.

KONSULTOINTIVYÖHYKE
Suunnittelualue sijoittuu sataman ja suurteollisuuden läheisyydestä johtuen maakuntakaavan
mukaan vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen suojavyöhykkeelle (kon-
sultointivyöhyke).

0

Turvallisuus Turvallisuustarkastelussa arvioituihin onnettomuusvaikutuksiin sekä ympäröivien alueiden
haavoittuvuuteen perustuen sijoituspaikka on turvallinen ja suunnitellulle toiminnalle soveltu-
va. Hankkeen vaikutuksia turvallisuuteen ja terveellisyyteen on tarkasteltu Rauman satama-
alueen kaavamuutoksen turvallisuustarkastelussa (Gaia 21.8.210), joka on asemakaavan
muutoksen liiteaineistoa.

0

Vaikutukset sosiaalisiin oloihin / muutoksen suunta

Sosiaalinen ympä-
ristö

Ei muutoksia sosiaaliseen ympäristöön. 0

Virkistys Kaava-alueen nykyistä vesialuetta ei enää alueen rakentumisen jälkeen voi käyttää urheiluka-
lastukseen. Kaava-alue on jo satama-aluetta eikä se kuulu Rauman virkistysverkostoihin.

0

Vaikutukset kulttuuriin / muutoksen suunta

Rakennussuojelu  Kaava-alueella ei ole rakennuksia. Hankkeen toteuttaminen saattaa aiheuttaa purkutarpeen
Ulko-Petäjäksen kärjessä sijaitsevalle Sataman koulutus- ja saunarakennukselle.

0
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7. Asemakaavan toteutus

LNG-terminaali rakennetaan, kun asemakaava on lainvoimainen ja toteuttajataho on
halukas tekemään investoinnin. Alustavissa arvioissa on hankkeen kustannukseksi ar-
vioitu 25 – 30 miljoona euroa, tämän kustannuksen lisäksi tulevat vesialueen täytöstä
aiheutuvat kustannukset.

Asemakaavan muutoksen lisäksi terminaalin rakentaminen edellyttää Tukesin lupaa.

***
Kaavatyöhön on osallistunut kaavoitusavustaja Jussi Helminen.
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ASEMAKAAVAN MUUTOS AK 02-308
MAAKAASUTERMINAALI SATAMA-ALUEELLE

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Suunnittelualue on merkitty punaisella katkoviivalla

Aloitus
Rauman Satama Oy on valmistellut LNG eli nesteytetyn maakaasun termi-
naalin sijoittamista satama-alueelle. Satama on pyytänyt (31.3.2015) muut-
tamaan asemakaavaa suunnitellun LNG-terminaalin alueelta siten, että ky-
seisen terminaalin sijoittaminen alueelle on mahdollista.

Rauman kaupunginhallituksen kaavoitusjaosto on 14.4.2015 (KVJ 47 §)
päättänyt, että Rauman satama-alueen LNG-terminaalin asemakaavamuu-
tokseen ryhdytään.

Sopimus asemakaavan muutoksen käynnistämisestä on allekirjoitettu
28.5.2015.

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

Suunnittelutilanne
Maakuntakaavassa (vahvistettu 30.11.2011) alue on Satama-aluetta (LS).
Merkinnällä osoitetaan satama- ja satamatoimintoihin välittömästi liittyvät va-
rasto- ja terminaalialueet. Alueella on voimassa MRL 33§:n mukainen raken-
tamisrajoitus. Aluetta suunniteltaessa tulee liikennevirastolle ja satamatoi-
minnasta vastaavalle taholle sekä museoviranomaiselle varata mahdollisuus
lausunnon antamiseen. Alue on myös satamatoimintojen kehittämisen koh-
dealuetta (ls) sekä vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitok-
sen suojavyöhykettä (sv1). Alue kuuluu myös rannikkoalueen matkailun ke-
hittämisvyöhykkeeseen (mv3).

Alueella on voimassa Rauman keskustan osayleiskaava (hyväksytty
23.8.2003). Osayleiskaavassa 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). Alue
on osoitettu Satama-alueeksi (LS1): Alueelle saa sijoittaa satamatoimintaan
liittyviä rakennuksia ja laitteita sekä erikseen osoitetulle alueelle myös mat-
kailuun liittyvää rakentamista. Rakennusten yhteenlaskettu pohjapinta-ala on
enintään 60% koko sataman alueesta. Satama-alueelta vuokrattavat alat saa
kuitenkin käyttää kokonaan rakentamiseen. Satama-alueen tarvitsemat au-
topaikat on sijoitettava alueen sisälle.
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Kaavan tavoitteet
Asemakaavan muutos laaditaan osalle satama-aluetta nesteytetyn maakaa-
sun (LNG) vastaanottoa, varastointia ja jakelua palvelevan laitoksen sijoitta-
miseksi.

Maankäytön suunnittelussa huomioidaan turvallisuusnäkökohdat.

Kaavoitustyön lähtökohdat
Kaava perustuu ylempien kaavatasojen ratkaisuihin ja siihen, että sataman
laajentumisalueet on jo aikaisemmissa yhteyksissä päätetty. Nyt asemakaa-
van muutosta tarvitaan, koska Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) edel-
lyttää LNG-terminaalialueelle erityistä T/kem tai LS1/kem-lng merkintää.

Asemakaavan muutoksen lisäksi terminaalin rakentaminen edellyttää Tuke-
sin lupaa. Mahdollisesta ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tarpeesta
päättää ELY-keskus.

LNG on vaihtoehtoinen vähäpäästöinen polttoaine, jota käytetään korvaa-
maan muita, rikki- ym. hiukkaspäästöiltään haitallisempia polttoaineita meri-
liikenteessä, teollisuudessa ja energiantuotannossa.

Vaikutusten arviointi
Asemakaavan laatimisen yhteydessä arvioidaan kaavan vaikutukset mm.
yhdyskuntarakenteeseen, luontoon ja maisemaan, liikenteeseen, talouteen
sekä terveyteen.

Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa hyödynnetään alueelle aiem-
missa yhteyksissä tehtyjä selvityksiä. Meluselvitysten päivitystarve tarkastel-
laan nyt uudelleen. Hankkeesta laaditaan turvallisuusselvitys. Vaikutusten
arvioinnissa on konsulttina mukana Gaia Consulting.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi esittää muutoksia
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma tehdään, kun uutta kaavaa tai kaavamuutosta aletaan
suunnitella. Sillä kerrotaan kaupunkilaisille, mitä aluetta työ koskee, miten työhön voi vaikut-
taa, mikä on kaavatyön aikataulu, miksi kaava tehdään ja miten kaavan vaikutuksia selvite-
tään. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan tarpeen mukaan täydentää. Toivomuk-
set suunnitelmaan tehtävistä muutoksista esitetään kaavoitusosastolle (yhteystiedot löyty-
vät tästä lehtisestä). Toivomukset on selkeintä esittää kirjallisesti mahdollisimman pian. Mitä
varhaisemmassa vaiheessa esitykset tehdään, sitä helpompi ne on ottaa huomioon.
Jos osallisella ja kaavoittajalla on jyrkästi toisistaan poikkeavat näkemykset esitetyn osallis-
tumisen riittävyydestä, osallinen voi ottaa yhteyttä Varsinais-Suomen ELY -keskukseen ja
esittää neuvottelun järjestämistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. ELY -keskus arvioi
suunnitelman riittävyyttä ja järjestää neuvottelun kunnan ja osallisten kanssa, jos sen tar-
peelliseksi näkee.
Lisätietoja:
Rauman kaupunki
Kaavoitusosasto

Kanalinranta 3
26100 Rauma

www.rauma.fi

Kaavoitusarkkitehti
Jouni Mäkinen

puh. (02) 834 3665 kaavoitus@rauma.fi

Kaavoitusavustaja
Jussi Helminen

puh. (02) 834 3667 kaavoitus@rauma.fi

Kaavoitusjaosto
Jari Laihonen, puheenjohtaja
Åke Vastavirta, varapuheenjohtaja
Helena Ollila, jäsen
Jyrki Santala, jäsen
Sirpa Viitanen, jäsen

Tomi Suvanto, apulaiskaupunginjohtaja, esittelijä
Kari Koski, kaupunginjohtaja
Juha Eskolin, kaavoitusjohtaja
Mikajuhani  Numminen, vs. kaupunginlakimies,
sihteeri
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PL 913, 00101 Helsinki, kirjaamo@museovirasto.fi, puh. 0295 33 6000, faksi 0295 33 6999, www.nba.fi

Rauman kaupunki
Kanalinranta 3
26100 Rauma

Viite   

Asia RAUMA, Maakaasuterminaalin asemakaavamuutos, AK 02-308

Rauman Satama Oy on valmistellut LNG eli nesteytetyn maakaasun terminaalin
sijoittamista satama-alueelle. Satama on pyytänyt (31.3.2015) muuttamaan
asemakaavaa suunnitellun LNG-terminaalin alueelta siten, että kyseisen
terminaalin sijoittaminen alueelle on mahdollista. Museovirasto lausuu asiasta vedenalaisen 
kulttuuriperinnön osalta. Satakunnan museo lausuu asiasta maan päällä sijaitsevan 
arkeologisen kulttuuriperinnön, rakennetun kulttuuriperinnön ja maiseman osalta. 

Suunnittelualue sijaitsee Rauman Satamassa Ulko-Petäjäksen viljasiilojen pohjoispuolella. 
Suunnittelualue on vesialuetta, joka on tarkoitus täyttää. Asemakaavamuutoksella satama-
alueelle merkitään n. 3,6 ha suuruinen alue, jolla saa käsitellä ja varastoida kemikaaleja 
mm. nesteytettyä maakaasua. Alueelle saa rakentaa satamatoimintaan sekä kemikaalien 
käsittelyyn ja varastointiin liittyviä rakennuksia, rakennelmia ja laitteita ja flare-piipun.

Maakuntakaavassa (vahvistettu 30.11.2011) alue on Satama-aluetta (LS). Merkinnällä 
osoitetaan satama ja satamatoimintoihin välittömästi liittyvät varasto- ja terminaalialueet.
Myös muissa kaavatasoissa alue on merkitty Satama-alueeksi (Rauman keskustan 
osayleiskaava (hyväksytty 23.8.2003), tekeillä oleva Yleiskaavan strateginen vaihe Visio 
2025 ja voimassa oleva 28.6.2004 hyväksytty asemakaava (AK02-302). 

Suunnittelualueella tehtiin vuonna 2006 Museoviraston ohjeistamana viistokaikuluotaus 
(Aqua Marine Services Oy). Luotausmateriaalin kävi läpi vedenalaisen kulttuuriperinnön 
kannalta meriarkeologi Rami Kokko (Museovirasto, Rami Kokko, Raportti Rauman 
Sataman Ulko-Petäjäksen pohjoispuoleisen vesialueen (rakennuspaikka 402-2-5) 
inventoinnista). Alueelta ei havaittu luotausmateriaalissa mitään vedenalaisiin 
muinaisjäännöksiin viittaavia löytöjä. Museovirasto ei näe täten esteitä 
asemakaavamuutokselle eikä LNG-terminaalin rakentamiselle vedenalaisen 
kulttuuriperinnön suojelun kannalta. 

Yli-intendentti Helena Taskinen

Intendentti Sallamaria Tikkanen
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Tiedoksi Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Liikennevirasto
Porin kaupunki/Satakunnan Museo
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Otteen oikeaksi todistaa:

332 § Lausuntopyyntö: maakaasuterminaali satama-alueelle, asemakaavamuutoksen luon-
nos (AK 02-308)

TEKLA 332 § 24.11.2015 RAU/431/10.02.03/2015

Esityslistan liitteet:
1. Sijaintikartta
2. Asemakaavan muutosluonnos

Maanmittausinsinööri Ari-Pekka Asikainen 18.11.2015:

Rauman kaupungin kaavoitusyksikkö on pyytänyt teknisen lautakunnan
lausuntoa maakaasuterminaali satama-alueelle -asemakaavamuutoksen
luonnoksesta (AK 02-308).

Kiinteistö- ja mittaustoimi

Kaavatyö

Rauman Satama Oy on valmistellut LNG eli nesteytetyn maakaasun ter-
minaalin sijoittamista satama-alueelle. Satama on pyytänyt (31.3.2015)
muuttamaan asemakaavaa suunnitellun LNG-terminaalin alueelta siten,
että kyseisen terminaalin sijoittaminen alueelle on mahdollista.

Rauman kaupunginhallituksen kaavoitusjaosto on 14.4.2015 (KVJ 47 §)
päättänyt, että Rauman satama-alueen LNG-terminaalin asemakaava-
muutokseen ryhdytään. Kaava kuulutettiin vireille 17.6.2015.

Kaavatyön tavoitteena on muuttaa nykyistä asemakaavaa siten, että
maakaasuterminaalin sijoittuminen satama-alueelle mahdollistuu. Turval-
lisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) mukaan uudet suuronnettomuusvaa-
rallisiksi luokitellut tuotantolaitokset eli ns. Seveso-laitokset tulisi sijoittaa
ainoastaan alueille, joilla on kaavamerkintä Tkem. Maankäytön suunnitte-
lussa huomioidaan turvallisuusnäkökohdat.

Asemakaavan toteutus

Maakaasuterninaali rakennetaan, kun asemakaava on lainvoimainen ja
toteuttajataho on halukas tekemään investoinnin. Alustavissa arvioissa
on hakkeen kustannukseksi arvioitu 25 – 30 miljoona euroa. On myös
huomattava, että Asemakaavan muutoksen lisäksi terminaalin rakenta-
minen edellyttää Tukesin lupaa. Mahdollisesta ympäristövaikutusten arvi-
ointimenettelyn tarpeesta päättää ELY-keskus.

Nesteytetyn maakaasun ja kemikaalien varastointialue (LS1/kem-lng)

Asemakaava mahdollistaa erityyppisten säiliöratkaisujen toteuttamisen
alueelle. Asemakaavamuutoksella satama-alueelle merkitään n. 3,6 ha
suuruinen alue, jolla saa käsitellä ja varastoida kemikaaleja mm. nes-
teytettyä maakaasua. Alueelle saa rakentaa satamatoimintaan sekä ke-
mikaalien käsittelyyn ja varastointiin liittyviä rakennuksia, rakennelmia ja
laitteita ja flare-piipun. Rakennusoikeuden osoittava tonttitehokkuusluku
alueella on e=0.60. Rakennusalaa ei ole erikseen osoitettu.
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Otteen oikeaksi todistaa:

Ajoyhteys

Asemakaavakartassa ei ole osoitettu maakaasuterminaalialueelle ajoyh-
teyttä. Selkeää olisi, että kaavamuutosalueelle olisi kaavassa osoitettu
ajoyhteys.

Asemakaavan selostuksessa on kerrottu, että raskas ajoneuvoliikenne on
suunniteltu kulkemaan laajennuksen itäreunaa laajennuksen koilliskul-
maan ja takaisin samaa reittiä. Raskaita ajoneuvoja käy terminaalissa
noin 10 kpl/vrk. Kaavan toteuttamisella ei ole merkittäviä vaikutuksia sa-
taman liikenteen järjestämiseen.

Kunnallistekniikan suunnitteluyksikkö

Kunnallistekniikan yksikkö on ilmoittanut, ettei sillä ole lausuttavaa kaava-
luonnoksesta.

Teknisen toimen johtaja Seppo Heikintalo 19.11.2015

Ehdotus:  Tekninen lautakunta päättää saattaa kaavoittajan tietoon yl-
lä mainitut asiat.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietojen antaja:
maanmittausinsinööri Ari-Pekka Asikainen
puh. 044 403 6001
ari-pekka.asikainen@rauma.fi
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Otteen oikeaksi todistaa:

181 § Lausunto asemakaavan muutoksesta (AK 02-308) osalle satama-aluetta nesteytetyn
maakaasun (LNG) vastaanottoa, varastointia ja jakelua palvelevan laitoksen sijoitta-
miseksi

YL 181 § 3.11.2015 RAU/431/10.02.03/2015

Esityslistan liitteet:
1. Asemakaavaluonnos 1.10.2015

Ympäristönsuojelupäällikkö Juha Hyvärinen 2.11.2015:

Sataman asemakaavaa on ryhdytty Rauman Satama Oy:n pyynnöstä
(31.3.2015) muuttamaan Ulko-Petäjäksessä suunnitellun LNG-
terminaalin alueelta siten, että terminaalin sijoittaminen alueelle on mah-
dollista. Suunnittelualue sijaitsee viljasiilojen pohjoispuolella ja on vesi-
aluetta, joka on tarkoitus täyttää. Kaavoitusjaosto on (14.4.2015) päättä-
nyt, että asemakaavamuutokseen ryhdytään ja nyt kaavoitus pyytää lau-
suntoa luonnoksesta 30.11.2015 mennessä. Asemakaavamuutoksen ai-
neisto on tarkasteltavissa kokonaisuudessaan osoitteessa
http://www.rauma.fi/palvelut/nahtavilla-olevat-kaavat.

Kaavatilanne
Maakuntakaavassa alue on Satama-aluetta (LS). Merkinnällä osoitetaan
satama- ja satamatoimintoihin välittömästi liittyvät varasto- ja terminaali-
alueet. Alueella on tähän liittyen voimassa MRL 33§:n mukainen raken-
tamisrajoitus. Alue on myös satamatoimintojen kehittämisen kohdealuetta
(ls) sekä vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen
suojavyöhykettä (sv1). Alueella on voimassa Rauman keskustan
osayleiskaava (hyväksytty 23.8.2003). Osayleiskaavassa alue on osoitet-
tu 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).
Alue on osoitettu Satama-alueeksi (LS1): Alueelle saa sijoittaa satama-
toimintaan liittyviä rakennuksia ja laitteita sekä erikseen osoitetulle alu-
eelle myös matkailuun liittyvää rakentamista.

Kaavamääräyksessä ei ole erikseen mainittu vaarallisten kemikaalien kä-
sittelyä ja varastointia tai osoitettu toimintaan soveltuvaa aluetta.

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen tavoitteet
Kaavatyön tavoitteena on muuttaa nykyistä asemakaavaa siten, että
maakaasuterminaalin sijoittuminen satama-alueelle mahdollistuu. Turval-
lisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) mukaan uudet suuronnettomuusvaa-
rallisiksi luokitellut tuotantolaitokset eli ns. Seveso-laitokset tulisi sijoittaa
ainoastaan alueille, joilla on kaavamerkintä T/kem.

Asemakaavan muutos
Asemakaavamuutoksella satama-alueelle merkitään n. 3,6 ha suuruinen
alue, jolla saa käsitellä ja varastoida kemikaaleja mm. nesteytettyä maa-
kaasua. Alueelle saa rakentaa satamatoimintaan sekä kemikaalien käsit-
telyyn ja varastointiin liittyviä rakennuksia, rakennelmia ja laitteita ja ns.
flare-piipun (soihtu häiriö- ja huoltotilanteissa). Tonttitehokkuusluku alu-
eella on e=0.60.
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Otteen oikeaksi todistaa:

Rakennustarkastaja Esa Gröndahl 2.11.2015:

Rakennusvalvonnalla ei ole asemakaavan muutosluonnoksesta huo-
mautettavaa.
Ympäristönsuojelupäällikkö Juha Hyvärinen 2.11.2015:

Ympäristönsuojelupäällikkö on ottanut (22.6.2015) hankkeeseen kantaa
osallistumis- ja arviointisuunnitelmavaiheessa ehdottaen LNG-terminaalin
sijoituspaikaksi Järviluodon etelärantaa, jossa on alkamassa laaja vesira-
kennushanke läjitysaltaan rakentamiseksi ja jonne tien tekemiseksi on vi-
reillä lupahakemus. Ajatus on torjuttu kustannus- ja aikatauluperusteilla.
Vaihtoehto on hylätty jo Rauman Satama Oy:n omassa tarkastelussa.

Merialueen täyttämiseen lienee vesioikeudelliset edellytykset Petko-
hankkeen peruja. LNG-terminaalien ympäristölupatarpeen arvioinnissa
on ollut horjuvuutta. Toisin kuin Tahkoluodon LNG-terminaalin osalta rat-
kaistiin, ely-keskus ei tiettävästi ole edellyttämässä lupaa Rauman termi-
naalilta katsoen, ettei kyseessä ole nestemäinen polttoaine, jonka varas-
tointi edellyttäisi luvan. Satamatoimintana terminaalin katsottaneen mah-
tuvan Rauman Satama Oy:n ympäristölupaan. Päästöinä kaavaselvityk-
sessä on noteerattu kompressorien aiheuttama melu.

Kuten kaavaselostuksen havainnekuvasta ilmenee, terminaali muuttaisi
maisemaa ja vähentäisi vielä luonnontilassa olevan ulkorannan merkitys-
tä suojavyöhykkeenä.

Ehdotus: Ympäristölautakunta lausuntonaan - siitä lähtökohdasta, et-
tä ympäristöperustein sopivampi Järviluoto ei LNG-
terminaalin sijoituspaikkana ole enää vaihtoehto - toteaa,
ettei kaavaluonnoksesta ole huomautettavaa.

Päätös: Ympäristölautakunta päätti ottaa tämän asian ylimääräisenä
käsiteltäväksi ja hyväksyä ympäristönsuojelupäällikön ehdo-
tuksen.



Lähettäjä: Klimoff Tuomas <tuomas.klimoff@satapelastus.fi>
Lähetetty: 30. marraskuuta 2015 15:24
Vastaanottaja: Helminen Jussi
Kopio: Suonpää Juha
Aihe: VS: Lausuntopyyntö, maakaasuterminaali

Hei,

pelastus ei näe estettä toteuttaa hanketta esitetyllä tavalla.

Terv,

Satavarmaa turvallisuutta - lähellä sinua

Tuomas Klimoff | palotarkastaja |
Satakunnan pelastuslaitos

Rauman toimialue | Sahankatu 4 | 26100  RAUMA
Puh. vaihde 02 621 1500 | Matkapuh. 044 701 7302
tuomas.klimoff@satapelastus.fi | http://www.satapelastus.fi

Lähettäjä: Helminen Jussi [mailto:Jussi.Helminen@rauma.fi]
Lähetetty: 29. lokakuuta 2015 13:14
Vastaanottaja: Suonpää Juha; Klimoff Tuomas; Kirjaamo Tevi; Hyvärinen Juha; Gröndahl Esa; Aarniketo Kai; Kulttuuri-Vapaa-aikakeskus; Terveysvalvonta; Satakuntaliitto;
tuomo.knaapi@ely-keskus.fi; kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi; kirjaamo@liikennevirasto.fi; Nummelin Liisa; Koivisto Leena; Rauman Energia Oy; DNA (Jokinen Tapani);
matti.lehtonen@voimatel.fi; kirjaamo@tukes.fi; Asikainen Ari-Pekka; Kolehmainen Antti; Pajuoja Riikka
Aihe: Lausuntopyyntö, maakaasuterminaali

LAUSUNTOPYYNTÖ

Rauman kaupungin kaavoitus pyytää lausuntoanne maakaasuterminaali satama-alueelle asemakaavamuutoksen luonnoksesta (AK 02-308) 30.11.2015 mennessä.
Asemakaavamuutoksen aineisto on tarkasteltavissa kokonaisuudessaan osoitteessa http://www.rauma.fi/palvelut/nahtavilla-olevat-kaavat

Jos katsotte, että lausuttavaa ei ole, riittää vastaukseksi lyhyt sähköposti siitä, että lausuntoa ei anneta.

Ystävällisin terveisin,
Rauman kaupungin kaavoitus
_________________________

RAUMAN KAUPUNKI
Tekninen virasto, Kaavoitus
Kanalinranta 3, PL 104, 26101 Rauma
Puhelin (02) 834 11 (vaihde)
Faksi (02) 834 3677
kaavoitus@rauma.fi
http://www.rauma.fi/

mailto:tuomas.klimoff@satapelastus.fi
http://www.satapelastus.fi/
mailto:Jussi.Helminen@rauma.fi
mailto:tuomo.knaapi@ely-keskus.fi
mailto:kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi
mailto:kirjaamo@liikennevirasto.fi
mailto:matti.lehtonen@voimatel.fi
mailto:kirjaamo@tukes.fi
http://www.rauma.fi/palvelut/nahtavilla-olevat-kaavat
mailto:kaavoitus@rauma.fi
http://www.rauma.fi/


Lähettäjä: Silokoski Marko <marko.silokoski@raumanenergia.fi>
Lähetetty: 25. marraskuuta 2015 15:15
Vastaanottaja: Kaavoitus
Aihe: VL: Lausuntopyyntö, Maakaasuterminaalisatama-alueelle asemakaavamuutoksen luonnoksesta (AK 02-308)

Hei!
Rauman Energian lausunto asemakaavamuutoksesta AK 02-308:
Alueen lounaiskulmalla sijaitsee Kuuskajaskari – Kylmäpihlaja 10 kV vesistösyöttökaapeli, jos maanrakennus- tai muu työ tai rakennelma ulottuu kymmentä metriä
lähemmäs kaapelia on se kyseiseltä osuudelta siirrettävä. Siirtokustannuksista vastaa aiheuttamisperiaatteen mukaisesti siirron aiheuttaja. Rauman Energia
tarvitsee tiedon mahdollisesta siirrosta kolme kuukautta ennen johtoalueelle tehtävän työn aloittamista.

Marko Silokoski

__________________________________________
Marko Silokoski
Verkkojohtaja
Rauman Energia Oy

marko.silokoski@raumanenergia.fi
www.raumanenergia.fi

+358443734533
+358283778770

Rauman Energia Oy
Kairakatu 4
26100 RAUMA
__________________________________________

Lähettäjä: Helminen Jussi [mailto:Jussi.Helminen@rauma.fi]
Lähetetty: 29. lokakuuta 2015 13:14
Vastaanottaja: Suonpää Juha <juha.suonpaa@satapelastus.fi>; tuomas.klimoff@satapelastus.fi; Kirjaamo Tevi <Kirjaamo.Tevi@rauma.fi>; Hyvärinen Juha
<Juha.Hyvarinen@rauma.fi>; Gröndahl Esa <Esa.Grondahl@rauma.fi>; Aarniketo Kai <Kai.Aarniketo@rauma.fi>; Kulttuuri-Vapaa-aikakeskus <kuvake@rauma.fi>;
Terveysvalvonta <Terveysvalvonta@rauma.fi>; Satakuntaliitto <kirjaamo@satakunta.fi>; tuomo.knaapi@ely-keskus.fi; kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi;
kirjaamo@liikennevirasto.fi; Satakunnan museo (Nummelin Liisa) <liisa.nummelin@pori.fi>; Satakunnan museo (Koivisto Leena) <leena.koivisto@pori.fi>;
Suunnittelu <Suunnittelu@raumanenergia.fi>; DNA (Jokinen Tapani) <tapani.jokinen@dnaoy.fi>; matti.lehtonen@voimatel.fi; kirjaamo@tukes.fi; Asikainen Ari-
Pekka <Ari-Pekka.Asikainen@rauma.fi>; Kolehmainen Antti <Antti.Kolehmainen@rauma.fi>; Pajuoja Riikka <Riikka.Pajuoja@rauma.fi>
Aihe: Lausuntopyyntö, maakaasuterminaali

LAUSUNTOPYYNTÖ

Rauman kaupungin kaavoitus pyytää lausuntoanne maakaasuterminaali satama-alueelle asemakaavamuutoksen luonnoksesta (AK 02-308) 30.11.2015 mennessä.
Asemakaavamuutoksen aineisto on tarkasteltavissa kokonaisuudessaan osoitteessa http://www.rauma.fi/palvelut/nahtavilla-olevat-kaavat

Jos katsotte, että lausuttavaa ei ole, riittää vastaukseksi lyhyt sähköposti siitä, että lausuntoa ei anneta.

Ystävällisin terveisin,
Rauman kaupungin kaavoitus
_________________________

RAUMAN KAUPUNKI
Tekninen virasto, Kaavoitus
Kanalinranta 3, PL 104, 26101 Rauma
Puhelin (02) 834 11 (vaihde)
Faksi (02) 834 3677
kaavoitus@rauma.fi
http://www.rauma.fi/

mailto:marko.silokoski@raumanenergia.fi
http://www.raumanenergia.fi/


Lähettäjä: Silokoski Marko <marko.silokoski@raumanenergia.fi>
Lähetetty: 25. marraskuuta 2015 15:15
Vastaanottaja: Kaavoitus
Aihe: VL: Lausuntopyyntö, Maakaasuterminaalisatama-alueelle asemakaavamuutoksen luonnoksesta (AK 02-308)

Hei!
Rauman Energian lausunto asemakaavamuutoksesta AK 02-308:
Alueen lounaiskulmalla sijaitsee Kuuskajaskari – Kylmäpihlaja 10 kV vesistösyöttökaapeli, jos maanrakennus- tai muu työ tai rakennelma ulottuu kymmentä metriä
lähemmäs kaapelia on se kyseiseltä osuudelta siirrettävä. Siirtokustannuksista vastaa aiheuttamisperiaatteen mukaisesti siirron aiheuttaja. Rauman Energia
tarvitsee tiedon mahdollisesta siirrosta kolme kuukautta ennen johtoalueelle tehtävän työn aloittamista.

Marko Silokoski

__________________________________________
Marko Silokoski
Verkkojohtaja
Rauman Energia Oy

marko.silokoski@raumanenergia.fi
www.raumanenergia.fi

+358443734533
+358283778770

Rauman Energia Oy
Kairakatu 4
26100 RAUMA
__________________________________________

Lähettäjä: Helminen Jussi [mailto:Jussi.Helminen@rauma.fi]
Lähetetty: 29. lokakuuta 2015 13:14
Vastaanottaja: Suonpää Juha <juha.suonpaa@satapelastus.fi>; tuomas.klimoff@satapelastus.fi; Kirjaamo Tevi <Kirjaamo.Tevi@rauma.fi>; Hyvärinen Juha
<Juha.Hyvarinen@rauma.fi>; Gröndahl Esa <Esa.Grondahl@rauma.fi>; Aarniketo Kai <Kai.Aarniketo@rauma.fi>; Kulttuuri-Vapaa-aikakeskus <kuvake@rauma.fi>;
Terveysvalvonta <Terveysvalvonta@rauma.fi>; Satakuntaliitto <kirjaamo@satakunta.fi>; tuomo.knaapi@ely-keskus.fi; kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi;
kirjaamo@liikennevirasto.fi; Satakunnan museo (Nummelin Liisa) <liisa.nummelin@pori.fi>; Satakunnan museo (Koivisto Leena) <leena.koivisto@pori.fi>;
Suunnittelu <Suunnittelu@raumanenergia.fi>; DNA (Jokinen Tapani) <tapani.jokinen@dnaoy.fi>; matti.lehtonen@voimatel.fi; kirjaamo@tukes.fi; Asikainen Ari-
Pekka <Ari-Pekka.Asikainen@rauma.fi>; Kolehmainen Antti <Antti.Kolehmainen@rauma.fi>; Pajuoja Riikka <Riikka.Pajuoja@rauma.fi>
Aihe: Lausuntopyyntö, maakaasuterminaali

LAUSUNTOPYYNTÖ

Rauman kaupungin kaavoitus pyytää lausuntoanne maakaasuterminaali satama-alueelle asemakaavamuutoksen luonnoksesta (AK 02-308) 30.11.2015 mennessä.
Asemakaavamuutoksen aineisto on tarkasteltavissa kokonaisuudessaan osoitteessa http://www.rauma.fi/palvelut/nahtavilla-olevat-kaavat

Jos katsotte, että lausuttavaa ei ole, riittää vastaukseksi lyhyt sähköposti siitä, että lausuntoa ei anneta.

Ystävällisin terveisin,
Rauman kaupungin kaavoitus
_________________________

RAUMAN KAUPUNKI
Tekninen virasto, Kaavoitus
Kanalinranta 3, PL 104, 26101 Rauma
Puhelin (02) 834 11 (vaihde)
Faksi (02) 834 3677
kaavoitus@rauma.fi
http://www.rauma.fi/
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Lähettäjä: Lehtonen Matti - Voimatel Oy <Matti.Lehtonen@voimatel.fi>
Lähetetty: 29. lokakuuta 2015 15:08
Vastaanottaja: Helminen Jussi
Kopio: tapani.jokinen@dna.fi
Aihe: VS: Lausuntopyyntö, maakaasuterminaali

Moi,
Dna Oy:lla ei ole huomautettavaa kaavamuutokseen.

Terv. Matti

Lähettäjä: Helminen Jussi [mailto:Jussi.Helminen@rauma.fi]
Lähetetty: 29. lokakuuta 2015 13:14
Vastaanottaja: Suonpää Juha <juha.suonpaa@satapelastus.fi>; tuomas.klimoff@satapelastus.fi; Kirjaamo Tevi <Kirjaamo.Tevi@rauma.fi>; Hyvärinen Juha
<Juha.Hyvarinen@rauma.fi>; Gröndahl Esa <Esa.Grondahl@rauma.fi>; Aarniketo Kai <Kai.Aarniketo@rauma.fi>; Kulttuuri-Vapaa-aikakeskus <kuvake@rauma.fi>;
Terveysvalvonta <Terveysvalvonta@rauma.fi>; Satakuntaliitto <kirjaamo@satakunta.fi>; tuomo.knaapi@ely-keskus.fi; kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi;
kirjaamo@liikennevirasto.fi; Satakunnan museo (Nummelin Liisa) <liisa.nummelin@pori.fi>; Satakunnan museo (Koivisto Leena) <leena.koivisto@pori.fi>;
Rauman Energia Oy <suunnittelu@raumanenergia.fi>; DNA (Jokinen Tapani) <tapani.jokinen@dnaoy.fi>; Lehtonen Matti - Voimatel Oy
<Matti.Lehtonen@voimatel.fi>; kirjaamo@tukes.fi; Asikainen Ari-Pekka <Ari-Pekka.Asikainen@rauma.fi>; Kolehmainen Antti <Antti.Kolehmainen@rauma.fi>;
Pajuoja Riikka <Riikka.Pajuoja@rauma.fi>
Aihe: Lausuntopyyntö, maakaasuterminaali

LAUSUNTOPYYNTÖ

Rauman kaupungin kaavoitus pyytää lausuntoanne maakaasuterminaali satama-alueelle asemakaavamuutoksen luonnoksesta (AK 02-308) 30.11.2015 mennessä.
Asemakaavamuutoksen aineisto on tarkasteltavissa kokonaisuudessaan osoitteessa http://www.rauma.fi/palvelut/nahtavilla-olevat-kaavat

Jos katsotte, että lausuttavaa ei ole, riittää vastaukseksi lyhyt sähköposti siitä, että lausuntoa ei anneta.

Ystävällisin terveisin,
Rauman kaupungin kaavoitus
_________________________

RAUMAN KAUPUNKI
Tekninen virasto, Kaavoitus
Kanalinranta 3, PL 104, 26101 Rauma
Puhelin (02) 834 11 (vaihde)
Faksi (02) 834 3677
kaavoitus@rauma.fi
http://www.rauma.fi/
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Lähettäjä: Strander Soile
Lähetetty: 2. marraskuuta 2015 14:37
Vastaanottaja: Kaavoitus
Aihe: VL: Lausuntopyyntö, maakaasuterminaali

Hei!

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimella ei ole lausuttavaa asiasta eli lausuntoa ei anneta.

Soile Strander
Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja
Puh. 02 – 834 3070
soile.strander@rauma.fi

RAUMAN KAUPUNKI
Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi, hallinto
Nortamonkatu 5, 26100 RAUMA
Faksi 02 834 3552

Lähettäjä: Helminen Jussi
Lähetetty: 29. lokakuuta 2015 13:14
Vastaanottaja: Suonpää Juha; tuomas.klimoff@satapelastus.fi; Kirjaamo Tevi; Hyvärinen Juha; Gröndahl Esa; Aarniketo Kai; Kulttuuri-Vapaa-aikakeskus; Terveysvalvonta;
Satakuntaliitto; tuomo.knaapi@ely-keskus.fi; kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi; kirjaamo@liikennevirasto.fi; Satakunnan museo (Nummelin Liisa); Satakunnan museo
(Koivisto Leena); Rauman Energia Oy; DNA (Jokinen Tapani); matti.lehtonen@voimatel.fi; kirjaamo@tukes.fi; Asikainen Ari-Pekka; Kolehmainen Antti; Pajuoja Riikka
Aihe: Lausuntopyyntö, maakaasuterminaali

LAUSUNTOPYYNTÖ

Rauman kaupungin kaavoitus pyytää lausuntoanne maakaasuterminaali satama-alueelle asemakaavamuutoksen luonnoksesta (AK 02-308) 30.11.2015 mennessä.
Asemakaavamuutoksen aineisto on tarkasteltavissa kokonaisuudessaan osoitteessa http://www.rauma.fi/palvelut/nahtavilla-olevat-kaavat

Jos katsotte, että lausuttavaa ei ole, riittää vastaukseksi lyhyt sähköposti siitä, että lausuntoa ei anneta.

Ystävällisin terveisin,
Rauman kaupungin kaavoitus
_________________________

RAUMAN KAUPUNKI
Tekninen virasto, Kaavoitus
Kanalinranta 3, PL 104, 26101 Rauma
Puhelin (02) 834 11 (vaihde)
Faksi (02) 834 3677
kaavoitus@rauma.fi
http://www.rauma.fi/
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Lähettäjä: Koiranen Jani <Jani.Koiranen@liikennevirasto.fi>
Lähetetty: 23. marraskuuta 2015 10:25
Vastaanottaja: Mäkinen Jouni; Kaavoitus
Aihe: FW: Lausuntopyyntö, maakaasuterminaali

Hei,

Liikennevirastolla ei ole lisättävää hankkeen OAS-vaiheessa antamaansa lausuntoon.

Ystävällisin terveisin,
Jani Koiranen

Jani Koiranen
Tarkastaja
Liikennevirasto, Meriväyläyksikkö
PL 33, 00521 Helsinki
Opastinsilta 12 A,  00520 Helsinki
puh. 0295 34 3355, 040 829 9824
jani.koiranen@liikennevirasto.fi
www.liikennevirasto.fi

Lähettäjä: Kirjaamo
Lähetetty: 29. lokakuuta 2015 13:39
Vastaanottaja: Vuokko Ville
Aihe: VL: Lausuntopyyntö, maakaasuterminaali

Hei

Kirjattu nrolle LIVI/3437/03.01.02/2015

https://intranet.liikennevirasto.fi/intranet/group/asianhallinta/asianhallinta/-/case/351785/view

anita

Lähettäjä: Helminen Jussi [mailto:Jussi.Helminen@rauma.fi]
Lähetetty: 29. lokakuuta 2015 13:14
Vastaanottaja: Suonpää Juha; tuomas.klimoff@satapelastus.fi; Kirjaamo Tevi; Hyvärinen Juha; Gröndahl Esa; Aarniketo Kai; Kulttuuri-Vapaa-aikakeskus; Terveysvalvonta;
Satakuntaliitto; tuomo.knaapi@ely-keskus.fi; Kirjaamo Varsinais-Suomi; Kirjaamo; Satakunnan museo (Nummelin Liisa); Satakunnan museo (Koivisto Leena); Rauman Energia
Oy; DNA (Jokinen Tapani); matti.lehtonen@voimatel.fi; kirjaamo@tukes.fi; Asikainen Ari-Pekka; Kolehmainen Antti; Pajuoja Riikka
Aihe: Lausuntopyyntö, maakaasuterminaali

LAUSUNTOPYYNTÖ

Rauman kaupungin kaavoitus pyytää lausuntoanne maakaasuterminaali satama-alueelle asemakaavamuutoksen luonnoksesta (AK 02-308) 30.11.2015 mennessä.
Asemakaavamuutoksen aineisto on tarkasteltavissa kokonaisuudessaan osoitteessa http://www.rauma.fi/palvelut/nahtavilla-olevat-kaavat

Jos katsotte, että lausuttavaa ei ole, riittää vastaukseksi lyhyt sähköposti siitä, että lausuntoa ei anneta.

Ystävällisin terveisin,
Rauman kaupungin kaavoitus
_________________________

RAUMAN KAUPUNKI
Tekninen virasto, Kaavoitus
Kanalinranta 3, PL 104, 26101 Rauma
Puhelin (02) 834 11 (vaihde)
Faksi (02) 834 3677
kaavoitus@rauma.fi
http://www.rauma.fi/
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Helminen Jussi

Lähettäjä: Knaapi Tuomo (ELY) <tuomo.knaapi@ely-keskus.fi>
Lähetetty: 6. huhtikuuta 2016 8:41
Vastaanottaja: Kaavoitus
Kopio: Helminen Jussi; Mäkinen Jouni; Satakuntaliitto; Satakunnan museo (Nummelin

Liisa); Satakunnan museo (Koivisto Leena)
Aihe: maakaasuterminaali

Rauman kaupungin lausuntopyyntöön 24.3.2016 viitaten ELY-keskus viittaa luonnosvaiheessa antamaansa
lausuntoon ja katsoo, ettei sillä toimialansa osalta ole aihetta lausunnon antamiseen Maakaasuterminaalin
asemakaavan muutosehdotuksesta ( VARELY/3250/2015 ).

Tuomo Knaapi
ylitarkastaja
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Alueiden käytön yksikkö
0295 022880
tuomo.knaapi@ely-keskus.fi

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Itsenäisyydenaukio 2, Turku
Postiosoite: PL 523, 20101 Turku
S-posti: kirjaamo.varsinais-Suomi@ely-keskus.fi

jmakinen
Tekstiruutu
Lausunnot asemakaavan muutosehdotuksesta











Asemakaavan muutos LNG-terminaali satama-alueelle, AK 02-308 24.5.2016

Asemakaavan valmisteluaineisto on ollut nähtävillä seuraavasti:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 18.6.2015 -20.7.2015
Asemakaavan muutosluonnos 29.10. - 30.11.2015
Asemakaavan muutosehdotus 31.3.2016 - 2.5.2016

1 ALOITUSVAIHEEN MIELIPITEET JA LAUSUNTO 28.9.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (OAS) saatiin 4 mielipidettä. Suomen Viljava Oy ja Pro Petäjäs ry
kirjoittivat mielipiteensä lausuntomuotoon. Loput kaksi mielipidettä saatiin Ari Kléniltä sekä Jaakko ja Han-
nu Alholta. Lisäksi OAS:ta saatiin Liikenneviraston lausunto.

Kaavoituksen vastineet on laadittu yhdessä Sataman ja turvallisuustarkastelun laatineen konsultin kanssa.

1.1 MIELIPITEET

Suomen Viljava Oy

mielipidelyhennelmä kaavoituksen vastaus

LNG-laivoille tulisi rakentaa oma laituri. Mikäli tämä
ei ole mahdollista, tulee nykyistä laituria pidentää.

Laiturin yhteinen käyttö edellyttää laivaliikenteen
koordinointia siten, että viljaa ja LNG:tä ei lastata
tai pureta yhtä aikaa. Alustavassa hankesuunnitel-
massa on viljalaituria pidennetty 50 metriä pitkällä
johdinrakenteella.

Suomen Viljava Oy:n varaston laajentumismahdolli-
suus tulee huomioida.

Asemakaavan muutos ei poista viljasiilojen laajen-
tumismahdollisuutta.

Viljankäsittelyyn liittyen suurin mahdollinen onnet-
tomuusriski on pölyräjähdys, jonka aiheuttaa viljas-
ta erottuva pöly. Pölynpoiston avulla tehtävä ali-
paineistus on laitokselle tärkeä turvallisuustekijä.
Viljavarastoja ja viljan käsittelylaitteita ei ole suun-
niteltu kaasuvuotoriskien kannalta.

Turvaetäisyys on oltava riittävä (200 metriä) sekä
LNG-varastoon että LNG-laivojen purkaus- ja lasta-
uslaitteistoon.

Suomen Viljava Oy nostaa mielipiteessään esille
joukon tärkeitä asioita, joista on jo keskusteltu epä-
virallisesti. Mielipiteen yksityiskohtien käsittely so-
veltuu paremmin Turvallisuus- ja kemikaaliviraston
(Tukes) lupakäsittelyyn, mutta myös asemakaavan
muutoksen yhteydessä on hyvä käsitellä esiin nos-
tettuja asioita.

Purkuonnettomuus on huomioitu asemakaavatyö-
hön liittyvässä turvallisuustarkastelussa. Purkulait-
teet on tarkoitus sijoittaa laiturille riittävän etäälle
viljasiilosta. Pölyräjähdysvaaraan on alustavasti
suunniteltu varauduttavan kattamalla LNG:n siirto-
putkisto ja mahdollisesti suojaamalla purkuvarret.
Siirtoputket ja purkulaitteisto on myös mahdollista
inertoida purun tai lastauksen päätyttyä, jolloin ne



ovat onnettomuusvaarallisia vain osan ajasta.

Terminaali varustetaan asiaankuuluvilla hälytyslait-
teistoilla ja alipaineistus voidaan esimerkiksi muut-
taa kaasuanturiohjatuksi. Laitteistojen rakennus ja
ylläpitokustannuksista sovitaan Sataman, terminaa-
lin rakentajan ja Viljavan kesken.

Itse terminaali on suunniteltu sijoitettavaksi vähin-
tään mainitun 200 m päähän nykyisestä varastosta

LNG terminaali tekee alueesta ns. dominoalueen Dominoilmiön mahdollisuutta on käsitelty Rauman
satama-alueen kaavamuutoksen turvallisuustarkas-
telussa. Tukes on nimennyt Suomessa joukon aluei-
ta, joilla se pitää mahdollisena onnettomuuksien
eskaloitumista toisille toimijoille. Tällaisilla ns. do-
minoalueilla toiminnanharjoittajien tulee kertoa
toimintansa riskeistä toisilleen, ryhtyä tarvittaessa
toimiin riskien vähentämiseksi sekä tiedotettava
yhteisesti toimintansa riskeistä mahdollisesti vaa-
rassa oleville asukkaille. Tuotantolaitosten sijoitta-
mista ohjaa asetus 856/2012, joka edellyttää, että
sijoitettavat tuotantolaitokset eivät aiheuta vaaraa
toisilleen. Turvallisuus – ja kemikaalivirasto tarkas-
telee dominoilmiön mahdollisuutta ja ratkaisee
asian osana sijoituslupaprosessia.

Pro Petäjäs ry, Rauma

mielipidelyhennelmä kaavoituksen vastaus

Kaavahankkeelta puuttuu konkreettinen terminaali-
suunnitelma. Sen puuttuessa on mahdotonta viedä
kaavoitusta eteenpäin.

Käsityksemme mukaan AGA on päättänyt luopua
Rauman satamaan liittyvästä hankkeesta.

Aga on toistaiseksi jäädyttänyt hankkeen investoin-
nin halventuneen öljyn ja energiaraaka-aineiden
muuttuneista hintasuhteista johtuen.  Hankkeesta
ei kuitenkaan ole luovuttu mutta investointiajan-
kohtaan vaikuttaa markkinatilanne.

Alueelle on tehty alustava hankesuunnitelma 10000
kuutiometrin säiliöterminaalista. Rauman satama-
alueen kaavamuutoksen turvatarkastelussa on tar-
kasteltu sekä säiliöfarmi että teräsbetonisäiliö rat-
kaisuihin perustuvaa tekniikkaa ja niiden turvalli-
suutta. Kaavatyössä on syytä huomioida tekniikal-
taan ja säiliökooltaan erilaisten terminaalien toteu-



tusmahdollisuus.

Kaavoitus ei edellytä konkreettista terminaalisuun-
nitelmaa. Kaavoituksen päätarkoitus on todeta kaa-
vamuutoksen yleinen soveltuvuus, ja tässä vaihees-
sa voidaan tarkastella esim. erilaisten terminaali-
tyyppien arvioituja onnettomuusvaikutuksia. Suun-
nitteluvaiheessa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Tukes huolehtii tuotantolaitosten sijoittamisen tur-
vallisuuden teknisistä yksityiskohdista perustuen
lupaprosessiin ja asetukseen 856/2012.

Esitetty suunnittelualue on tarkoitukseen sopima-
ton. Ensisijaisesti pitäisi tutkia Järviluodon nokan ja
muiden sataman suunnan mahdollisten paikkojen
soveltuvuutta.

Perustelut mm:
· vaarallisten aineiden käsittely ja säilytys olisi

vietävä mahdollisimman kauas kaupungin aino-
asta merellisestä virkistys- ja puistoalueesta, jol-
la sijaitsee laaja huvivenesatama ja telakka li-
säksi ohi kulkee erittäin vilkas vene- ja hyötylii-
kenne.

· Kompin suojeltu asuinalue sijaitsee lähellä.
· Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat asemakaaval-

lisesti suojellut huvilat tulisi huomioida.
· Maisemallinen haitta olisi merkittävä

Turvallisuustarkastelussa arvioituihin onnettomuus-
vaikutuksiin sekä ympäröivien alueiden haavoittu-
vuuteen perustuen sijoituspaikka on erittäin turval-
linen ja suunnitellulle toiminnalle soveltuva.

Teoreettiseksi onnettomuusvaikutusten maksi-
mietäisyydeksi on arvioitu korkeintaan 400 m. Petä-
jäksen (II) kärki on n. 500 m päässä suunnitellusta
terminaalin sijoituspaikasta ja näin ollen koko niemi
on teoreettisten onnettomuusalueiden ulkopuolel-
la. Lähimmät käytössä olevat huvilat sijaitsevat
Bockholmin ja Ahlholmin saarilla lähimmillään n.
600 metrin etäisyydellä kaava-alueesta.

Arvioidut teoreettisesti pahimmat mahdolliset on-
nettomuusvaikutuksetkaan eivät yllä Kompin alu-
eelle, suojeltujen huviloiden alueelle, telakka-
alueelle tai huvivenesatamaan.

Objektiivisesti tarkastelleen LNG-terminaalin riskit
eivät ole erityisen suuria koska todennäköisyydet
ovat pieniä ja erilaisia seurausten rajausjärjestelmiä
on paljon. Pahimmat teoreettisestikaan mahdollisi-
na pidetyt onnettomuudet eivät vaikutuksiltaan yllä
alueille, joilla on pysyvää asutusta tai joilla oleskelee
paljon ihmisiä yhtaikaa.

Alue on jo merkitty asemakaavassa satama-alueeksi
ja verrattaessa asemakaavan muutoksen maisema-
vaikutuksia voimassaolevan asemakaavan mahdol-
listamiin vaikutuksiin eroja voidaan pitää pieninä.

LNG-terminaalin sijoittaminen Järviluotoon on ta-
loudellisesti, aikataulullisesti ja kaavateknisesti on-
gelmallista.



Ympäristövaikutusten arviointi on välttämätön.

Perustelut:
· Terminaali merkitsee suuren riskikeskittymän

syntymistä alueelle; tämä vaatii perusteellisen
tarkastelun, jota ei voida tehdä ennen kuin yksi-
tyiskohtainen suunnitelma on olemassa.

Lainsäädännössä on määritelty hankkeet, joista on
aina tehtävä ympäristövaikutusten arviointi. Menet-
telyä voidaan soveltaa myös tätä pienempiin tai
muihinkin kuin asetuksessa mainittuihin hankkei-
siin, jos niistä katsotaan aiheutuvan merkittäviä
haitallisia ympäristövaikutuksia. YVAn tarpeesta voi
pyytää ELY-keskukselta päätöstä.

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alustavan kannan
mukaan hanke ei tarvitse ympäristölupaa. Tulkinta
perustuu siihen, että LNG-terminaali ei ole ympäris-
tönsuojelulain liitteen 1 kohdan 5 tarkoittama polt-
tonesteen tai nestemäisen kemikaalin varasto eikä
myöskään kohdan 12 tarkoittama terminaali, jossa
siirretään terveydelle tai ympäristölle vaarallisia
kemikaaleja. LNG-varasto siis tulkitaan kaasumaisen
kemikaalin varastoksi. CLP-asetuksen mukaan maa-
kaasua (metaania) ei myöskään luokitella terveydel-
le eikä ympäristölle vaaralliseksi, vaan vain fysikaa-
lista vaaraa aiheuttavaksi.

Turvallisuusvaikutuksista on tehty erillinen selvitys.

Aikataulutus on täysin epärealistinen. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan on merkitty
asemakaavan muutoksen nopein mahdollinen ete-
nemisaikataulu.

Asemakaavan muutosalueeseen on Euroports Rau-
ma Oy:llä maan vuokraamiseen oikeuttava esisopi-
mus. Syntyykö tästä ristiriitatilanne?

Mainittuja maanvuokra-asioita ei ratkaista asema-
kaavalla.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan sisältyvässä
karttakuvassa oli virheellinen rajaus luonnontilaista
aluetta kuvaavan vihreän alueen osalta.

OAS:n kartassa olisi tullut näkyä täsmälleen nykyi-
sen asemakaava-alueen raja ja samoin täsmällinen
muutosalueen raja.

Suunnitelmassa olisi pitänyt ilmetä mitä muutoksia
suunnitelman toteutuminen tulisi aiheuttamaan
Ulko-Peäjäksen luonnontilaiselle osalle.

OAS:ssa ei ole määritelty suojavyöhykkeitä

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa ollut kartta-
kuva perustui Rauman kaupungin kiinteistö- ja mit-
tausosaston ylläpitämään kartta-aineistoon. Luon-
nontilaista aluetta kuvaavasta epätarkkuudesta on
ilmoitettu ko. osastolle.

OAS:n suunnittelualueen kertoo alueen, jonka sisäl-
le asemakaavan muutos tullaan laatimaan. Varsi-
nainen kaava-alueen rajaus tehdään vasta asema-
kaavan laadinnan yhteydessä, kun rajauksen teke-
miseen on riittävä tietopohja.

OAS:n luonteeseen ei kuulu, että jo siinä arvioitai-
siin kaavan vaikutuksia.



Suojaetäisyydet: LNG-terminaaleille ei ole määritel-
ty erityisiä suojaetäisyyksiä, vaan sijoitus suorite-
taan riskiperustaisesti. Turvallisuustarkastelussa (ei
OAS:ssa) on todettu, että jopa pahimpien teoriassa
mahdollisten onnettomuuksien vaikutusalueet ovat
sellaiset, että riskit ovat hyvin pienet.

Tukesin luvan lisäksi hanke tarvitsee maisematyölu-
van, vesitalousluvan, ympäristöluvan ja muutoksen
sataman toiminnan ympäristöluvan tarkistukseen.

Hankkeen edetessä tullaan hakemaan kaikki sen
vaatimat luvat. Nämä lupaprosessit etenevät itse-
näisesti kaavaprosessista erillään.

Jaakko ja Hannu Alho

mielipidelyhennelmä kaavoituksen vastaus

Asemakaavaehdotus suunniteltuun paikkaan tulee
hylätä. LNG säiliöiden sijoitus täytettävään meren-
pohjaan ei ole turvallista. Sijoituskohta on erittäin
altis koville tuulille ja korkeat aallot osuvat tähän
kohtaan esteettä. Sijoitusta on suunniteltava Järvi-
luodon alueelle kiinteän kalliopohjan päälle.

Täyttöalueet tullaan suunnittelemaan ja rakenta-
maan siten, että toiminnan asettamat vaatimukset
alueella toteutuvat. Turvallisuus- ja kemikaaliviras-
ton ohjeiden mukaisesti luonnonolosuhteet huomi-
oidaan sijoittamisessa.

Alueen YVA:ssa ei ole huomioitu LNG terminaalia.
Huomioiden terminaalin riskit on YVA tehtävä ko-
konaan uudestaan yhteistyössä ympäristön asuk-
kaiden ja veneseurojen kanssa.

YVAn tarpeesta voi pyytää ELY-keskukselta päätös-
tä. Tarkempi vastine asiaan on kirjoitettu Pro Petä-
jäs ry:n mielipiteen yhteydessä

Hankkeen perustamiskustannukset tulee arvioida
vertaamalla useamman sijoituspaikan vaihtoehtoja.
On arvioitava onko hanke taloudellisesti järkevä
koska Poriin on jo päätetty rakentaa LNG-
terminaali.

Hankkeen perustamiskustannukset ja taloudellinen
järkevyys ovat Sataman ja tulevan toiminnanharjoit-
tajan välinen asia, joihin kaavoitus ei ota kantaa

Ulko-Petäjäksen kalliot suojaavat kaoliinipölyltä, jos
ne louhitaan voi pöly levitä Syväraumaan asti.

Euroports Rauma Oy:n ympäristöluvassa on asetet-
tu tuulirajat kaoliinin purkamiselle. Kaoliinin kuljet-
timet on koteloitu.

Terminaalin suunniteltuja varastomääriä, jolla suuri
vaikutus turvallisuusriskiin ei ole esitetty. OAS on
ylimalkainen.

Turvallisuus ja onnettomuuksien laajuus ei riipu
tulevista LNG:n varastointimääristä vaan enemmän
mm. terminaalityypistä ja putkistokapasiteeteista.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on
maankäyttö- ja rakennuslain 63§ mukainen suunni-
telma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä



sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Osallistumis-
ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan, mitä kaavassa
on tarkoitus käsitellä ja miten kaavan vaikutuksia
arvioidaan. Lisäksi siinä kerrotaan, ketkä ovat osalli-
sia, miten he saavat tietoa suunnittelusta sekä mis-
sä vaiheissa ja miten osalliset voivat esittää mielipi-
teitään suunnitelman sisällöstä.

Hanke aiheuttaa uhkaa lähisaariin mm. Partiokarin
ja Karvatin leirisaarille sekä vesibussiliikenteelle
matkailusaariin ja huviveneilylle.

Turvallisuustarkastelussa on todettu, että pahim-
man realistisesti mahdollisen onnettomuustapauk-
sen vaara-alueilla ei asu ihmisiä ollenkaan. Vaara-
alueet eivät myöskään ylety lähialueiden saarille.
Tämän vuoksi sijoituspaikkaa on varsin soveltuva.

Hanke ei aiheuta merkittäviä riskejä vesiliikenteelle
alueella. Veneellä tai laivalla ohi kulkevat ihmiset
altistuvat teoreettiselle vaaralle vain murto-osan
siitä ajasta, mitä esimerkiksi asukkaat altistuisivat.

Ari Klén

mielipidelyhennelmä kaavoituksen vastaus

Aga on vetäytynyt hankkeesta. Käsitys, että Aga olisi täysin vetäytynyt hankkeesta
ja avustus olisi rauennut, on väärä (ks. Pro Petäjäs
ry:n mielipiteen vastine).

Rauman kaupungin konserninjaoston alkuvuodesta
Rauman Satamalle antaman ohjeen mukaan Ulko-
Petäjäksen kallion louhintaan ei ryhdytä ”pitkään
aikaan”.

Asemakaavan valmistelu etenee normaalia tietä ja
sen hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Rauman sataman toiminnot on tarkoitettu siirrettä-
väksi tulevina vuosina etelämmäs Järviluodon pääl-
le, mikä olisi parempi sijainti myös mahdolliselle
LNG terminaalille.

Järviluodon aluetta selvitettiin alustavassa hanke-
suunnittelussa yhtenä vaihtoehtona, mutta sitä ei
pidetty maakaasuterminaalille soveltuvana alueena,
koska:

· Alueella ei ole valmista laituria eikä siellä
ole laiturille riittävästi muuta käyttöä, jotta
sen rakentaminen olisi teknistaloudellisesti
kannattavaa.

· Alue ei ole rakentamisvalmis. Rakentamis-
valmius on aikaisintaan viiden vuoden ku-
luttua.

· Järviluoto on suunniteltu sataman laajen-



tumissuunnaksi vasta kun Petäjäksen alue-
varaukset on käytetty. Kaupunginvaltuusto
on kokouksessaan 18.6.2012 Sataman laa-
jennusvaihtoehtoja 2030 koskien päättänyt
mm., että ensisijaisesti tulee eri toimenpi-
tein pyrkiä kasvattamaan nykyisen sataman
ml Ulko-Petäjäs, kapasiteettia ja tehokkuut-
ta.

Öljylaituri olisi yksi vaihtoehto LNG terminaalin sijoi-
tuspaikaksi, koska suojaetäisyydet ovat 10 m tai
alle.

LNG-terminaaleille ei ole määritelty erityisiä suoja-
etäisyyksiä, vaan sijoitus suoritetaan riskiperustai-
sesti. Öljylaiturin ympäristön haavoittuvuus on arvi-
oidulla onnettomuuksien vaikutusetäisyyksillä sel-
lainen, että Tukesin mukaan sijoitus ei ole mahdol-
linen.

Hanke tulee peruuttaa esitetyssä muodossa. Ulko-
Petäjäs on täysin sopimaton paikka terminaalille.

Turvallisuustarkastelussa arvioituihin onnettomuus-
vaikutuksiin sekä ympäröivien alueiden haavoittu-
vuuteen perustuen sijoituspaikka on erittäin turval-
linen ja suunnitellulle toiminnalle soveltuva.

1.2 LAUSUNTO

Liikennevirasto

lausuntolyhennelmä kaavoituksen vastaus

Hanke sijoittuu Liikenneviraston ylläpitämien väyli-
en ulkopuolelle, mutta hankkeen mahdollisesti vaa-
timista väylä- tai merkintämuutoksista tulee olla
yhteydessä myös liikennevirastoon.

Hankkeen vaatimat mahdolliset turvamääräykset ja
-säädökset (esim. meriliikenteeseen) tulee hyvissä
ajoin selvittää asianomaisilta viranomaistahoilta.

Liikenneviraston lausunto on saatettu Sataman
tietoon ja merkitään tiedoksi.



2 LUONNOSVAIHEEN MIELIPITEET JA LAUSUNNOT 1.3.2016

Kaavaluonnoksesta saatiin 3 mielipidettä: Pro Petäjäs ry:tä, Ari Kléniltä sekä Jaakko ja Hannu Alholta. Kaa-
voitus pyysi ja sai Pro Petäjäs ry:ltä lausunnonantajien valtakirjat. Pro Petäjäs Ry:n lausuntoon yhtyivät
myös Rauman Seudun Kalastajien Seura ry, Rauman Seudun Luonnonystävät ry, Rauman Työväen Veneilijät
ry sekä 44 yksityishenkilöä.

Kaavaluonnoksesta saatiin varsinaiset lausunnot Varsinais-Suomen ELY-keskukselta, Satakuntaliitolta, Mu-
seovirastolta, Satakunnan Museolta, Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta (TUKES), Satakunnan pelastuslai-
tokselta, Tekniseltä lautakunnalta, Ympäristölautakunnalta ja Rauman Energia Oy:tä (siis yhteensä 9 kpl).
Liikennevirastolla ei ole lisättävää hankkeen OAS-vaiheessa antamaansa lausuntoon, Kultturi-  ja vapaa-
aikatoimella ei ole lausuttavaa asiasta ja DNA Oy:llä ei ole huomautettavaa kaavamuutokseen.

Kaavoituksen vastineet on laadittu yhdessä Sataman ja turvallisuustarkastelun laatineen konsultin kanssa.

2.1 MIELIPITEET

Pro Petäjäs ry, Rauma

mielipidelyhennelmä kaavoituksen vastaus

Kaavahankkeelta puuttuu konkreettinen terminaali-
suunnitelma ja sen puuttuessa kaavahanketta on
mahdotonta viedä eteenpäin.

· Oy AGA Ab on vetäytynyt hankkeesta
· Kaavaluonnokseen olisi pitänyt sisältää

terminaalisuunnitelman keskeiset tiedot,
jotta kaavamuutokseen olisi mahdollista ot-
taa kantaa.

Asemakaavan muutokseen on ryhdytty Rauman
Sataman aloitteesta, ei Agan.

Konkreettisten suunnitelmien puute ei ole este
käyttötarkoituksen osoittamiselle. Päinvastoin, val-
litsevassa tilanteessa konkreettisia suunnitelmia ei
kannata laatia ennen kuin kaava on muutettu.

Kaavoitus voi edetä ilman varmuudella toteutetta-
vaa hankesuunnitelmaa, kun huomioidaan että
Tukes tulee antamansa lausunnon mukaisesti tule-
vissa lupavaiheissa käsittelemään ja arvioimaan
vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn
turvallisuudesta annetun lain 390/2005 ja sen nojal-
la annettujen asetusten vaatimusten täyttymisen
sekä asettamaan tarvittaessa turvallisuuteen liitty-
viä ehtoja.

Aiheeseen on vastattu myös OAS:ta saadun palaut-
teen yhteydessä.



Esitetty suunnittelualue on tarkoitukseen sopima-
ton ja tarpeettoman suuri.

· Vaihtoehtoja tarkasteltaessa on Järviluodon
nokasta luovuttu liian kepein perustein

Kaava-alueen rajaus perustuu tehtyyn hankesuunni-
telmaan. Kaava-alue sijoittuu kokonaisuudessaan
voimassaolevassa asemakaavassa rajatun satama-
alueen sisälle. Kaava-alueen käyttötarkoitusmerkin-
tä (LS1/kem-lng) sallii alueen käytön myös muun
satama-alueen tapaan.

Laajemmin aiheeseen on vastattu OAS:sta saadun
palautteen yhteydessä.

Ympäristövaikutusten arviointi on välttämätöntä ja
kaavoittajan tulisi asiassa kääntyä ELY-keskuksen
puoleen.

Kuten OAS:sta saadun palautteen vastineissa tode-
taan, YVA:n tarpeesta voi pyytää ELY-keskukselta
päätöstä.

Kaavoitus on jo kaavahankkeen aloitusvaiheessa
keskustellut asiasta Varsinais-Suomen ELY-
keskuksen kanssa. Keskuksen alustavan kannan
mukaan hanke ei tarvitse ympäristölupaa.

Meluselvityksessä ei ole huomioitu maarakentami-
sesta johtuvaa pitkäkestoista korkeaa melutasoa.

Vesialueen täyttö tehdään voimassaolevan vesilu-
van mukaisesti, siinä annettuine määräyksineen.

Rauman Sataman toiminnallisessa ympäristöluvassa
on annettu määräykset toiminnan aikaisesta melu-
tarkkailusta.

Gaian tekemät molemmat selvitykset perustuvat
lähinnä hypoteettisiin mahdollisuuksiin terminaalin
sijoituksesta, teknisistä rakenteista ym. seikoista
Tällaisella pohjalla ei ole luotavissa luotettavaa ku-
vaa suuronnettomuusriskistä. LNG-terminaali toisi
mukanaan lisää turvattomuutta dominoilmiön
mahdollisuuden myötä esim. Kompin asukkaille.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on tutustu-
nut tehtyihin selvityksiin ja toteaa lausunnossaan,
että estettä toteuttamiselle ei ole. Tukes tulee tar-
kastelemaan eri toimijoiden keskinäisiä vaikutuksia
asetusten mukaisesti.
Konsultointivyöhyke on hallinnollinen keino muis-
tuttaa maankäytön suunnittelijoita mahdollisista
vaaroista. Konsultointivyöhyke ei ole vaaravyöhyke.

Turvallisuusselvityksessä ei oteta huomioon riskiä
vuotopalon sytyttämään tulipaloon lähialueella.
Ulko-Petäjäksen kalliot mainitaan turvatekijänä ja
melun kannalta merkittävänä tekijänä. Kalliot toimi-
vat todellisena turvatekijänä vain, jos niiden säily-
minen varmistetaan riittävillä kaavamerkinnöillä.

Turvallisuusselvityksessä on käsitelty vuodoista
syntyviä lammikkopaloja maalla ja merellä.

 Vaikutusetäisyydet on laskettu olettaen tasainen
maanpinta; Ulko-Petäjäksen kalliot vain vähentäisi-
vät etäisyyksiä raportoidusta, ts. turvallisuusvaiku-
tusten hyväksyttävyys ei riipu kallioiden olemassa
olosta. Sataman ympäristölupa määrittelee lopulta
tarvittavat melusuojaukset.

Kaavoituksen pitäisi pyytää Satamalta/ AGA:lta sel-
keät vastaukset terminaalisuunnitelman nykytilasta.

Rauman Satama Oy on pyytänyt LNG-terminaalin
mahdollistavaa kaavamuutosta.



Euroports Rauma Oy katsoo omaavansa esisopi-
muksen alueen vuokraamiseen. Kysymys mahdolli-
sesta ristiriidasta olisi selvitettävä ennen kaava-
asian loppuun viemistä.

OAS:sta saadun palautteen vastineissa todetaan,
että mainittuja maanvuokra-asioita ei ratkaista
asemakaavalla.

Luonnoskartalla tai ainakin kaavaselostuksessa olisi
pitänyt ilmetä, mitä muutoksia tai rajoituksia suun-
nitelman toteuttaminen tulisi aiheuttamaan Ulko-
Petäjäksen olemassa olevalle luonnontilaiselle osal-
le.

Asemakaavan vaikutusten arvioinnissa verrataan
ensisijaisesti asemakaavan muutoksen vaikutuksia
voimassaolevaan asemakaavaan, jossa Ulko-
Petäjäksen alue on merkitty satama-alueeksi.

Asemakaavan muutosalue ei ulotu Ulko-Petäjäksen
kallioalueelle.

Mielipiteeseen on koottu Pro Petäjäs ry:n näkemyk-
sen mukainen pitkä luettelo kaavaselostuksen puut-
teista ja virheistä.

Selostusta on tarkistettu monin osin Pro Petäjäs
ry:n toivomalla tavalla.

Jaakko ja Hannu Alho

mielipidelyhennelmä kaavoituksen vastaus

Edellytyksiä kaavalle ei ole olemassa. Haetaan yleis-
tä soveltuvuutta.

· Hankkeen selostus on yhä liian ylimalkai-
nen, jotta LNG-terminaalille voitaisiin hakea
sijoituslupaa ja myöntää asemakaavan
muutosta.

· Kaavan vaikutusten arviointi ei ole riittävä.

Käsillä olevassa asemakaavan muutoksessa on tar-
koitus käsitellä nimenomaan yleistä soveltuvuutta.

Asemakaavan vaikutusten arvioinnin tueksi on laa-
dittu poikkeuksellisen laaja selvitysaineisto:

· Rauman satama-alueen kaavamuutoksen
turvallisuustarkastelu; Gaia, 30.9.2015

· Rauman satama – Vaikutusten arviointi
LS/kem-lng -kaavamuutos; Gaia, 1.10.2015

· Rauman sataman LNG-terminaalin melusel-
vitys; FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy,
29.9.2015, P23754P005

Osana selvitystyötä on tarkennettu varastosäiliön
mittoja ja laadittu vastaavat havainnekuvat.

Asemakaavan muutoksen lisäksi terminaalin raken-
taminen edellyttää Tukesin lupaa.

Turvallisuusselvitys on puutteellinen.
· Terminaalin toimintahäiriöiden (esim. soih-

dun käyttö) ja viljasiilon pölynleviämisen / -
räjähdyksen riskejä ei ole riittävästi arvioitu

· Suunnittelualue on riskialtis kovalle meren-

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes ei näe saatu-
jen selvitysten perusteella huomautettavaa esitet-
tyyn asemakaavan muutosluonnokseen.

· Tekniset ratkaisut koskien sijoitusta ja pöly-
räjähdysvaikutuksia hyväksytetään Tukesilla



käynnille ja vedenpinnan nousulle.
· LNG-terminaali tulee suunnitella vähäriski-

semmälle alueelle (Järviluoto).

hankesuunnittelun ja luvanhaun yhteydessä
· Merenkäynti, vedenpinnan nousu: VNA

856/2012 §12 edellyttää, että sijoituksessa
huomioidaan ulkopuolelta kohdistuvat on-
nettomuuden vaarat. Mainitut vaarat huo-
mioidaan terminaalisuunnittelun ja Tukesin
luvanhaun yhteydessä

· Suunniteltu terminaalialue on turvallisuus-
tarkastelussa todettu toiminnalle soveliaak-
si sijainniksi.

Varsinais-Suomen ELY-keskukselta pyydetty alusta-
va kanta YVA:n tarpeellisuudesta ei perustu riittä-
vään arviointiin, koska hankkeen suuruudesta ja
toteutustavasta ei ole selvyyttä.

· YVA tulee laatia yhteistyössä ympäristön
asukkaiden ja veneilyseurojen kanssa.

Hankkeelle laaditaan ympäristövaikutusten arvioin-
ti, mikäli toimivaltainen viranomainen katsoo sen
tarpeelliseksi.

Kallioiden edes osittainen hävittäminen lisää kaolii-
nihaittoja moninkertaisiksi. Ympäristön saastutta-
minen lisääntyy. Euroports Rauma Oy:n ympäristö-
lupa tulee asettaa uudelleen arviointiin.

OAS:sta saadun palautteen vastineissa todetaan,
että Euroports Rauma Oy:n ympäristöluvassa on
asetettu tuulirajat kaoliinin purkamiselle. Kaoliinin
kuljettimet on koteloitu.

Ulko-Petäjäksen kalliot eivät ole asemakaavan muu-
tosalueella. Ympäristöluvat ratkaistaan asemakaa-
van laadinnasta erillisinä prosesseina.

Toteutuessaan hanke vaarantaisi merkittävästi Saa-
ristomeren kansallispuiston maisema arvoja.

Selkämeren kansallispuisto sijaitsee lähimmillään n.
5,5 kilometrin päässä kaava-alueelta länteen. Kan-
sallispuistosta tarkasteltaessa suunniteltu terminaa-
lialue liittyy horisontissa osaksi satama- ja kaupunki-
rakennetta.

(Saaristomeren kansallispuiston alueelle suunniteltu
terminaalialue ei näy.)



Ari Klén

mielipidelyhennelmä kaavoituksen vastaus

Aga on vetäytynyt hakkeesta. Rauman kaupungin ei
tulisi kaavoittaa satamaan Sataman pyynnöstä
hankkeita jonka toteutumisesta ei ole mitään takei-
ta.

· Koska on ilmeistä, että öljyn hinta pysyy
pitkään alhaalla, on parasta peruuttaa ny-
kymuotoinen kaavoitushanke ja suunnitella
Järviluotoon tulevia asioita ja tarpeita ko-
konaisuutena.

On selvää, että kaavamuutos on välttämätön ennen
kuin hankkeen toteutumisesta voidaan antaa mi-
tään takeita. Kaavamuutos ei estä alueen käyttöä
satama-alueena.

Konserninjaoston alkuvuodesta 2015 antaman oh-
jeen mukaisesti Ulko-Petäjäksen kallion louhintaan
ei tulisi ryhtyä ja Sataman toiminnot on tarkoitettu
siirrettäviksi tulevina vuosina Järviluodon päälle.

· Ulko-Petäjäksen kallioilla on nykymuodos-
saan huomattava maisemallinen merkitys.
Ulko-Petäjäksen kalliosta näkymää suojaava
osuus pienenee Asemakaavaselostuksen
kuva-aineiston perusteella n. 250m.

· Kalliolla on näkymiä suojaava vaikutus Sel-
kämeren kansallispuiston suuntaan.

· Kallio antaa hyvän näkö- ja melusuojan
Rauman pohjoisille ranta-alueille mukaan
lukien Fåfängan niemi, Syvärauman ja Otan-
lahti

· Ei ole oikein, että Ulko-Petäjäksen kallioon
kohdistuvia tuhoamistoimenpiteitä tarkas-
tellaan tiukasti rajattuina yksittäisinä hank-
keina yksi kerrallaan.

Kuten OAS:sta saadun palautteen vastineissa tode-
taan, asemakaavan valmistelu etenee normaalia
tietä ja sen hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Kaavatyön tavoitteena on muuttaa nykyistä asema-
kaavaa siten, että maakaasuterminaalin sijoittumi-
nen satama-alueelle mahdollistuu. Nyt tarkoitukse-
na ei ole muuttaa Ulko-Petäjäksen kallioalueella
voimassaolevaa asemakaavaa.

Kaavallisesti suunnittelualueen ja sitä ympäröivien
alueiden maankäytön kokonaisuutta on tarkasteltu
mm. maakuntakaavassa ja Rauman keskustan
osayleiskaavassa. Molemmissa kaavoissa kaava-alue
ja sen lähiympäristö on merkitty satama-alueeksi.

Kaavaselostuksen sivulla 21 olevan kartan yläosasta
jatkuu pohjoiseen päin kaksi pistekatkoviivaa – mikä
on niiden merkitys?

Pohjakuvana on käytetty vesilain mahdollistamaa
täyttöalueen kuvaa. Ko. pistekatkoviivoilla ei ole
merkitystä alueen kaavoitukseen.

Öljylaituri on jätetty pois vaihtoehtoisena LNG-
terminaalin sijaintivaihtoehtona ilman kunnollisia
perusteluja.

Terminaaliluvasta päättävä Tukes on ottanut kan-
nakseen, että LNG-terminaalia ei voida sijoittaa
öljylaituriin. Perusteena tälle on terminaalin onnet-
tomuusskenaarioiden teoriassa aiheuttamat vaarat
läheisille palavan nesteen varastoille. ks. esim. VNA



856/2012 5§, 6§, 7§, 12§, 13§

Hanke tulee peruuttaa esitetyssä muodossa. Ulko-
Petäjäs on täysin sopimaton paikka terminaalille.

· Asekaavaselostuksessakin mainittu maise-
maraja Fåfängasta katsottuna ylittyy ja se
pitää huomioida. LNG-terminaalin ja viljasii-
lojen väliin jää tarpeettoman suuri alue.
Näyttäisi siltä, että LNG-terminaali olisi
mahdollista sijoittaa kokonaan maisemara-
jan eteläpuolelle.

Rauman kaupunginhallituksen kaavoitusjaosto on
14.4.2015 (KVJ 47 §) päättänyt, että Rauman sata-
ma-alueen LNG-terminaalin asemakaavamuutok-
seen ryhdytään.

Terminaalihankkeen mahdollisia maisemavaikutuk-
sia Otanlahden ja Fåfängan suuntaan on havainnol-
listettu kuvasovitusten avulla. Aineisto on nyt liitet-
ty asemakaavan selostukseen.

Miten voidaan tehdä melututkimuksia, jos ei tunne-
ta hankkeen teknisiä yksityiskohtia. On otettava
huomioon, että kompressorit ovat huomattavan
suuria melulähteitä.

· Asemakaavan selostuksessa on esitetty me-
lun leviämiseen liittyviä olettamuksia. Melu
saattaa kuitenkin edetä mallista poikkeaval-
la tavalla ympäristön ja esteiden vaikutuk-
sesta. Melumallinnuksessa ei ole otettu
huomioon korkeusasemia.

Meluselvitys on laadittu parhaan käytössä olevan
tietämyksen pohjalta. Alueen ympäristön maasto-
malli on laadittu käyttäen Maanmittauslaitoksen
maastotietokantaa ja korkeusmallia.

Terminaalin tulevaa toimijaa sitovat Valtioneuvos-
ton päätöksen VNp 993/1992 mukaiset melutason
ohjearvot ja voimassaolevan Rauman sataman ym-
päristöluvassa, KHO 1335/1/08, 12.6.2009 määritel-
ty lupamääräys 8.



2.2 LAUSUNNOT

Varsinais-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (VARELY)

lausuntolyhennelmä kaavoituksen vastaus

Kaavamääräyksiin tulisi täydentää konsultointi-
vyöhykkeen määräysten sisältö.

Kaavamääräyksiin on lisätty seuraava yleismääräys:
Rakentuessaan LNG-terminaali muodostaa ympäril-
leen nk. konsultointivyöhykkeen. Suunniteltaessa
konsultointivyöhykkeelle sisälle on otettava huomi-
oon alueella sijaitsevista laitoksista tai vaarallisten
kemikaalien valmistuksesta, varastoinnista tai kulje-
tuksesta ympäristölle ja alueelle sijoittuville toimin-
noille mahdollisesti aiheutuvat riskit. Suunniteltaes-
sa riskille alttiiden toimintojen sijoittamista alueelle
tulee palo- ja pelastusviranomaiselle sekä tarvitta-
essa Turvatekniikan keskukselle (TUKES) varata
mahdollisuus lausunnon antamiseen.

Kaavaratkaisua pitäisi täsmentää säiliöiden suurinta
kokoa/tilavuutta sekä korkeutta koskevilla määritte-
lyillä.

Täsmennyksillä on maisemavaikutus sekä välillinen
vaikutus turvallisuuteen (putkilinjakoot yms.)

Rakennusalalla rakennuksen, rakenteiden ja laittei-
den ylimmäksi korkeusasemaksi on nyt määritelty +
45.0. Flare-piipun enimmäiskorkeus saa olla kaava-
määräyksestä poiketen +65.0 metriä.

Säiliön/säiliöiden koko ei suoraan korreloi turvalli-
suusvaikutusten kanssa. Asemakaavaehdotukseen
on lisätty yleismääräys, jonka mukaan laitoksen
turvallisuusvaikutukset eivät saa vaarantaa olemas-
sa olevia alueen toimintoja. Tarvittaessa on ryhdyt-
tävä toimiin vaarojen pienentämiseksi.

Satakuntaliitto

lausuntolyhennelmä kaavoituksen vastaus

Tarkennuksena asemakaavamääräyksiin tulisi lisätä
konsultointivyöhyke määräyksineen.

ks. vastine ELY-keskuksen lausuntoon

Asemakaavassa voisi harkita säiliöiden rakennusoi-
keuden määrittelyä kuutiotilavuuksina ja ylimpiä
sallittuja korkeusasemia.

ks. vastine ELY-keskuksen lausuntoon



Museovirasto

lausuntolyhennelmä kaavoituksen vastaus

Suunnittelualueella tehtiin vuonna 2006 Museovi-
raston ohjeistamana viistokaikuluotaus. Alueelta ei
havaittu luotausmateriaalissa mitään vedenalaisiin
muinaisjäännöksiin viittaavia löytöjä. Museovirasto
ei näe esteitä asemakaavamuutokselle eikä LNG-
terminaalin rakentamiselle vedenalaisen kulttuuri-
perinnön suojelemisen kannalta.

-

Satakunnan Museo

lausuntolyhennelmä kaavoituksen vastaus

Sylinterimäisestä teräsbetonisäiliöstä tulee laatia
vastaava havainnekuva kuin säiliöfarmityyppisestä
terminaalista on laadittu. Samalla tulisi arvioida
myös kyseisen säiliömallin näkymistä läheisiin Petä-
jäksen, Otanlahden ja Syväraumanlahden ja lä-
hisaarten huviloiden sekä Syvärauman maakunnalli-
sesti merkittäviin kulttuuriympäristöihin.

Kaavoitusyksikössä on tehty Satakunnan museon
toivoma maisematarkastelu teräsbetonisäiliöön
perustuvasta toteutusvaihtoehdosta. Tarkasteluun
kuuluu ilmakuvaan tehty valokuvasovite ja kolmesta
eri tarkastelupisteestä tehdyt valokuvasovitteet.
Maisematarkastelu osoittaa n. 45 metriä korkean ja
halkaisijaltaan n. 36 metrisen sylinterimäisen säiliön
maisemaa muuttavan vaikutuksen.

Asemakaavaan on nyt merkitty rakennuksen, raken-
teiden ja laitteiden ylimmäksi korkeusasemaksi +
45.0.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES)

lausuntolyhennelmä kaavoituksen vastaus

Saatujen selvitysten perusteella Tukesilla ei ole
huomautettavaa esitettyyn asemakaavamuutoksen
luonnokseen.

Tukes tulee tulevissa lupavaiheissa käsittelemään ja
arvioimaan vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden
käsittelyn turvallisuudesta annetun lain 390/2005 ja
sen nojalla annettujen asetusten vaatimusten täyt-
tymisen sekä asettamaan tarvittaessa turvallisuu-
teen liittyviä ehtoja.

-



Satakunnan pelastuslaitos

lausuntolyhennelmä kaavoituksen vastaus

Pelastuslaitos ei näe estettä toteuttaa hanketta
esitetyllä tavalla.

-

Tekninen lautakunta

lausuntolyhennelmä kaavoituksen vastaus

Asemakaavakartassa ei ole osoitettu LNG-
terminaalialueelle ajoyhteyttä. Selkeää olisi, että
kaavamuutosalueelle olisi kaavassa osoitettu ajoyh-
teys.

Kaava-aluetta ympyröivät alueet on voimassaole-
vassa asemakaavassa osoitettu Satama-alueeksi
(LS1). Satama-alue on kokonaisuudessaan liikenne-
aluetta, jolle alueen toimija saa rakentaa tarvittavat
ajoyhteydet. Satama-alueelle ei ole merkitty muita-
kaan ajoyhteyksiä. Lisäksi kaava-alue on pyritty
rajaamaan siten kun LNG-terminaalin rakentamisen
kannalta on tarpeellista.

Ympäristölautakunta

lausuntolyhennelmä kaavoituksen vastaus

Ympäristölautakunta lausuntonaan - siitä lähtökoh-
dasta, että ympäristöperustein sopivampi Järviluoto
ei LNG-terminaalin sijoituspaikkana ole enää vaih-
toehto - toteaa, ettei kaavaluonnoksesta ole huo-
mautettavaa.

-

Rauman Energia Oy

lausuntolyhennelmä kaavoituksen vastaus

Alueen lounaiskulmalla sijaitsee Kuuskajaskari –
Kylmäpihlaja 10 kV vesistösyöttökaapeli. Jos maan-
rakennus- tai muu työ tai rakennelma ulottuu kym-
mentä metriä lähemmäs kaapelia, on se kyseisellä
osuudella siirrettävä.  Siirtokustannuksista vastaa
aiheuttamisperiaatteen mukaisesti siirron aiheutta-
ja.

Rauman Energian lausunto on saatettu Sataman
tietoon.  Mahdollisista vesistösyöttökaapelin siirto-
järjestelyistä sovitaan osapuolten kesken erikseen.



3 EHDOTUSVAIHEEN MUISTUTUKSET JA LAUSUNNOT 24.5.2016

Nähtävilläoloaikana kaavasta jätettiin kolme muistutusta Suomen Viljavalta Oy, Pro Petäjäs ry:tä ja Ari
Kléniltä. Pro Petäjäs Ry:n lausuntoon yhtyivät myös Rauman Seudun Kalastajien Seura ry, Rauman Seudun
Luonnonystävät ry, Rauman Työväen Veneilijät ry sekä 44 yksityishenkilöä.

Kaavaehdotuksesta saatiin lausunto Satakuntaliitolta. ELY-keskus totesi, ettei sillä toimialansa osalta ole
aihetta lausunnon antamiseen Maakaasuterminaalin asemakaavan muutosehdotuksesta.

Kaavoituksen vastineet on laadittu yhdessä Sataman, meluasiantuntijan ja turvallisuustarkastelun laatineen
konsultin kanssa.

3.1 MUISTUTUKSET

Suomen Viljava Oy

muistutuslyhennelmä kaavoituksen vastaus

Suomen Viljava Oy lausui heinäkuussa 2015 asema-
kaavan muutoksesta AK02-308. Tämä lausunto on
edelleen validi.

Heinäkuussa 2015 annettuun lausuntoon / mielipi-
teeseen on annettu vastine aiemmassa yhteydessä
ks. (1.1 Mielipiteet) kaavoituksen vastaus.

Vuototilanne tuulella aiheuttaa kaasupilven kulkeu-
tumisen Suomen Viljava Oy:n tiloihin, jolloin se ete-
nee laitoksen rakennukseen alipaineistuksen kautta.

Aloitusvaiheessa on todettu seuraavaa:

Terminaali varustetaan asiaankuuluvilla hälytyslait-
teistoilla ja (viljasiilon) alipaineistus voidaan esimer-
kiksi muuttaa kaasuanturiohjatuksi. Laitteistojen
rakennus ja ylläpitokustannuksista sovitaan Sata-
man, terminaalin rakentajan ja Viljavan kesken.

Paineaallon aiheuttama ylipaine ja lämpösäteily
ovat merkittävä riski pölyräjähdykselle viljankäsitte-
lylaitoksella.

Pölyräjähdys edellyttäisi merkittävää paineen- tai
lämpötilannousua laitoksen sisällä (sekä syttyvää
pölyseosta, jollainen esiintyy vain tietyissä vaiheissa
toimintaa). Turvallisuustarkastelussa esitetyt etäi-
syydet pätevät ulkotiloissa. Betonirakenteiden kyky
absorboida ulkoista painetta ja lämpösäteilyä niissä
laajuuksissa, kuin niitä on arvioitu esiintyvän, on
hyvin todennäköisesti riittävä estämään pölyräjäh-
dyksen paineaallon tai lämpösäteilyn seurauksena.

Suomen Viljava Oy näkee erittäin tärkeänä, että
LNG-terminaali tulee sijoittaa siten, ettei mahdolli-
sen paineaallon ylipainevaikutus yllä Suomen Viljava
Oy:n laitokselle. Suomen Viljava Oy:n näkemyksen
mukaan paineaallon ylipaineesta ja lämpösäteilyn
osalta esitetyt turvaetäisyydet Gaia Consultin Oy:n
turvallisuustarkastelussa poikkeavat Kemikaaliase-

VNA856/2012 §6 :Tuotantolaitos on sijoitettava sitä
ympäröiviin rakennus- ja muihin kohteisiin nähden
siten, ettei tuotantolaitoksessa tapahtuvasta,
5 §:ssä tarkoitetusta onnettomuudesta aiheudu
sellaista lämpösäteilyä tuotantolaitoksen ulkopuo-
lella oleviin kohteisiin, että:



tuksen 856/2012 6§:n ja 7§:n määräyksistä. 1) sen vaikutuksesta rakennukset, laitteistot, ra-
kenteet tai muut paloa levittävät kohteet voivat
syttyä;

Kommentti: Tukesin Tuotantolaitosten sijoittaminen
-oppaassa ko. momentin vaikutuksia vastaavaksi
lämpösäteilyn intensiteetiksi on lähtökohtaisesti
otettu 8 kW/m2. Arvo ei ole kuitenkaan sitova vaan
se on esitetty ”suunnittelun lähtökohdaksi”. Laitos
on teräsbetoni- ja peltirakenteinen eikä näin ollen
kovin herkästi syttyvä. Suurimmat lämpösäteily-
kuormat lastausvarren katkeamisesta ovat luokkaa
5 kW/m2 (reseptorina peltirakenne) ja siirtolinjan
vuodosta arviolta pahimmillaan 10 kW/m2 (resep-
torina betonirakenne). Itse terminaalin paloskenaa-
riot eivät yllä laitokselle merkittävinä.  Laitos on
myös skenaarioiden humahduspaloalueella. Ali-
painesuojauksen kaasuanturiohjaus (ks. edellä)
estää syttymiskelpoisen seoksen kertymisen sisäti-
loihin, ja ulkorakenteet kestävät lyhyen humahdus-
palon.

2) se voi estää ihmisten suojautumisen tai poistu-
misen lämpösäteilyn vaikutusalueelta rakennus- tai
muissa kohteissa, joissa ihmisiä voi oleskella;

Kommentti: Laitoksessa ei normaalisti oleskele ihmi-
siä. Hälytystilanteessa paikalla mahdollisesti olevien
henkilöiden sisäsuojautuminen laitoksen sisälle tar-
joaa parhaan suojan vaaravaikutuksia vastaan.

3) se voi aiheuttaa palovammoja ulkona oleville
ihmisille kohteissa, joista poistuminen tai joiden
tyhjentäminen voi onnettomuustilanteissa olla hi-
dasta, kuten hoitolaitokset, majoitustilat, kokoon-
tumis- ja liiketilat ja -alueet taikka tiheästi asutut
asuinalueet.

Ei relevantti.

7§: Tuotantolaitos on sijoitettava sitä ympäröiviin
rakennus- ja muihin kohteisiin nähden siten, ettei
tuotantolaitoksessa tapahtuvasta, 5 §:ssä tarkoite-
tusta onnettomuudesta aiheudu sellaisia painevai-
kutuksia, että seurauksena voi olla:

1) rakennusten tai rakenteiden sortuminen taikka



vaurioita muiden tuotantolaitosten laitteistoihin,
varastoihin tai muihin rakenteisiin siinä määrin, että
onnettomuus voi laajeta;

Kommentti: Relevantti skenaario on höyrypilvirä-
jähdys terminaalilla. Viljasiilon voidaan arvioida
kestävän vähintään 15 kPa paineaallon huippuyli-
paineen. Tämä ylipaine saavutetaan 165 metrin
päässä terminaalista, so. huippuylipaine siilolla on
pienempi. Muissa skenaarioissa tapahtuvan avoi-
men tilan humahduspalon paineennousu on stan-
dardissa EN 1473 arvioitu korkeintaan 5 kPa:ksi,
jonka rakenteet kestävät.

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

Kommentti: Pysyvän vamman rajana pidetään
huippuylipainetta 15 kPa. Ks. edellinen kohta.

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

Ks. edellinen kohta.

Pro Petäjäs ry, Rauma

muistutuslyhennelmä kaavoituksen vastaus

Kaavaehdotuksesta pitäisi luopua 1) riittämättömi-
en selvitysten ja sen vuoksi, että 2) kaavaehdotus ei
täytä maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetusten
asettamia sisältövaatimuksia.

Asemakaavan muutostyöhön liittyen on tehty seu-
raavat selvitykset:

- Rauman satama-alueen kaavamuutoksen
turvallisuustarkastelu; Gaia, 30.9.2015

- Rauman satama – Vaikutusten arviointi
LS/kem-lng -kaavamuutos; Gaia, 1.10.2015

- Rauman sataman LNG-terminaalin melusel-
vitys; FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy,
29.9.2015, P23754P005

Lisäksi asemakaavan muutoksen vaikutuksia on
selvitetty asemakaavaselostuksen yhteydessä. ELY-
keskus ei ole lausunnoissaan huomauttanut riittä-
mättömistä selvityksistä.

Asemakaavoituksen näkemyksen mukaan MRL:n 54
§ mukaiset asemakaavan sisältövaatimukset on
kaavan valmistelussa huomioitu.



Kaavaehdotukseen on lisättävä maisemaraja, jonka
pohjoispuolelle ei saa sijoittaa mitään ja jonka ete-
läpuolella ylimmäksi korkeusasemaksi olisi määrät-
tävä 20 metriä.

Maisemarajan määritteleminen muistutuksella esi-
tetyllä tavalla kaventaisi erityyppisten säiliöratkaisu-
jen toteutusmahdollisuuksia. Käytännössä tällöin
sylinterimäistä teräsbetonisäiliötä ei voisi sijoittaa
kaava-alueen pohjoisosaan.  Kaava-alueen etelä-
osaan sijoitettuna LNG-säilion onnettomuustilan-
teessa aiheuttama paineaalto- ja lämpösäteilyvaiku-
tus olisi suurempi suomen Viljava Oy:n laitokselle.

Kaavavalmisteluun liittyy näkymätarkastelu, jossa
on havainnollistettu teräsbetonisäiliön maisemavai-
kutuksia.

Kaavahankkeelta puuttuu konkreettinen terminaali-
suunnitelma ja sen puuttuessa kaavoitusta on mah-
dotonta viedä eteenpäin.

- MRL:n 50 §:ssä puhutaan asemakaavan laa-
timisesta ”alueiden käytön yksityiskohtaista
järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä
varten.”

- Kaavaehdotuksen olisi pitänyt sisältää ter-
minalisuunnitelman keskeiset tiedot.

Kuten aiempien kaavavaiheiden vastineissa on to-
dettu, kaavoitus voi edetä ilman yksityiskohtaista
terminaalisuunnitelmaa.

Asemakaavalla määrätään yleiskaavaa tarkemmin
mm. kohdealueen käyttötarkoitus ja annetaan ra-
kentamista ohjaavia määräyksiä. Liian yksityiskoh-
taisista kaavamääräyksistä voi seurata, että hank-
keen viivästyessä sitä ei voida toteuttaa asemakaa-
van mukaisesti. Kun vielä huomioidaan, että LNG-
terminaalin rakentaminen edellyttää Tukesin lupaa
voidaan asemakaavassa esitettyä tarkkuustasoa
pitää oikeana.

Kaavaehdotuksesta olisi pitänyt ilmetä, mitä muu-
toksia tai rajoituksia suunnitelman toteuttaminen
tulisi aiheuttamaan Ulko-Petäjäksen olemassa ole-
valle luonnontilaiselle osalle.

Ulko-Petäjäksen kalliot rajautuvat kaava-alueen
ulkopuolelle.

 Ulko-Petäjäksen alue on voimassaolevassa asema-
kaavassa merkitty satama-alueeksi.

Rakentamisen aikaista melua ei meluselvityksessä
ole huomioitu millään tavalla.

- Vesialueen täyttäminen louheella merkitsee
pitkäkestoista korkeaa melutasoa.

- Petäjäksen kallioalueella on säilytettävä riit-
tävän korkea kalliomuuri tai rakennettava
riittävän korkuinen melueste.

ks. luonnosvaiheen mielipiteisiin annetut vastineet.

Sataman ympäristölupa määrittelee lopulta tarvit-
tavat melusuojaukset.

Gaian tekemät selvitykset perustuvat lähinnä hypo-
teettisiin mahdollisuuksiin terminaalin sijoituksesta,
teknisistä rakenteista ym. seikoista. Tämän pohjalta

ks. luonnosvaiheen mielipiteisiin annetut vastineet.



ei ole luotavissa luotettavaa kuvaa suuronnetto-
muusriskistä.

- Ulko- Petäjäksen kalliot toimivat turvateki-
jänä vain, jos niiden säilyminen varmiste-
taan riittävillä kaavamerkinnöillä.

Euroports Rauma Oy katsoo omaavansa esisopi-
muksen alueen vuokraamiseen ja Suomen Viljava
katsoo, että sen varaston laajenemismahdollisuus
tulee huomioida.

OAS:sta saadun palautteen vastineissa todetaan,
että mainittuja maanvuokra-asioita ei ratkaista
asemakaavalla.

Asemakaavan muutos ei estä Suomen Viljava Oy:n
laajentumismahdollisuutta.

Suunnittelualue on sopimaton paikka LNG-
terminaalille. Järviluodon nokka tuntuisi luonte-
vammalta paikalta.

ks. aiemmat vastineet.

Ympäristövaikutusten arviointia pidämme edelleen
välttämättömänä ja katsomme, että kaavoittajan
velvollisuus on kääntyä asiassa ELY-keskuksen puo-
leen.

ks. aiemmat vastineet.

Muistutukseen on koottu luettelo kaavaselostuksen
puutteista ja virheistä Pro Petäjäs ry:n näkemyksen
mukaan.

Asemakaavan selostukseen on tehty Pro Petäjäs
ry:n toivomia tarkistuksia.

Pro Petäjäs ry:lle tulee antaa tilaisuus lausunnon
antamiseen asemakaavahankkeen kaikissa vaiheissa
ja sille on viipymättä ilmoitettava asiassa tehtävästä
päätöksestä.

Asemakaavan muutoksen etenemisestä tiedotetaan
osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa ilmoitetulla
tavalla. Hyväksymispäätöksestä voidaan ilmoittaa
Pro Petäjäs ry:lle myös erikseen.

 Ari Klén

muistutuslyhennelmä kaavoituksen vastaus

Valmistelussa tulee Järviluodon sijoituspaikka ottaa
asianomaiseen käsittelyyn.

- LNG-terminaalin sijoittaminen ehdotettuun
paikkaan on lyhytnäköinen eikä se ole kes-
tävä ratkaisu.

ks. aiemmat vastineet.

Asiassa annetut vastineet ovat ylimalkaisia ja selväs-
ti suuntautuneet pelkästään Sataman tahdon to-
teuttamiseen

Vastineet pyrkivät ytimekkäästi vastaamaan lau-
sunnoissa, mielipiteissä ja muistutuksissa esitettyi-
hin näkökulmiin.

Lausuntojen laadinnassa on hyödynnetty Sataman



ja turvallisuustarkastelun laatineen konsultin osaa-
mista toimialoillaan.

Öljylaiturin soveltumattomuutta LNG-terminaalin
sijoituspaikaksi ei ole perusteltu riittävästi.

Ks. aiemmat vastineet: Terminaaliluvasta päättävä
Tukes on ottanut kannakseen, että LNG-terminaalia
ei voida sijoittaa öljylaituriin. Perusteena tälle on
terminaalin onnettomuusskenaarioiden teoriassa
aiheuttamat vaarat läheisille palavan nesteen varas-
toille. ks. esim. VNA 856/2012 5§, 6§, 7§, 12§, 13§

Melumallinnuksessa ei ole otettu riittävästi huomi-
oon viljasiilojen ja itse LNG säiliön äänenkululle
aiheuttamia vaikutuksia.

Melulaskennoissa on otettu huomioon 1. heijastus.
Seuraavien heijastusten lisäys ei juuri muuta loppu-
tulosta. Maastomalli on mallinnettu siten, että sa-
tamakenttä on viljasiilojen pohjoispuolelta louhittu
tasaussuunnitelman mukaisesti eli ilman kalliota,
kuten raportissa on todettu. Tulokset on esitetty
Maanmittauslaitoksen peruskartan päällä, jolloin eri
kohteiden havainnointi on selkeämpää ja helpom-
paa.

Heijastuksen vaikutus keskiäänitasoihin on merkit-
tävin heijastavan kohteen välittömässä läheisyydes-
sä. Kyseisessä tilanteessa äänellä on äänilähteestä
Syvärauman asuinalueelle lyhyempi matka kuin
äänellä äänilähteestä heijastavan kohteen (tässä
tapauksessa viljasiilojen) kautta kulkevan äänen.
Mitä pidemmän matkan ääni kulkee, sitä enemmän
se vaimenee. Kaikki ääni ei myöskään heijastu hei-
jastavasta kohteesta, joten itse heijastuskin on aina
hieman alkuperäistä heikompi. Tällöin ääni suoraan
äänilähteeltä on vallitseva. Täysin teoreettisella
tasolla äänen heijastuessa välittömästi melulähtei-
den takana olevasta pinnasta 100% ja heijastuspin-
nan ollessa äärettömän suuri äänitaso nousisi 3 dB.

Kokonaisuudessaan hankkeen aiheuttamat keski-
äänitasot ovat Syvärauman asuinalueella merkittä-
västi alle VNa:n ohjearvojen sekä Rauman sataman
ympäristöluvan.

Jo yksin Suomen Viljava Oy:n alipaineistettujen siilo-
jen pölyräjähdysriski estää LNG terminaalin ja kaa-
sulaivojen lastaus-/purkaustoimintojen sijoittami-
sen aiottuun paikkaan.

Ks. edelliset vastineet



Miten jatkossa voidaan riittävän hyvin koordinoida
viljalaivojen, kaasutankkerien ja LNG-tä tankkaavien
laivojen pääsy viljalaituriin?

Rauman Satama on solminut urakkasopimuksen
konttiterminaalin laajennuksesta, johon sisältyy
myös Petäjäksen laiturin johderakenteen jatkami-
nen 50 metrillä.  Satamanpitäjä vastaa laivaliiken-
teen yhteensovittamisesta.

Maailmalla on havaittavissa trendi, jossa uudet sa-
tamat rakennetaan kauemmaksi asutuskeskuksista.
Rauman visio 2030 ottaa asian huomioon aikoes-
saan siirtää sataman Järviluodon eteläpuolelle.

Kuten aiemmin on todettu, kaupunginvaltuusto on
kokouksessaan 18.6.2012 Sataman laajennusvaih-
toehtoja 2030 koskien päättänyt mm., että ensisijai-
sesti tulee eri toimenpitein pyrkiä kasvattamaan
nykyisen sataman ml. Ulko-Petäjäs, kapasiteettia ja
tehokkuutta.

ks. aloitusvaiheen mielipiteisiin annetut vastineet.

Suuren teräsbetonisäiliön aiheuttamat maisemahai-
tat ovat suuria ja merkittäviä, kuten esitetyt ha-
vainnekuvat osoittavat.

Asemakaava-aineistolla on pyritty havainnollista-
maan eri säiliöratkaisujen maisemavaikutusta.
Asemakaavamerkinnöillä ei ole rajoitettu teknisesti
soveltuvimman säiliöratkaisun valintaa. Rakentami-
sen ylin korkeusasema (+45.0m) on määritelty vie-
reisiä viljasiiloja matalammaksi.



3.2 LAUSUNNOT

Varsinais-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (VARELY)

lausuntolyhennelmä kaavoituksen vastaus

ELY-keskus viittaa luonnosvaiheessa antamaansa
lausuntoon ja katsoo, ettei sillä toimialansa osalta
ole aihetta lausunnon antamiseen Maakaasutermi-
naalin asemakaavan muutosehdotuksesta.

-

Satakuntaliitto

lausuntolyhennelmä kaavoituksen vastaus

Satama-alueen asemakaavan muutoksen ehdotus
nesteytetyn maakaasun (LNG) terminaalia varten on
Satakunnan maakuntakaavan tavoitteiden mukai-
nen ratkaisu. Tämän tyyppiset toiminnot on syytä
keskittää ja LNG-terminaali tukee sekä satamatoi-
mintojen että vähäpäästöisen teollisuuden ja liiken-
teen kehittämistä. LNG:n käyttöönotto merkitsee
päästöjen vähenemistä, mikä on sekä ihmisten että
ympäristön kannalta hyvä ratkaisu.

-

Maakaasuterminaalialueen sijainti on toiminnalli-
sesti sopivassa paikassa ja sijoittuu TUKESin olemas-
sa olevalle konsultointivyöhykkeelle osittain laajen-
taen sitä luoteeseen, meren suuntaan.

-

Säiliöfarmityyppinen ratkaisu näyttäisi olevan sylin-
terimäiseen teräsbetonisäiliöön verrattuna suositel-
tavampi ratkaisu, jotta voitaisiin lieventää hankkeen
maisemavaikutuksia.

Kannanotto merkitään tiedoksi asemakaavan muu-
toksen valmisteluaineistoon.

Satakuntaliitolla ei ole maakuntakaavan nojalla
huomautettavaa Rauman kaupungin maakaasuter-
minaalin asemakaavan muutoksen ehdotuksesta.

-



Poistuvia asemakaavamääräyksiä ja -merkintöjä:

LS1A04901 Satama-alue.
Alueelle saa sijoittaa satamatoimintaan liittyviä rakennuksia
ja laitteita, sekä erikseen osoitetulle alueelle myös
matkailuun liittyvää rakentamista. Rakennusten
yhteenlaskettu pohjapinta-ala on enintään 60% koko
sataman alueesta. Satama-alueelta vuokrattavat alat saa
kuitenkin käyttää kokonaan rakentamiseen. Satama-alueen
tarvitsemat autopaikat on sijoitettava alueen sisälle.
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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:



10        © Gaia Consulting Oy, Rauman satama ja Rauman kaupunki

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:



15        © Gaia Consulting Oy, Rauman satama ja Rauman kaupunki

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.



18        © Gaia Consulting Oy, Rauman satama ja Rauman kaupunki

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

2 Alueen sijainti, suunnittelutilanne ja
lähtökohdat

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

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

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

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

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

Kuva 2. Nykyinen asemakaava.

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

2.2.1  Maaperä ja pohjavesiolot

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

2.2.2Alueen luonto ja suojelukohteet

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

2.2.3Vesistön tila ja käyttö

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3 Yleiskuvaus toiminnasta
3.1 Tuotteet, tuotantomäärä ja kapasiteetti

3.2 LNG-terminaali ja sen toiminta
Yleensä maakaasun tuontiterminaaliin kuuluvat laivan purku- ja lastauslaitteistot, LNG:n
varastosäiliö tai -säiliöt, höyrystyneen kaasun (BOG) paineistus, säiliöautojen tankkausase-
ma, soihtu sekä käyttöhyödykejärjestelmät. Riippuen paikallisesta käytöstä varustukseen
saattaa kuulua LNG:n höyrystysjärjestelmä. LNG-varastosäiliö voi olla maanpäällinen iso
säiliö tai se voi koostua joukosta pienempiä säiliöitä. LNG varastoidaan n. -162 °C lämpöti-
lassa lähes normaalipaineessa.
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LNG-terminaali suunnitellaan yleensä siten, että sen aiheuttama ympäristökuormitus ja
VOC-päästöt ovat mahdollisimman vähäiset. Yleensä soihdutus ei ole sallittua normaaliope-
roinnin aikana ja ylös- tai alasajotilanteissa sekä häiriötilanteissa sen tulee olla mahdolli-
simman vähäistä. Terminaalin tulee luonnollisesti täyttää suunnitteluvaatimuksissa esitetyt
melutasovaatimukset. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alustavan tulkinnan mukaan ter-
minaali ei ole ympäristölupavelvollinen.

Käytettävät kemikaalit ja niiden varastointi

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

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

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

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

Energiankäyttö, käyttö- ja jätevedet

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Metaanipäästöt ja soihdutus

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

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

Hiilidioksidi

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

Meriliikenteen päästöt

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

· hiilidioksidi kymmeniä tonneja vuodessa

· hiukkaspäästöt kymmeniä kiloja vuodessa

· typen oksidit muutama tonni vuodessa.

On huomattava, että meriliikennepäästöt syntyisivät kuljetettavasta rahdista huolimatta.

Maaliikenteen päästöt

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

· hiilidioksidi kymmeniä tonneja vuodessa

· hiukkaspäästöt joitakin kiloja vuodessa

· typen oksidit muutama tonni vuodessa.

On huomattava, että maaliikennepäästöt syntyisivät kuljetettavasta rahdista huolimatta.

Rauman sataman päästöt ilmaan

Rauman sataman päästöt ja Rauman kaupungin alueen kokonaispäästöt vuonna 2005 olivat
seuraavat:
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LNG-terminaalin liikenteen päästöt ovat muuhun satamatoimintaan verrattuna merkitykset-
tömiä.

4.4 Melupäästöt
Melupäästöjä on käsitelty erillisessä selvityksessä.

4.5 Jätteet, niiden ominaisuudet, määrä ja hyödyntä-
minen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Meluntorjuntaa ohjaavat Suomessa Valtioneuvoston päätöksen VNp 993/1992 mukaiset 
melutason ohjearvot. Taulukossa 1 on esitetty kyseiset ohjearvot. 

Taulukko 1: Yleiset melutasojen ohjearvot. 
Ulkona  (VNp 993/1992) LAeq, klo 7-22 LAeq, klo 22-7 

Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet 
taajamissa ja niiden välittömässä läheisyydessä 
sekä hoito- tai oppilaitoksia palvelevat alueet 

55 dB 50 dB1) 2) 

Loma-asumiseen käytettävät alueet, 
leirintäalueet, taajamien ulkopuoliset 
virkistysalueet ja luonnonsuojelualueet 

45 dB 40 dB 3) 4) 

Sisällä    
Asuin, potilas ja majoitushuoneet 35 dB 30 dB 
Opetus ja kokoontumistilat 35 dB - 
Liike ja toimistohuoneet 45 dB - 

1) Uusilla alueilla on melutason yöohjearvo kuitenkin 45 dB. 
2) Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yöohjearvoa. 
3) Yöohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti 

käytetä oleskeluun tai luonnon havainnointiin yöllä. 
4) Loma-asumiseen käytettävillä alueilla taajamassa voidaan kuitenkin 

soveltaa asumiseen käytettävien alueiden ohjearvoja. 

Jos ääni on impulssimaista ja/tai kapeakaistaista, on mittaus- tai laskentatulokseen 
lisättävä 5 dB ennen vertailua ohjearvoon. 

 

3 Ympäristölupa 

Voimassa olevassa Rauman sataman ympäristöluvassa, KHO 1335/1/08, 12.6.2009 
lupamääräys 8 kuuluu: 

”Sataman toiminnasta aiheutuva melutaso ei saa asumiseen ja loma-asumiseen 
käytetyillä alueilla eikä virkistysalueilla ylittää päivällä (klo 07.00–22.00) 
ekvivalenttimelutasoa (LAeq) 55 dB eikä yöllä (klo 22.00–07.00) ekvivalenttimelutasoa 
(LAeq) 50 dB. Kompin asuntoalueella edellä mainitut ekvivalenttimelutason raja-arvot 
tulee saavuttaa, kun määräyksessä 9 esitetyt rakenteet on otettu käyttöön.” 

 

4 Maastoaineisto 

Alueen ympäristön maastomalli laadittiin käyttäen Maanmittauslaitoksen 
maastotietokantaa ja korkeusmallia. Laajennusalueen tasaus mallinnettiin Rauman 
Sataman toimittaman aineiston, piirustus 1705-2 Insinööritoimisto Matti Pitkälä Oy 
24.2.2015, perusteella. Piirustuksesta saatiin myös laitteiden ja säiliöiden paikat. 
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5 Nykytilanteen melulähteet 

Nykytilanne melutilanne on sama kuin FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n työssä 
P23754P003 12.12.2014. seuraavissa kappaleissa on esitetty tämän tilanteen 
melulähteiden tiedot. Tietojen ajantasaisuus varmistettiin Rauman Sataman edustajalta 
9/2015, tiedoissa ei ole tapahtunut merkittäviä, melua lisääviä muutoksia. 

 

5.1 Sataman liikenne 

Sataman liikenne tiedot saatiin satamalta. Junaliikenne mallinnettiin siten, että satama-
alueelle tulee 4 kpl junia per päivä päiväaikaan ja 4 kpl per päivä yöaikaan. Liikenne 
suuntautuu kokonaisuudessaan mallissa Petäjäksen laituriin. Junien nopeus on 15 km/h 
ja pituus 600 m. Junien nopeudessa on huomioitu toiminta pistoraiteen päässä, jolloin 
ajonopeus ei ole suurin sallittu 20 km/h. 

Teiden liikennetietoina on käytetty viikon 30 vilkkaimman päivän liikennetietoja. Tällöin 
sataman raskaiden ajoneuvojen kvl oli 450, kevyiden ajoneuvojen määrä arvioitiin 
samansuuruiseksi. Ajoneuvoista 32 suuntautuu bulkkisatamaan, 390 
konttiterminaaleihin. Loput suuntautuvat muualle satamaan siten, että mallinnuksessa 
ne on sijoitettu kulkemaan lähes Rauman Sataman varikolle. Ajoneuvojen nopeus on 50 
km/h. Todelliset nopeudet ovat huomattavasti alhaisempi ja näin ollen melu on myös 
todellisuudessa pienempää. 

 

5.2 Teollisuusmelulähteet 

Taulukoissa 2 ja 3 on esitetty mallissa mukana olevien melulähteiden äänitehotasot. 
Lähde on viittaus aineistoon josta äänitehotaso on saatu. Käyntiajat on laskettu 
Rauman Sataman ja eri toimijoiden ilmoittamien laituriaikojen ja työvuorojen 
perusteella. Kuvassa on 2 on esitetty laitteiden sijainnit melumallissa. Punainen piste 
on lähteen sijainti ja ID viittaa taulukon 3 ID -kohtaan. Käyntiaika on arvioitu 
enimmäisarvioina, jolloin todellisessa tilanteessa melua on todennäköisesti vähemmän. 

 

Taulukko 2. Teollisuusmelulähteiden äänitehotasot. 
Lähde Laite 63 125 250 500 1 000 2 000 4 000 8 000 LWA 

1 Vetomestari+lauttavaunu, 
ajo 110 107 106 102 103 105 97 82 109 

1 Viljalaivan täyttökohina 104 106 103 101 95 91 84 75 102 
2 Kurottaja, toiminta 117 118 111 104 102 100 95 92 109 
2 Monitoiminosturi, kiinteä 108 101 100 98 95 91 81 71 100 
2 Lukki ajo 101 108 113 117 116 112 104 100 120 
2 Konttien käsittely, nosturi 93 96 93 87 87 82 70 59 91 
3 Muuveri liikkeessä 110 107 106 102 103 105 97 82 109 
3 Pienen trukit 105 106 96 92 94 91 84 74 98 
4 Kokoamistyö 116 109 105 107 110 111 108 98 116 
4 Puhallin 110 104 112 111 106 98 91 82 111 
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6 LNG -terminaalin melulähteet 

LNG –terminaalin melulähteinä otettiin huomioon LNG –aluksen melu laiturissa, 
kompressorit sekä raskas tieliikenne. LNG –aluksen sijainti on viljalaivan länsipuolella. 
Kompressorit sijoitettiin avoimeen tilaan säiliöiden eteläpuiolelle, kompressorit ovat 
kummassakin vaihtoehdossa samassa kohdassa. Raskas ajoneuvoliikenne kulkee 
laajennuksen itäreunaa laajennuksen koilliskulmaan ja takaisin samaa reittiä. 

LNG –aluksen ja kompressoreiden melupäästö saatiin raportista ” Pansion satama, 
LNG-terminaalin ympäristömeluselvitys” TL-Akustiikka 12013-3.2. Tässä raportissa 
aluksen melupäästöksi on esitetty LWA = 105 dB sekä kompressoreiden melupäästöksi 
LWA = 107 dB. Laitteiden spektriä ei ollut käytettävissä. Kompressorit ovat 
jatkuvatoimisia ja aluksen purku kestää 12 h, joka sijoitettiin kokonaisuudessaan 
päiväaikaan välille klo 7.00 – 22.00. 

Raskaita ajoneuvoja käy terminaalissa noin 10 kpl/vrk. 

 

7 Mallinnetut tilanteet 

Melutilanne mallinnettiin nykytilanteeseen sekä kahteen eri mallinnustilanteeseen. 
Ensimmäisessä vaihtoehdossa terminaalialueelle sijoitettiin 10 kpl pieniä säiliöitä, 
joiden koko oli 30 m pitkiä ja halkaisijaltaan noin 7 m, piirustuksen 1705-1 mukaisesti. 
Toisessa samalle alueelle sijoitettiin yksi iso säiliö, korkeudeltaan noin 48 m ja 
halkaisijaltaan noin 30 m, Gaia Consulting Oy:n tiedonanto 8/2015. 

 

8 Melumallinnusmenetelmä 

Melulaskennat tehtiin SoundPLAN 7.4-melulaskentaohjelmalla. Ohjelma käyttää melun 
leviämisen mallintamiseen digitaalista maastomallia, pohjoismaista tie- ja 
raideliikennemelun laskentamallia sekä ISO9613 eli yleistä teollisuusmelumallia. 
Melulaskennoissa on otettu huomioon 1 heijastus. Kasvillisuuden vaimennusta ei ole 
huomioitu. Asfalttikenttien maakerroin ja vesialueiden G=0. 

Laskennoissa melutasot laskettiin pisteisiin, jotka sijaitsevat 10 metrin välein 
tarkasteltavalle alueelle sijoitetussa ruudukossa. Melukäyrät muodostetaan 
laskentaruudukkoon laskettujen arvojen avulla interpoloimalla. 

Melulle laskettiin keskiäänitasot. Laskentapisteiden korkeus oli pohjoismaisen mallin 
mukaisesti kaksi metriä maan pinnasta. Ohjelmalla laadittiin laskennan tulosten 
perusteella päiväajan, eli klo 7-22, ja yöajan, eli klo 22 – 7, keskiäänitasovyöhykkeet 5 
dB välein välille 40 – 70 dB.  

 

9 Häiriintyvät kohteet 

Kuvassa 3 on esitetty lähimmät häiriintyvät kohteet punaisilla ympyröillä. Muut 
satamaa lähellä olevat kiinteistöt on lunastettu eivätkä ole enää alkuperäisessä 
käyttötarkoituksessa. 
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Nykytilanteessa lähimpien häiriintyvien kohteiden oleskelualueiden kohdalla 
keskiäänitasot eivät ylitä ohjearvoja. 

Laajennuksen jälkeen lähimpien häiriintyvien kohteiden oleskelualueiden kohdalla 
keskiäänitasot eivät ylitä ohjearvoja. Kompressorit lisäävät lähimmissä häiriintyvissä 
kohteissa melua noin 2-4 dB verrattuna nykytilanteeseen. Aluksen purkutoiminnasta 
aiheutuva melu kohdistuu pääasiassa satama-alueelle tai sen välittömään läheisyyteen. 
Iskumaisuuskorotuksen jälkeen kaikille kiinteistöille jää oleskelualueita, joilla ohjearvot 
eivät ylity.  

Ilman meluntorjuntatoimenpiteitä (kompressorit avoimessa tilassa) vaihtoehdossa 2, 
(yksi suuri säiliö), melualueet ovat laajemmat kuin vaihtoehdossa 1 (10 kpl pieniä 
säiliöitä). 

 

11 Meluntorjunta 

Koska terminaalialueelle sijoitettavat kompressorit tulevat todennäköisesti 
sääsuojattuun, rakennukseen on meluntorjuntana tutkittu L-kirjaimen mallista 
meluestettä, joka on 1 m korkeampi kuin kompressoreiden korkeusasema. 
Meluntorjunta vastaa siis rakennusta, jonka ilmastointiaukot (melulähteet) sijaitsisivat 
satamaan päin. 

Liitteessä 7 on esitetty päiväajan keskiäänitasot LAeq klo 7 -22 ja liitteessä 8 on yöajan 
keskiäänitasot LAeq klo 22-7, kun laajennus on toteutettu pienillä säiliöillä ja meluesteellä.  

Liitteessä 9 on esitetty päiväajan keskiäänitasot LAeq klo 7 -22 ja liitteessä 10 on yöajan 
keskiäänitasot LAeq klo 22-7, kun laajennus on toteutettu suurella säiliöillä ja meluesteellä.  

Edellä mainitulla meluesteellä LNG-terminaalin aiheuttama lisäys keskiäänitasoihin 
verrattuna nykytilanteeseen lähimmissä häiriintyvissä kohteissa on hyvin vähäinen 1 - 
2 dB. 

 

12 Johtopäätökset 

Nykytilanteessa lähimpien häiriintyvien kohteiden oleskelualueilla keskiäänitaso ei ylitä 
ympäristöluvan raja-arvoja sen jälkeen, kun mallinnustuloksiin on lisätty 
iskumaisuuskorotus 5 dB. 

Ilman meluntorjuntatoimenpiteitä, kompressorit avoimessa tilassa, laajennuksen 
jälkeen lähimmissä häiriintyvissä kohteissa ohjearvo ei ylity sen jälkeen, kun 
mallinnustuloksiin on lisätty iskumaisuuskorotus 5 dB. Kaikille kiinteistöille jää 
oleskelualueita, joilla ohjearvot eivät ylity. 

LNG –terminaalin kompressorit aiheuttamat häiriintyviin kohteisiin noin 2- 4 dB:n 
nousun, kun ne ovat sijoitettuina avoimeen tilaan, josta ääni pääsee leviämään 
ympäristöön esteettömästi. LNG -aluksen meluvaikutus on pienempi häiriintyvissä 
kohteissa kuin kompressorien, koska aluksen melupäästö kohdistuu satama-alueelle tai 
sen välittömään läheisyyteen. 

Koska terminaalialueelle sijoitettavat kompressorit tulevat todennäköisesti 
sääsuojattuun rakennukseen, on meluntorjuntana tutkittu L-kirjaimen mallista 
meluestettä, joka on 1 m korkeampi kuin kompressoreiden korkeusasema. 
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