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Rauman Sataman LNG-terminaalialueen asemakaavamuutos AK 02-327

Asemakaavan muutoksella alueen käyttötarkoitusmerkinnäksi osoitetaan satama-alue

(LS) ja lisätään rakennusoikeutta.

Kuva. Kaava-alue (rajaus punaisella viivalla).

Asemakaavan muutos koskee
Rauman kaupungin 2. kaupunginosan satama-aluetta.

Asemakaavan muutoksella muodostuu
Rauman kaupungin 2. kaupunginosan satama-aluetta.

Kaavan laatija:
Rauman kaupungin tekninen toimiala / kaavoitus
Kaavoitusarkkitehti Jouni Mäkinen
Kanalinranta 3
26100 Rauma
Puh. 044 793 3665

Vireille tulo: KVJ 47 § 15.6.2021, kuulutus 2.9.2021
Hyväksyminen: Kaupunginvaltuusto ___.___.2022, ___§
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Tiivistelmä

Kaava-alueen sijainti ja luonne
Suunnittelualue sijaitsee Rauman Satamassa Ulko-Petäjäksen viljasiilojen pohjoispuo-

lella. Suunnittelualue on entistä vesialuetta, joka on täytetty satamakentäksi. Etäisyys

Rauman keskustaan on n. 4,5 kilometriä. Suunnittelualue rajautuu asemakaava-alueen

AK 02-308 mukaisesti ja on pinta-alaltaan noin 3,6 ha.

Maanomistus: suunnittelualue on kaupungin omistuksessa.

Asemakaavan tavoitteet
Rauman Satama Oy hakee asemakaavamuutosta, jossa AK 02-308 alueen asemakaa-

vamerkintä muutetaan vastaamaan muun satama-alueen asemakaavaa. Sataman te-

hokkuuslukutavoite alueelle on e=1,00.

Lähtökohtana on asemakaavan muutoksen laatiminen maankäyttö- ja rakennuslain aset-

tamien vaatimusten mukaisesti.

Kaavaprosessin vaiheet
Rauman Satama Oy on hakenut asemakaavan muutosta 1.6.2021 päivätyllä hakemuk-

sella.

Rauman kaupunginhallituksen kaavoitusjaosto on 15.6.2021 (§ 47) päättänyt, että Rau-

man satama-alueen LNG-terminaalin asemakaavamuutokseen ryhdytään, ja että Rau-

man Satama Oy:n kanssa tulee laatia sopimus asemakaavamuutoksen käynnistämi-

sestä.

Sopimus asemakaavan muutoksen käynnistämisestä Rauman kaupungin ja Sataman

välillä on allekirjoitettu 24.6.2021.

Kaavan vireilletulosta kuulutettiin 2.9.2021.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma valmistui 20.8.2021. Samassa yhteydessä vireilletu-

lokuulutuksen kanssa (2.9.2021) kuulutettiin myös osallistumis- ja arviointisuunnitelma

(OAS) nähtäville 2.9.– 7.10.2021 väliseksi ajaksi. OAS:sta ei saatu kirjallisia mielipiteitä

eikä lausuntoja.
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Kaupunginhallituksen kaavoitusjaosto päätti asettaa asemakaavan luonnoksena nähtä-

ville _._.2022 (KVJ _ §). Kaavaluonnos oli nähtävillä _._. – _._.2022. Asemakaavaluon-

noksesta jätettiin luonnosvaiheessa _ kpl kirjallisia mielipiteitä.

Asemakaavaluonnoksesta pyydettiin lausunnot asianosaisilta tahoilta. Lausuntoja tai il-

moituksia, että lausuntoa ei anneta saatiin yhteensä _ kpl.

Kaupunginhallituksen kaavoitusjaosto hyväksyi luonnosvaiheen mielipiteisiin ja lausun-

toihin laaditut vastineet ja päätti asemakaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta ko-

kouksessaan _._.202_ (KVJ _ §).

Asemakaava oli ehdotuksena nähtävillä MRA 27 §:n mukaisesti _._.– _._.202_. Nähtä-

villä olon aikana kaavasta ei jätetty/ jätettiin _ kpl kirjallisia muistutuksia.

Asemakaava
Käyttötarkoitusmerkintä

Asemakaava-alue osoitetaan satama-alueeksi (LS). Asemakaavan muutoksen myötä

poistuu mahdollisuus rakentaa alueelle suuronnettomuusvaran aiheuttava LNG-termi-

naali.

Rakennusoikeus

Kaava-alueen tehokkuusluku on e=1,00, joka vastaa n. 3.6 ha alueella 36 015 k-m2 ra-

kennusoikeutta. Rakennusoikeus lisääntyy alueella 14 406 k-m2.

Muut kaava-aluetta koskevat määräykset

Rakennuksen vesikaton ylimmän kohdan korkeusasema on kaava-alueella +45.0 m.

Kaava-alueella on noudatettava kaavakartan yhteydessä olevia rakentamistapaohjeita

(ek7).

Rakentamistapaohjeet LS-alueelle:

· Alueen pohjoisosassa rakentamisessa tulee ottaa huomioon vaikutukset Fåfängan

ja Syväraumanlahden näkymiin (vrt. asemakaavan 02-302 rakentamistapaohjeiden

maisemaraja).

· Rakennusten ja rakenteiden maksimikorkeusasema on +45. Vähäisin osin (=halkai-

sija maksimissaan 12m) tekniset rakenteet voivat ylittää em. korkeuden.

· Alueen tarvitsemat autopaikat tulee osoittaa satama-alueelta.
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· Rauman Sataman toiminnallisessa ympäristöluvassa on asetettu ehtoja mm. seu-

raavia asioita koskien: päästöt vesiin ja viemäriin sekä maaperään, melu, valaistus,

jätehuolto, polttoaineiden ja kemikaalien käsittely ja säilytys, häiriötilanteet.

Asemakaavan toteuttaminen
Asemakaavan muutoksen mukainen rakentaminen voidaan aloittaa asemakaavan tultua

lainvoimaiseksi. Tällä hetkellä Satamalla ei ole vireillä kaava-alueelle kohdistuvaa raken-

nushanketta.
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1. Lähtökohdat

1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

1.1.1 Alueen yleiskuvaus
Rauman Satama on Suomen 4. suurin ulkomaanliikenteen yleissatama. Liikennettä

vuonna 2020 oli yhteensä 5 milj. tonnia (vienti 3,34 milj. tonnia, tuonti milj. 1,46 tonnia).

Aluskäyntejä yhteensä oli 944 kpl. Satama on Suomen 3. suurin konttisatama. Konttilii-

kennettä oli v. 2020 yhteensä 219 000 TEU. Kuljetusmuotoina ovat kontit, Ro-Ro, Lo-Lo,

kuivat ja nestemäiset irtolastit sekä projektilastit. Satamassa lastina on mm. paperia, sel-

lua, sahatavaraa, kappaletavaraa, kuten maatalouskoneita ja tuulimyllyn osia, voima-

laprojekteja jne. sekä kuivaa ja nestemäistä irtotavaraa, kuten kaoliinia, viljaa sekä li-

peää, polttoaineita, mäntyöljyä ja muita nesteitä. (Lähde Rauman Sataman nettisivujen

yleisesittely.)

Rauman satama on laajentunut vuosien saatossa länteen päin. Jo 1970-luvulla Ulko-Pe-

täjäksen saari kaavoitettiin saaren pohjoispuolta lukuun ottamatta sataman käyttöön. Ko-

konaisuudessaan Ulko-Petäjäs osoitettiin satama-alueeksi asemakaavassa vuonna

2004. Kaava-alue on entistä vesialuetta, joka on täytetty satamakentäksi. Alueen etelä-

puolella on Suomen Viljava Oy:n Rauman viljasiilot.
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Kuva. Kaava-alue on rajattu punaisella viivalla ortokuvaan. Kuvanottohetken jälkeen sa-

tamakenttää on laajennettu luoteeseen.

1.1.2 Luonnonympäristö
Kaava-alue on satamakentäksi täytettyä vanhaa vesialuetta. Alueella ei ole luontoarvoja.

Sataman laajennussuunnitelmiin liittyen on tehty luontoselvitys 2007 kaava-alueen poh-

joispuolella sijaitsevalle Katava- ja Iso-Saukon saariryhmälle. Satakunnan maakuntakaa-

vassa (Kartta 34) on Rauman saaristo mukaan lukien mm. Saukot lähisaarineen ja Petä-

jäs (II,I) merkitty virkistysalueeksi.

Rauman saariston vedenalaista luontoa on tutkittu mm. VELMU-hankkeessa. Kaava-alu-

een läheisyydestä löytyy joitakin tutkimuspisteitä. Tutkimuspisteet on kuvattu melko kau-

kana saarten rannoista, eikä merkittäviä luontoarvoja videoaineiston perusteella ole ha-

vaittu. Tämä saattaa selittyä foottisen vyöhykkeen aliedustuksella.

Kuva. Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma (VELMU) kerää

tietoa vedenalaisten luontotyyppien, lajien ja niiden muodostamien yhteisöjen esiintymi-

sestä Suomen merialueilla. Kuvaan on merkitty VELMU-hankkeessa tehdyt tutkimuspis-

teet Rauman sataman edustalla.
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1.1.3 Rakennettu ympäristö
Kaava-alue on satamakenttää, jolla ei vielä ole rakennuksia.

Kaava-alueen läheisyydessä sen eteläpuolella sijaitsevat Suomen Viljava Oy:n n. 80 met-

riä korkeat betoniset viljasiilot, Sataman koulutus- ja saunarakennus sekä tuontivarasto-

rakennuksia.

Petäjäksen, Otanlahden ja Syväraumanlahden ja lähisaarten huvilat on arvotettu maakun-

nallisesti merkittäväksi kulttuuriympäristöksi.

Kuva. Ulko-Petäjäksen merikartta (harauskartta).
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Tekninen huolto

Kuva. Johtokartasta näkee mm. Ulko-Petäjäksen satamakentän sadevesiviemäriverkos-

ton (vihreät viivat).

1.1.4 Ympäristöhäiriöt
Kaava-alueen läheisissä varastoissa säilytetään mm. kaoliinia.

Viljan varastoinnista aiheutuvan pölyn räjähdysriski tulee huomioida läheisiä alueita

suunniteltaessa.

Suunnittelualue sijoittuu maakuntakaavan mukaan vaarallisia kemikaaleja valmistavan

tai varastoivan laitoksen suojavyöhykkeelle (konsultointivyöhyke).

Rauman Satama Oy:n ympäristölupa
Vuonna 2007 Rauman Satama Oy:n satamatoiminnalle myönnetty toistaiseksi voimassa

oleva ympäristölupa ohjaa Rauman Satama Oy:ta, sen vuokralaisia sekä satama-alu-

eella toimivia yrityksiä. Luvan päivitys on käynnistetty vuonna 2014.

Ympäristölupa asettaa ehtoja toiminnalle, joka aiheuttaa melua tai vaikuttaa esimerkiksi

veden ja ilman laatuun sekä maaperään ja pohjavesiin.
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1.2 Suunnittelutilanne

1.2.1 Maakuntakaava

Satakunnan maakuntakaava
Ympäristöministeriö on vahvistanut Satakunnan maakuntakaavan 30.11.2011 (N:o

YM1/5222/2010). Satakunnan maakuntakaava on saanut lainvoiman 13.3.2013 korkeim-

man hallinto-oikeuden (KHO) päätöksellä.

Kehittämisperiaatemerkinnät:

Satakunnan maakuntakaavassa suunnittelualue sijoittuu kaupunkikehittämisen kohde-

vyöhykkeelle (kk). Merkinnällä osoitetaan kaupunkiseutuja, niiden osia tai muita yhdys-

kuntia koskevia kehittämispolitiikan alueidenkäytöllisiä periaatteita. Merkinnällä osoite-

taan niitä vyöhykkeitä, joihin kohdistuu valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai seudulli-

sesti tärkeitä alueidenkäytöllisiä kehittämistarpeita.

Suunnittelumääräys: Aluerakenteeltaan monikeskuksisia vyöhykkeitä kehitetään eheyttä-

mällä olemassa olevien keskusten ja taajamien yhdyskuntarakennetta sekä turvaamalla

viher- ja virkistysverkon jatkuvuus sekä palvelujen saatavuus. Yksityiskohtaisemmassa

suunnittelussa tulee edistää elinympäristöjen toimivuutta ja taloudellisuutta hyödyntä-

mällä rakennettuja verkostoja, vähentämällä liikennetarvetta sekä edistämällä joukkolii-

kenteen ja kevytliikenteen edellytyksiä. Alueen arkeologiset kohteiden, valtakunnallisesti

arvokkaiden maisema-alueiden sekä merkittävien kulttuuriympäristöjen tulee olla aluei-

denkäytön suunnittelun lähtökohtina. Kohdevyöhykettä koskee myös seuraava kehittä-

missuositus: Alueen maankäytön kehittämistarpeet tulisi tutkia ja ratkaista yksityiskohtai-

semmalla seudullisella maankäytön suunnitelmalla.

Suunnittelualue sijoittuu myös matkailun kehittämisvyöhykkeelle (mv3). Merkinnällä osoi-

tetaan merkittävät luontomatkailun kehittämisen kohdevyöhykkeet, joihin kohdistuu luon-

tomatkailun, luonnon virkistyskäytön, ulkoilu- ym. reitistöjen sekä luonnonsuojelun kehit-

tämis- ja yhteensovittamistarpeita.

Suunnittelumääräys: Vyöhykkeiden sisällä toteutettavassa alueidenkäytön suunnitte-

lussa on kiinnitettävä erityistä huomiota matkailuelinkeinojen ja virkistyspalveluiden ke-

hittämiseen. Suunnittelussa on otettava huomioon toteutettavien toimenpiteiden yhteen-

sovittaminen kulttuuri-, maisema- ja luontoarvoihin sekä olemassa oleviin elinkeinoihin ja

asutukseen. Matkailuun liittyviä toimintoja suunniteltaessa ja vyöhykkeen vetovoimai-

suutta kehitettäessä tulee ottaa huomioon vyöhykkeen erityisominaisuudet ja niiden omi-

naispiirteiden säilyttäminen.
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Satamatoimintojen kehittämisen kohdealue -merkinnällä (ls) osoitetaan niiden kauppasa-

tamien lähialue, johon kohdistuu satamatoimintojen alueiden käyttöön liittyviä laajennus

ja kehittämistarpeita.

Suunnittelumääräys: Alueen käyttöä suunniteltaessa tulee turvata pitkän aikavälin sata-

matoimintojen kehittämisedellytykset ja aluevaraukset. Satamatoimintojen suunnittelussa

on otettava huomioon vaikutukset maisemaan, asutukseen, loma-asutukseen, yleiseen

virkistykseen, linnustoon, muuhun eläimistöön sekä vedenalaiseen luontoon ja veden-

alaiseen kulttuuriperintöön. Aluetta suunniteltaessa tulee Liikennevirastolle, satamatoi-

minnasta vastaavalle taholle ja museoviranomaiselle varata mahdollisuus lausunnon an-

tamiseen.

Alueiden erityisominaisuuksia ilmaisevat merkinnät:

Suojavyöhyke -merkinnällä (sv1) osoitetaan alueita, joilla alueiden käyttöä on läheisen

alueen toiminnan tai muun ympäristöönsä käyttörajoituksia aiheuttavan luonteen vuoksi

rajoitettava. Merkinnällä osoitetaan vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan

laitoksen suojavyöhyke (konsultointivyöhyke).

Suunnittelumääräys: Suunnittelussa on otettava huomioon alueella sijaitsevista laitok-

sista tai vaarallisten kemikaalien valmistuksesta, varastoinnista tai kuljetuksesta ympä-

ristölle ja alueelle sijoittuville toiminnoille mahdollisesti aiheutuvat riskit. Suunniteltaessa

riskille alttiiden toimintojen sijoittamista suojavyöhykkeelle tulee palo- ja pelastusviran-

omaiselle sekä tarvittaessa Turvatekniikan keskukselle (TUKES) varata mahdollisuus

lausunnon antamiseen.

Aluevaraus ja kohdemerkinnät:

Satama-alue LS - merkinnällä osoitetaan satama- ja satamatoimintoihin välittömästi liitty-

vät varasto- ja terminaalialueet. Alueella on voimassa MRL 33§:n mukainen rakentamis-

rajoitus. Aluetta suunniteltaessa tulee liikennevirastolle ja satamatoiminnasta vastaavalle

taholle sekä museoviranomaiselle varata mahdollisuus lausunnon antamiseen.

Satakunnan vaihemaakuntakaava 1
Satakunnan vaihemaakuntakaava 1 on hyväksytty maakuntavaltuustossa 13.12.2013.

Ympäristöministeriö on vahvistanut kaavan 3.12.2014 ja kaava on saanut lainvoiman

korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä 6.5.2016. Satakunnan vaihemaakuntakaa-

vassa 1 osoitetaan maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet.

Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 1 Rauman kaupungin alueelle ei ole osoitettu

tuulivoimatuotannon alueita.
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Satakunnan vaihemaakuntakaava 2
Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 on hyväksytty maakuntavaltuustossa 17.5.2019 ja

se on saanut lainvoiman 1.7.2019. Vaihemaakuntakaavassa 2 teemana on energiantuo-

tanto, soiden moninaiskäyttö, kauppa, maisema-alueet ja rakennetut kulttuuriympäristöt.

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 tultua voimaan kumoutuvat samalla Satakunnan

maakuntakaavan vastaavat merkinnät ja määräykset.

Vaihemaakuntakaavassa 2 suunnittelualueelle ei ole annettu uusia merkintöjä.

Kuva. Ote maakuntakaavan (epävirallisesta) yhdistelmäkartasta.
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1.2.2 Yleiskaava
Rauman keskustan osayleiskaava
Alueella on voimassa Rauman keskustan osayleiskaava YK002033 (hyväksytty

23.8.2003).

Kuva. Ote ajantasa osayleiskaavakartasta, jossa kaava-alue on osoitettu Satama-alu-

eeksi (LS).

Rauman yleiskaava 2030
Koko kaupunkia koskeva yleiskaava on hyväksytty 25.3.2019 kaupunginvaltuustossa ja

se on saanut lainvoiman 9.5.2019. Suunnittelualue on Rauman yleiskaava 2030:n mu-

kaan satama-aluetta (LS). Merkinnällä osoitetaan satama- ja satamatoimintoihin välittö-

mästi liittyvät varasto ja terminaalialueet.

Alue on lisäksi vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen suojavyö-

hyke (konsultointivyöhyke) sv1-merkinnän sisällä. Suunnittelumääräyksen mukaan suun-

nittelussa on otettava huomioon alueella sijaitsevista laitoksista tai vaarallisten kemikaa-

lien valmistuksesta, varastoinnista tai kuljetuksesta ympäristölle ja alueelle sijoittuville

toiminnoille mahdollisesti aiheutuvat riskit. Suunniteltaessa riskille alttiiden toimintojen

sijoittamista suojavyöhykkeelle tulee palo- ja pelastusviranomaiselle sekä tarvittaessa

Turvatekniikan keskukselle (TUKES) varata mahdollisuus lausunnon antamiseen.
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Kuva. Ote Rauman yleiskaavasta 2030 (YK002035).

1.2.3  Asemakaava

Alueella on voimassa asemakaava 02-308, jonka hyväksymismenettely on käynyt läpi

seuraavan prosessin: Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 20.6.2016 hyväksynyt

Rauman Sataman LNG-terminaalin asemakaavan muutoksen (AK 02-308) laaditussa

muodossa. Turun hallinto-oikeus on 5.7.2017 hylännyt valituksen. Korkein hallinto-oi-

keus on päätöksellään 13.4.2018 hylännyt valituslupahakemuksen, eikä siten anna rat-

kaisua valitukseen.

Nyt vireillä oleva asemakaava-alue rajautuu samoin kuin Sataman LNG-terminaalialueen

asemakaava 02-308. Kaava-alue on laajuudeltaan n. 3.6 ha. Tonttitehokkuuden ollessa

e=0,60 rakennusoikeudeksi alueelle muodostuu 21609 k-m2.

Kaava-alue on kokonaisuudessaan merkitty satama-alueeksi, jolla saa käsitellä ja varas-

toida kemikaaleja mm. nesteytettyä maakaasua. Alueelle saa rakentaa satamatoimin-

taan sekä kemikaalien käsittelyyn ja varastointiin liittyviä rakennuksia, rakennelmia, lait-

teita ja flare-piipun (LS1/kem-lng).

Alueella rakennuksen, rakenteiden ja laitteiden ylin korkeusasema on +45.0 m.
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Kaava-aluetta koskevat seuraavat yleismääräykset:

Rakentuessaan LNG-terminaali muodostaa ympärilleen nk. konsultointivyöhykkeen.

Suunniteltaessa konsultointivyöhykkeen sisälle on otettava huomioon alueella sijaitse-

vista laitoksista tai vaarallisten kemikaalien valmistuksesta, varastoinnista tai kuljetuk-

sesta ympäristölle ja alueelle sijoittuville toiminnoille mahdollisesti aiheutuvat riskit.

Suunniteltaessa riskille alttiiden toimintojen sijoittamista alueelle tulee palo- ja pelastusvi-

ranomaiselle sekä tarvittaessa Turvatekniikan keskukselle (TUKES) varata mahdollisuus

lausunnon antamiseen.

Laitoksen turvallisuusvaikutukset eivät saa vaarantaa olemassa olevia alueen toimintoja.

Tarvittaessa on ryhdyttävä toimiin vaarojen pienentämiseksi.

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

Kuva. Ote ajantasa-asemakaavasta, kaava-alueen rajaus on sama kuin kuvan keskellä

näkyvä asemakaavan 02-308:n raja.
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1.2.4 Hakemistokartta

Kuva. Hakemistokartta.

1.2.5  Rakennusjärjestys
Kaupunginvaltuusto hyväksyi Rauman kaupungin rakennusjärjestyksen 30.3.2009, voi-

maantulopäivä oli 3.4.2009.

1.2.6  Pohjakartta
Pohjakartan on laatinut Rauman kaupungin teknisen viraston kiinteistö- ja mittaustoimi ja

se täyttää kaavoitusmittauksista ja kaavojen pohjakartoista annetun asetuksen 1284/99

vaatimukset.
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2. Asemakaavan muutoksen tavoitteet ja vaihtoehto

2.1. Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet

Maakuntakaavan ja yleiskaavan kaava-aluetta koskevat merkinnät on kuvattu selostuk-

sen kohdassa 1.2 Suunnittelutilanne.

Rauman Satama Oy on pyytänyt (1.6.2021) muuttamaan AK 02-308 alueen asemakaa-

vaa siten, että alueen asemakaavamerkintä muutetaan vastaamaan muun satama-alu-

een asemakaavaa.

2.2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa tavoitteet on määritelty seuraavasti:

Rauman Satama Oy hakee asemakaavamuutosta, jossa AK 02-308 alueen asemakaa-

vamerkintä muutetaan vastaamaan muun satama-alueen asemakaavaa. Sataman te-

hokkuuslukustavoite alueelle on e=1,00.

Lähtökohtana on asemakaavan muutoksen laatiminen maankäyttö- ja rakennuslain aset-

tamien vaatimusten mukaisesti.

2.3. Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen

Osallisten tavoitteet

Aloitusvaiheen mielipiteet
Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 2.9.– 7.10.2021. Nähtä-

villäoloaikana ei saatu mielipiteitä.

Luonnosvaiheen mielipiteet
Asemakaavaluonnos oli nähtävillä _._.– _._.2022. Nähtävilläoloaikana ei saatu / saatiin _

kpl mielipiteitä.
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2.4. Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot

0-vaihtoehto
Suunnittelualueella on voimassa asemakaava, joka mahdollistaa mm. LNG-terminaalin

rakentamisen. Terminaalin rakentaminen ei ole konkretisoitunut, sen sijaan alueelle on

mahdollisesti tarve rakentaa varastorakennuksia enemmän kuin voimassaolevan kaavan

tehokkuusluku e=0,60 sallisi. Ns. 0-vaihtoehto ei vastaa Sataman nykyisiä tavoitteita

eikä näkymiä alueen tulevasta käytöstä.
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3. Asemakaavan suunnittelun vaiheet

Asemakaavan suunnittelun tarve, käynnistäminen ja sitä koskevat
päätökset

Rauman Satama Oy on pyytänyt (1.6.2021) muuttamaan AK 02-308 alueen asemakaa-

vaa siten, että alueen asemakaavamerkintä muutetaan vastaamaan muun satama-alu-

een asemakaavaa.

Rauman kaupunginhallituksen kaavoitusjaosto on 15.6.2021 (§ 47) päättänyt, että Rau-

man satama-alueen LNG-terminaalin asemakaavamuutokseen ryhdytään, ja että Rau-

man Satama Oy:n kanssa tulee laatia sopimus asemakaavamuutoksen käynnistämi-

sestä.

Sopimus asemakaavan muutoksen käynnistämisestä on allekirjoitettu 24.6.2021.

Vireilletulo

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu 2.9.2021 erillisellä kuulutuksella osallistumis- ja arvi-

ointisuunnitelman nähtäville asettamisen yhteydessä. Kaavatyö (AK 02-327) sisältyy li-

säksi vuoden 2022 kaavoitusohjelmaan.

Aloitusvaihe

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) valmistui 20.8.2020 ja se asetettiin nähtäville

2.9.– 7.10.2021väliseksi ajaksi. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma postitettiin kaava-

alueeseen rajoittuvien kiinteistöjen maanomistajille ja viereisten alueiden vuokralaisille.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ei saatu mielipiteitä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma lähettiin suunnitelman mukaisesti tiedoksi viran-

omaisille ja muille osallistahoille. Lausuntoja aloitusvaiheessa ei saatu.

Luonnosvaihe

Kaupunginhallituksen kaavoitusjaosto päätti asettaa asemakaavamuutoksen luonnok-

sena nähtäville _._.2022 (_§). Asemakaavamuutoksen luonnos oli nähtävillä _._.-
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_._.2022. Nähtävillä olon aikana kaavaluonnoksesta ei jätetty/jätetiin _kpl kirjallisia mieli-

piteitä.

Asemakaavaluonnoksesta pyydettiin lausunnot tekniseltä valiokunnalta, ympäristö- ja lu-

palautakunnalta, sivistysvaliokunnalta, terveydensuojeluviranomaiselta, Turvatekniikan

keskukselta (TUKES) pelastuslaitokselta, Varsinais-Suomen ELY-keskukselta, Satakun-

taliitolta, Väylävirastolta, Satakunnan Museolta, Rauman Energia Oy:ltä, DNA Oy:ltä ja

Rauman Vedeltä.

Saadut lausunnot on lisätty asemakaavan liitteeksi samoin kuin kaavoittajan vastineet

lausuntoihin. Kaupunginhallituksen kaavoitusjaosto hyväksyi lausuntoihin laaditut vasti-

neet kokouksessaan _._.2022 (KVJ _ §).

Ehdotusvaihe

Kaavakarttaan tehtiin seuraavat muutokset ehdotusvaiheeseen siirryttäessä: +

Kaavoitusjaosto päätti _._.202_ (KVJ _ §) kokouksessaan asemakaavamuutoksen ehdo-

tuksen nähtäville asettamisesta.

Voimalinjan asemakaavamuutos oli ehdotuksena nähtävillä MRA 27 §:n mukaisesti _._.-

_._.202_. Nähtävillä olon aikana kaavasta ei jätetty/jätetiin _kpl kirjallisia muistutuksia.

Kaavaehdotuksesta pyydettiin lausunnot Varsinais-Suomen ELY-keskukselta ja Sata-

kuntaliitolta.
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4 Asemakaavan kuvaus

4.1 Kaavan rakenne
Kaava-alue sijoittuu asemakaavalla satama-alueeksi osoitetun alueen keskelle. Kuten jo

edellä on todettu, asemakaavalla ei enää ole tarvetta varautua LNG-terminaalin rakenta-

miseen alueelle. Alueen merkitseminen satama-alueeksi on luontevaa.

4.2 Mitoitus
Aluevaraus Pinta-ala Rakennusoikeus

-----------------------------------------------------------------------------

LS 36 015 m2 36 015 k-m2

Asemakaavan muutoksen myötä rakennusoikeus kaava-alueella kasvaa 14406 k-m2.

4.3 Aluevaraukset
Satama-alue (LS)
Käyttötarkoitusmerkintä

Asemakaava-alue osoitetaan satama-alueeksi (LS). Asemakaavan muutoksen myötä

poistuu mahdollisuus rakentaa alueelle suuronnettomuusvaaran aiheuttava LNG-termi-

naali.

Rakennusoikeus

Kaava-alueen tehokkuusluku on e=1,00, joka vastaa n. 3.6 ha alueella 36 015 k-m2 ra-

kennusoikeutta. Rakennusoikeus lisääntyy alueella 14 406 k-m2.

Muut kaava-aletta koskevat määräykset

Alueella rakennuksen vesikaton ylimmän kohdan korkeusasema on kaava-alueella

+45.0 m.

Kaava-alueella on noudatettava kaavakartan yhteydessä olevia rakentamistapaohjeita

(ek7).

4.4 Kaavamerkinnät ja määräykset
Kaavamääräykset ja -merkinnät ilmenevät parhaiten kaavakartasta.

4.5 Rakentamistapaohjeet
Kaava-alueella on noudatettava rakentamistapaohjeita.
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Rakentamistapaohjeet LS-alueelle:

· Alueen pohjoisosassa rakentamisessa tulee ottaa huomioon vaikutukset Fåfängan

ja Syväraumanlahden näkymiin (vrt. asemakaavan 02-302 rakentamistapaohjeiden

maisemaraja).

· Rakennusten ja rakenteiden maksimikorkeusasema on +45. Vähäisin osin (=halkai-

sija maksimissaan 12m) tekniset rakenteet voivat ylittää em. korkeuden.

· Alueen tarvitsemat autopaikat tulee osoittaa satama-alueelta.

· Rauman Sataman toiminnallisessa ympäristöluvassa on asetettu ehtoja mm. seu-

raavia asioita koskien: päästöt vesiin ja viemäriin sekä maaperään, melu, valaistus,

jätehuolto, polttoaineiden ja kemikaalien käsittely ja säilytys, häiriötilanteet.

4.6 Nimistö
Asemakaavan muutos ei sisällä uutta nimistöä.

4.7 Kaavan suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin
Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 14.12.2017. Päätök-

sellä valtioneuvosto korvaa valtioneuvoston vuonna 2000 tekemän ja 2008 tarkistaman

päätöksen valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. Valtakunnalliset alueidenkäyttö-

tavoitteet sisältävät seuraavat aihepiirit:

- toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen

- tehokas liikennejärjestelmä

- terveellinen ja turvallinen elinympäristö

- elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat

- uusiutumiskykyinen energiahuolto

Kaava ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kanssa ja se tukee

tavoitteita toimivan yhdyskunnan ja kestävän liikkumisen sekä tehokkaan liikennejärjes-

telmän osalta. Kaavatyön lähtökohtana on toimivan satamaympäristön vaatimukset.
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5 Kaavan vaikutukset

Asemakaavan vaikutusten arvioinnissa verrataan ensisijaisesti asemakaavan muutoksen

vaikutuksia voimassaolevaan asemakaavaan. Keskeiset muutokset nykyiseen asema-

kaavaan verrattaessa ovat:

1) Alueen käyttötarkoitusmerkintä ei enää mahdollista LNG-terminaalin rakentamista.

2) Kaava-alueen rakennusoikeus kasvaa merkittävästi.

Seuraavana vaikutukset on esitetty taulukkomuodossa:

5.1 Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen

Alueen si-

jainti yhdys-

kuntaraken-

teessa

Suunnittelualue on kaikilla kaavatasoilla merkitty satama-alueeksi.

Yhdyskunta-

rakenteen

eheys

Satamatoiminnot ovat alueelle luonnollinen käyttö.

5.2 Vaikutukset liikenteeseen

Liikenne-

määrä

ja liikenteen

sujuvuus

Satama-alueella liikkuminen on sallittu vain Rauman Satama Oy:n tai

sen valtuuttaman tahon myöntämällä kulkuluvalla. Raskas ajoneuvolii-

kenne kulkee alueelle Sataman liikennereittejä käyttäen. Kaavan to-

teuttamisella ei ole merkittäviä vaikutuksia sataman liikenteen järjestä-

miseen.

Joukkolii-

kenne

Ei muutoksia

5.3 Vaikutukset yhdyskunta- ja energiatalouteen

Yhdyskunta-

tekninen

huolto

Kaava-alueen rakentaminen ei sulje yhdyskuntateknisen huollon lin-

joja. Alue liittyy jo rakennettuihin kunnallisteknisiin verkostoihin.
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Kaavatalous Kaavataloudellisesti on edullista hyödyntää jo rakennettusatamakenttä

mahdollisimman tehokkaasti satamatoimintojen käyttöön.

5.4 Vaikutukset luontoon ja luonnonvaroihin

Luonnon

monimuotoi-

suus

Kaava-alue on täyttömaalle rakennettua satamakenttää. Alueella ei

ole erityisiä luontoarvoja.

Hulevedet Rauman Sataman toiminnallisen ympäristöluvan ehdoissa todetaan

mm., että Laiturialueiden ja lastinkäsittelyalueiden, joilla käsitellään ke-

mikaali-, öljy tai bulklasteja, on oltava kestopäällystettyjä.

Satama-alueilla, joilla käsitellään polttoaineita tai muita ympäristölle

haitallisia aineita, sadevesiviemärit on varustettava asianmukaisesti

mitoitetuilla öljynerottimilla ja sulkulaitteilla siten, että viemärit voidaan

tarvittaessa välittömästi sulkea. Sulkulaitteet on merkittävä näkyvästi.

Konttien pesualueella pesuvedet on johdettava kiintoaineen erotuksen

ja öljynerotuskaivon kautta sadevesiviemäriin silloin, kun ei käytetä pe-

suaineita, eikä kyseessä ole kemikaalikontti.

Pesuaineita käytettäessä vedet on johdettava jätevesiviemäriin tai um-

pisäiIiöön ja toimitettava jätevedenpuhdistamolle.

Kemikaalikonttien pesussa syntyvä pesuvesi on johdettava umpikai-

voon, josta vedet on toimitettava Oy Ekokem Ab:lle tai muuhun vas-

taavaan ympäristöluvalliseen käsittelyyn.

Asemakaavan muutos ei tuo hulevesien käsittelyn osalta muutoksia

nykytilanteeseen.

Ilmastovai-

kutukset

Kaava-alue on jo valmiiksi rakennettua satamakenttää. Sen mahdolli-

simman tehokas käyttö satamatoimintoihin on myös ilmastovaikutus-

ten näkökulmasta perusteltua.
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LNG-terminaalille tultaneen kaavoittamaan myöhemmin uusi sijoittu-

mispaikka Rauman sataman yhteyteen.

5.5 Vaikutukset maisemaan, kaupunkikuvaan, kulttuuriperintöön ja ra-
kennettuun ympäristöön

Maisema Rakentamistapaohjeissa määrätään, että alueen pohjoisosassa raken-

tamisessa tulee ottaa huomioon vaikutukset Fåfängan ja Syvärauman-

lahden näkymiin (vrt. asemakaavan 02-302 rakentamistapaohjeiden

maisemaraja).

Rakennusten ja rakenteiden maksimikorkeusasema on +45. Vähäisin

osin (=halkaisija maksimissaan 12m) tekniset rakenteet voivat ylittää

em. korkeuden.

Asemakaavamuutokseen merkitty maksimirakennuskorkeus +45 m on

sama, kun alueella voimassaolevassa asemakaavassa. On todennä-

köistä, että tuleva rakentaminen on huomattavasti asemakaavassa

sallittua matalampaa. Asemakaavassa on kuitenkin syytä varautua

myös korkeaan rakentamiseen, sillä tulevaisuuden tarpeita ei vielä tar-

kasti tiedetä.

Maisemallisena dominanttina kaava-alueen eteläpuolella sijaitsevat

Suomen Viljava Oy:n n. 80 metriä korkeat betoniset viljasiilot. Näihin

verrattaessa tuleva rakentaminen tulee olemaan selkeästi matalam-

paa. Rakentamisen korkeuden lisäksi maisemavaikutusten kannalta

merkityksellistä on rakennusten korkeiden osien sijoittuminen (maise-

maraja) ja väritys.

Kaupunki-

kuva

Satama on suljettua yksityisaluetta. Varsinaisia kaupunkikuvallisia vai-

kutuksia ei ole, kun otetaan huomioon, että vaikutukset maisemaan on

edellä arvioitu erikseen.

Kulttuuripe-

rintö

Suunnittelualueella ei ole muinaisjäännöksiä.
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Rakennettu

ympäristö

Kaava-alueella ei ole rakennuksia.

5.6 Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön

Ympäristö-

häiriöt

Asemakaavan rakentamistapaohjeissa todetaan, että Rauman Sata-

man toiminnallisessa ympäristöluvassa on asetettu ehtoja mm. seu-

raavia asioita koskien: päästöt vesiin ja viemäriin sekä maaperään,

melu, valaistus, jätehuolto, polttoaineiden ja kemikaalien käsittely ja

säilytys, häiriötilanteet.

Mahdollisen LNG-terminaalin aiheuttamat ympäristöhäiriöt (suuronnet-

tomuusvaara) eivät toteudu alueella, koska asemakaavamuutoksen

myötä terminaalin rakentamismahdollisuus alueelle poistuu.

KONSULTOINTIVYÖHYKE

Suunnittelualue sijoittuu sataman ja suurteollisuuden läheisyydestä

johtuen maakuntakaavan mukaan vaarallisia kemikaaleja valmistavan

tai varastoivan laitoksen suojavyöhykkeelle (konsultointivyöhyke).

Sosiaalinen

ympäristö

Ei muutoksia sosiaaliseen ympäristöön.

Virkistys Kaava-alue on vesialueesta täytettyä satamakenttää. Kaava-alue on

satama-aluetta, eikä se kuulu Rauman virkistysverkostoihin.

Julkiset pal-

velut

Kaavamuutoksella ei ole suoria vaikutuksia julkisiin palveluihin.

Yksityiset

palvelut

Kaavamuutoksella ei ole suoria vaikutuksia yksityisiin palveluihin. Sa-

tama on arvioinut kaavamuutoksen tarpeelliseksi tulevien satama-

hankkeiden toteuttamisen kannalta.
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5.7 Vaikutukset elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin

Elinkeinotoi-

minta ja työ-

paikat

Asemakaavan muutos vastaa nykyistä kaavaa paremmin Sataman tu-

leviin tarpeisiin. Asemakaavan muutoksen myötä suuronnettomuus-

vaaran aiheuttavaa LNG-terminaalia ei enää voi rakentaa kaava-alu-

eelle. LNG-terminaalin on nyt suunniteltu sijoittuvan laajennetun Iso

Järviluodon saaren lounaisosaan. Tarkemmin asia tulee harkittavaksi

Iso Järviluodon aluetta koskevan kaavoitustyön yhteydessä.

Rauman Satama Oy:n eli satamanpitäjän ja sen tytäryhtiön Botnia

Port Service Oy:n palveluksessa työskentelee tällä hetkellä vajaat 30

työntekijää. Satama-alueella toimii lisäksi muita yrityksiä.
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6 Asemakaavan toteutus

Suunnitellun voimalinjan rakentaminen voidaan aloittaa asemakaavan tultua lainvoi-

maiseksi. Asemakaavan laadintahetkellä Satamalla ei ole vireillä kaava-alueelle kohdis-

tuvaa rakennushanketta.

Rakentamista ohjaa kaavakartan yhteydessä olevat rakentamistapaohjeet.

***

Kaavatyöhön ovat osallistuneet kaavoitusarkkitehti Jouni Mäkinen, kaavavalmistelija

Suvi Rosendahl.

Raumalla 12.1.2022

Rauman kaupungin tekninen toimiala / kaavoitus

Juha Eskolin Jouni Mäkinen

kaavoitusjohtaja kaavoitusarkkitehti



12.01.2022

RAUMA

684

3,60

Rantaviivan

pituus km Oma ranta Muut Oma ranta Muut

Pinta-ala    

ha

Pinta-ala    

%

Kerrosala      

k-m
2

Tehokkuus 

e

Pinta-alan 

muut. ha+

Kerrosalan 

muut.k-m
2
+

Aluevar. 

yhteensä 3,6015 100,0 36015 1,00 14406

A yhteensä 0,0000 0,0 0 0,0000 0

P yhteensä 0,0000 0,0 0 0,0000 0

Y yhteensä 0,0000 0,0 0 0,0000 0

C yhteensä 0,0000 0,0 0 0,0000 0

K yhteensä 0,0000 0,0 0 0,0000 0

T yhteensä 0,0000 0,0 0 0,0000 0

V yhteensä 0,0000 0,0 0 0,0000 0

R yhteensä 0,0000 0,0 0 0,0000 0

L yhteensä 3,6015 100,0 36015 1,00 0,0000 14406

E yhteensä 0,0000 0,0 0 0,0000 0

S yhteensä 0,0000 0,0 0 0,0000 0

M yhteensä 0,0000 0,0 0 0,0000 0

W yhteensä 0,0000 0,0 0 0,0000 0

Pinta-ala    

ha

Pinta-ala    

%

Kerrosala         

k-m
2

Pinta-alan 

muut. ha+

Kerrosalan 

muut.k-m
2
+

Maan.til. yht. 0,0000 0 0,0000 0

Suojeltujen rak. Suojeltujen rak.

lkm k-m
2

lkm+ k-m
2
+

Suoj.rak. yht. 0 0 0 0

asemakaava 0 0 0 0

muu 0 0 0 0

Suojeltujen rak. muutos

Yhteenveto maanalaisista tiloista

Rakennussuojelu

0,0000

3,60

Yhteenveto aluevarauksista

Kaava-alueen pinta-ala

Maanal. tilojen pinta-ala

Kuntanumero 02-327

Ayk:n kaavatunnus

Kunnan kaavatunnus

Ranta-asemakaava:

Asemakaavan tietojen täyttölomake 1/4 Täyttämispvm

Uusi ak:n pinta-ala

Ak:n muutoksen pinta-ala

Rakennuspaikkojen lkm Lomarak.paikkojen lkm

Kunta

Hyväksymispvm Vireille tulosta ilm. pvm

Asemakaavoituksen seuranta Alueell. ympäristökeskus

Rauman Sataman LNG -terminaalialueen asemakaavamuutos

Asemakaavan perustiedot
Asemakaavan nimi

Sivu 1 (1)



Rauman kaupunki 

Tevi/ kaavoitus
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0

12.01.2022

RAUMA

684

00.01.1900

Pinta-ala    

ha

Pinta-ala    

%

Kerrosala       

k-m
2

Tehokkuus 

e

Pinta-alan 

muut. ha+

Kerrosalan 
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Poistuvia asemakaavamääräyksiä ja -merkintöjä:

LS1/kem-lngA04902 Satama-alue, jolla saa käsitellä ja varastoida kemikaaleja
mm. nesteytettyä maakaasua. Alueelle saa rakentaa
satamatoimintaan sekä kemikaalien käsittelyyn ja
varastointiin liittyviä rakennuksia, rakennelmia, laitteita ja
flare-piipun.

A082 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

A090 Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista.
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