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SATAMA JA SEN SIJAINTI

Rauman  satama  sijaitsee  kaupungin  keskustasta  länteen  pääosin
Kompin,  IsoHakunin  ja  UlkoPetäjäksen  alueella.  Lähimmät  sata
man  osat  ovat  vain  noin  kilometrin  etäisyydellä  kaupungin  keskus
tasta.

Sataman alue kattaa kiinteistöt 684402120, 6844025M503, 684
40225M604,  68422552,  68422561  ja  68440225.  Kiinteistö
68422552 on Suomen Viljava Oy:n omistuksessa.

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE

Ympäristönsuojelulain  28  §:n  1  momentin  mukaan  ympäristön  pi
laantumisen vaaraa aiheuttavaan  toimintaan on oltava ympäristölu
pa.  Ympäristönsuojeluasetuksen  1  §:n  1  momentin  12  a)  kohdan
mukaan  lupa on oltava pääosin kauppamerenkulun käyttöön tarkoi
tetun  ja  yli  1  350  tonnin  vetoisille  aluksille  soveltuvan  sataman  tai
lastaus taikka purkulaiturin toimintaan.

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Ympäristölupavirasto  on  ympäristönsuojelulain  31  §:n  1  momentin
kohdan 1)  ja 4 momentin sekä ympäristönsuojeluasetuksen 5 §:n 1
momentin kohdan 7 a) perusteella toimivaltainen lupaviranomainen.

HAKEMUKSEN VIREILLETULO

Hakemus on tullut vireille ympäristölupavirastoon 30.12.2003.
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TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE

Luvat Rauman Satamalla ei ole ympäristönsuojelulain (86/2000) perusteel
la annettuja lupapäätöksiä.

Satamaalueella  toimivilla  yrityksillä  ja  laitoksilla  on  ympäristölupia
seuraavasti:

 Saaristomeren  merivartiosto.  Polttonesteiden  jakelu
asema.  Rauman  kaupungin  ympäristölautakunta  (YL
337 §, 4.11.1997).

 Saaristomeren  merenkulkupiiri:  Merenkulkupiirin  omien
veneiden  polttoaine  ja  voiteluainevarasto.  Rauman
kaupungin ympäristölautakunta (YL 157 §, 8.8.2000).

 Oy  Shell  Ab:  Polttonesteiden  jakeluasema.  Rauman
kaupungin ympäristölautakunta (YL 328 §, 4.11.2003).

 Oy Rauma Stevedoring Ltd. Kemikaalikappaletavarava
rasto 4  (IMOluokittelu). Rauman  kaupungin ympäristö
lautakunta (YL 198 §, 3.6.1993).

 Oy Rauma Stevedoring Ltd. Kemikaalikappaletavarava
rasto 4  ja konttikenttä (IMOvarastot). Rauman kaupun
gin ympäristölautakunta (YL 88 §, 18.3.1997).

 Oy  Rauma  Stevedoring  Ltd.  Polttonesteen  jakamo.
Rauman  kaupungin  ympäristölautakunta  (YL  275  §,
2.9.1997).

 Satatankki  Oy  (nykyisin  Baltic  Tank  Oy):  Rikkihapon,
typpihapon,  muurahaishapon  ja  ammoniakkiveden  va
rastointi  ja astiointi. Rauman kaupungin ympäristölauta
kunta (YL 96 §, 4.3.1998).

 Kalanelikko Oy: Kalanjalostus  ja kalan varastointi. Rau
man  kaupungin  ympäristölautakunta  (YL  101  §,
4.5.2004).

 Neste  Markkinointi.  Polttonesteiden  jakeluasema.  Rau
man  kaupungin  ympäristölautakunta  (YL  247  §,
6.9.2005).

 Kiilto Oy. Polymeroinnin raakaaineiden ja liuottimien va
rastointi  Rauman  Satamassa, Kemikaalilaituri  K1:n vie
ressä.  LounaisSuomen  ympäristökeskus  Dnro  LOS
2004Y1050111 (Nro 73 YLO), annettu 7.9.2005.

 Suomen Akkukeräys Oy. Käytettyjen akkujen välivaras
ton  perustaminen.  LounaisSuomen  ympäristökeskus
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Dnro  0200Y0432111  (Nro  71  YLO),  annettu
21.11.2006.

LounaisSuomen  ympäristökeskuksessa  on  vireillä  seuraavat  lupa
hakemukset:

 Aspokem Oy, Dnro LOS2006Y762111
 Baltic  Tank  Oy,  Dnro  LOS2004Y167111  (sataman

pohjoinen alue)
 Baltic  Tank  Oy,  Dnro  LOS2006Y1192111  (sataman

eteläinen alue)

Kaavoitus Rauman sataman alueella on voimassa 25.8.2003 vahvistettu yleis
kaava ja samoin 25.8.2003 vahvistettu Rauman keskustan osayleis
kaava. Yleiskaavassa ja osayleiskaavassa satamaalue on varustet
tu merkinnällä LS.

Suurimmalla  osalla  satamaaluetta  on  voimassa  30.7.1986  vahvis
tettu asemakaava, jossa satamaalue on varustettu merkinnällä LS
1.

Rauman kaupungin kaavoitusjaosto hyväksyi 7.4.2004 Rauman sa
tamaaluetta  koskevan  asemakaavan  muutoksen.  Asemakaavan
muutos tuli voimaan 28.6.2004.

Sataman  asemakaavamuutoksessa  Rauman  Sataman  hallinnoimat
maa ja vesialueet on merkitty satamaalueeksi (LS1), jolle saa sijoit
taa  satamatoimintaan  liittyviä  rakennuksia  ja  laitteita  sekä erikseen
osoitetulle alueelle myös matkailuun liittyvää rakentamista (lsm). Pe
täjäksen satamanosassa on erotettu varastorakennusten korttelialue
(TV1).

TOIMINNAN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ

Satama Raumalla  harjoitettiin  kauppapurjehdusta  tiettävästi  jo  1600–1700
luvuilla.  Vanhin  säilynyt  satamaaluetta  kuvaava  kartta on  vuodelta
1839, jolloin satama oli Salmensuussa. Satamaa on laajennettu lai
turipaikka kerrallaan niin, että satamaalue on vaiheittain laajentunut
Kanaalin  suulta  kolmen  kilometrin  mittaiseksi  ulottuen  Ulko
Petäjäksen kärkeen saakka.

Naulatehtaankallio,  joka kohoaa 13 metriä merenpinnasta, muodos
taen  suojan  sataman  itäpuolella  sijaitsevien  asuntoalueiden  suun
taan. Sataman pohjoispuolella on Petäjäksen virkistysalue, jossa on
myös vapaaajan asuntoja.

Kompin asuntoalue  rajoittuu satamaan. Komppi on  luokiteltu seutu
kaavassa kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi alueeksi. Kompin asuin
rakennusten ryhmään kuuluu myös satamatoimistorakennus, joka on
osayleiskaavassa osoitettu suojeltavaksi.
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Sataman  länsipuolella  on  Rauman  saariston  Natura  2000  alue
(FI0200073), joka on lähimmillään noin 2 km:n etäisyydellä satamas
ta.  Alue  on  suojeltu  luontodirektiivin  perusteella.  Sataman  pohjois
puolella  KatavSaukon  ja  Kaurasen  saaren  välissä  on  kaksi  luon
nonsuojelulain perusteella  rauhoitettua saarta,  joiden etäisyys sata
masta on noin 900 m.

Sataman itäpuolella Tarvonsaaren ja Otalahden alueella on runsaas
ti asutusta ja palveluja.

Veden laatu ja kalatalous

Meriveden virtaukset seuraavat Rauman sataman edustalla pääasi
assa  laivaväylien  suuntia.  Päävirtaus  kulkee  ulompana  rannikon
edustalla  pohjoiseen.  Lähempänä  rannikkoa,  Järviluodon  ja  Ruuhi
luodon välillä, esiintyy vastakkainen virtaus. Virtausoloja pidetään jä
tevesien laimenemisen kannalta edullisina.

Rauman edustan merialueelle  johdetaan metsäteollisuuden  ja Rau
man kaupungin biologiskemiallisessa puhdistamossa käsiteltyjä  jä
tevesiä.  Talvella  jätevedet  sekoittuvat  ohueen  pintakerrokseen  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 heiken
tynyt  jätevesien purkupaikkojen edustalla. Myös veden ravinnepitoi
suudet ovat kohonneet jätevesien vaikutusalueella ja niiden edustal
la aina linjalle KaskinenRuuhiluotoHanhinen saakka.

Avovesikautena merivesi on Rauman edustalla yleensä vain lyhytai
kaisesti kerrostunut. Kerrostumisen aikana pohjanläheisissä vesiker
roksissa esiintyy hapen vajausta.  Fosforipitoisuudet ovat viime vuo
sina selvästi pienentyneet kesäkuukausina jätevesien purkualueiden
läheisyydessä. Alueet voidaan kuitenkin  luokitella  lievästi rehevöity
neiksi. Myös sataman vesialueen fosforipitoisuudet osoittavat lievää
rehevöitymistä.

Linjan MaanpääJärviluodon itäpääPetäjäksen länsikärki  itäpuolella
veden laatu on luokiteltu tyydyttäväksi. Linjan HanhinenRuuhiluoto
Heinänen ulkopuolella vedenlaatu kuuluu luokkaan erinomainen.

Meriveden suurimmat korkeusvaihtelut ajoittuvat pitkäaikaisten tilas
tojen mukaan välille syyskuutammikuu ja pienimmät välille huhtikuu
heinäkuu.  Kesällä  vedenkorkeuden  keskimääräinen  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).
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Sataman edustalla merellisiä kalalajeja edustavat mm. silakka, kam
pela ja karisiika sekä makean veden lajeja mm. ahven hauki ja ma
de. Kalastuksen kannalta  merkittävät  kalalajit  ovat  lohi,  meritaimen
ja vaellussiika.

Veden laatu ei nykyisin enää rajoita silakan ja karisiian kutupaikkoja
Rauman  edustalla.  Suunnilleen  linjan  MaanpääJärviluotoUlko
PetäjäsSaukot  länsipuolella vedenlaatu on riittävän hyvä kalojen li
sääntymiselle  ja  mädin  kehittymiselle. Lähimmät  silakan  kutualueet
on tavattu Ruuhiluodon koillispuolelta noin 0,5 km:n etäisyydellä sa
tamasta.

Lähimmät  kalastusalueet  sijaitsevat  Järviluodon  lounaispuolella  ja
RuuhiluotoPajukari  vesialueella.  Satamaalueella  kalastaminen  on
kielletty.

Ilman laatu

Rauman seudun  ilmanlaatua mitataan Sinisaaren kaupunginosassa
ja Hallikadulla kaupungin keskustassa. Mittausasemien tiedot vuosil
ta 2004–2005 on esitetty seuraavassa taulukossa:

* Vain vuoden 2004 tiedot
**  Vuorokausiohjearvon  ylityksiä  oli  vuonna  2005  kolmen  kuukauden  aikana,
vuonna 2004 ylityksiä ei havaittu

Suurimmat  hengitettävien  hiukkasten  (PM10)  ja  typenoksidien  pitoi
suudet  on  mitattu  keväällä  ja  suurimmat  rikkidioksidin  pitoisuudet
loppuvuodesta.

Maaperä ja pohjavedet

Rauman  sataman  vartiointirakennuksen  suunnitteluvaiheessa  ra
kennuskohteessa  tehtiin  maaperätutkimuksia  ja  otettiin  maaperä
näytteitä. Kokoomanäytteistä tehtyjen analyysien mukaan maaperän
raskasmetalli  klorofenoli,  PCB,  mineraaliöljy  ja  haihtuvien  or
gaanisten  liuottimien  pitoisuudet  olivat  alle  SAMASEohjearvojen.
Osassa  näytteitä  sinkki  ja  mineraaliöljypitoisuus  oli  ohjearvoa  kor
keampi,  mutta  alitti  rajaarvon.  Osassa  kokoomanäytteitä  sinkki  ja
lyijypitoisuus  ylitti  SAMASErajaarvon.  Korkeat  lyijy  ja  sinkkipitoi
suudet johtuivat ilmeisesti maaperässä olevasta tuhkasta.

SO2 *
Sinisaari

NO2
Hallikatu

PM10
Hallikatu

Tuntiarvo µg/m3 noin
5–25 28–99

Tuntiarvo %
ohjearvosta

noin
2–10 19–66

Vuorokausiarvo
µg/m3

noin
2–14 12–56 12–114**

Vuorokausiarvo
% ohjearvosta

noin
2–17 17–80 17–163**
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Pikisaaren satamanosassa tehtiin maaperäselvityksiä vuonna 1998.
Tutkimuksissa  todettiin  yhden näytepisteen sinkkipitoisuuden  ja yh
den näytepisteen nikkelipitoisuuden ylittävän SAMASErajaarvon.

Sataman tai sen maaliikenneyhteyksien vaikutusalueella ei ole mer
kittäviä pohjavesialueita.

Melu Satamaalueen melua on selvitetty mittauksin ja laskennallisesti. Sa
tamassa  melua  aiheuttavat  erityisesti  konttien  käsittely,  trukit  ja  lii
kenne.  Muilla  melulähteillä  ei  ole  merkitystä  kokonaismelutilanteen
kannalta  lähtömelutasonsa,  sijaintipaikkansa  tai  esiintymisaikansa
takia.

Sataman  meluselvitysten  mukaan  sataman  aiheuttama  melu  on
pääosin tasaista huminaa  ja liikennemelua. Melupiikkejä aiheuttavat
kolahdukset, merkinantoäänet, konttien kolahtelut ja kaoliinirekan la
van tyhjennys. Rajaa, jossa sataman toiminnoista aiheutuva melu ja
muista lähteistä peräisin oleva melu olisivat tasaarvoisia, ei pystytty
tutkimuksissa tarkasti määrittämään. Melun sekoittumisvyöhyke kul
kee arviolta Keskussataman ja Öljysataman välistä Kompin itäpuolit
se kohti Otanlahtea ja sieltä edelleen kohti pohjoista.

Satamaalueella on runsaasti suuria  ja korkeita varastorakennuksia,
jotka  muodostavat  melun  leviämisesteitä.  Osa  melua  aiheuttavasta
toiminnasta tapahtuu sisällä varastoissa.

Merkittävin sataman melusta kärsivä alue on Kompin asuntoalue, jo
ka  sijaitsee  sataman  sisällä.  Valtioneuvoston  päätöksen  (VNp
993/1992) mukaiset melutason ohjearvot ylittyvät Kompissa päivällä
ja yöllä.

SATAMAN TOIMINTA

Yleiskuvaus toiminnasta

Rauman Satama on Rauman kaupungin omistama  liikelaitos,  jonka
toimintaa ohjaa satamahallitus. Rauman Satamalla on satamajärjes
tys  (uusittuna  voimaan  24.1.2003),  johtosääntö  (uusittuna  voimaan
1.1.2006) ja toimintasääntö (uusittuna voimaan 1.1.2006).

Rauman Satama ylläpitää sataman rakenteita ja vuokraa niitä sata
mapalveluita tuottaville yrityksille. Sataman rakenteisiin luetaan laitu
rit, väylät satamaalueella, satamaaltaat, satamakentät sekä raiteet
ja  tiestö  Rauman  Sataman  hallinnoimalla  alueella.  Sataman  omia
palveluita ovat nostopalvelut, alusten kiinnitys  ja  irrotus sekä veden
myynti. Rauman Sataman palveluksessa on noin 55 henkilöä. Sata
maalueella työskentelee yhteensä noin 1 000 henkilöä.

Rauman Sataman  toiminnallinen pintaala on noin 105 ha. Satama
koostuu toimintojen perusteella kuudesta sataman osasta, jotka ovat
Öljysatama,  Sisäsatama  (sisältää  mm.  kemikaalilaiturit),  Laitsaari,
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Keskussatama (sisältää myös VähäHakunin), IsoHakuni ja Petäjäs.
Satamaalueeseen kuuluvalla Pikisaaren satamanosalla toiminnasta
vastaa Oy Rauma Stevedoring Ltd.

Rauman Sataman tavaraliikenne oli vuonna 2005 yhteensä 5,91 milj.
tonnia,  josta vientiä oli  4,06 milj.  tonnia  ja  tuontia 1,81 milj.  tonnia.
Rauman  Sataman  arvio  vuoden  2006  kokonaisliikenteestä  on  noin
6,5 milj.  tonnia.  Sataman  vienti  koostuu pääosin paperin  ja  karton
gin, selluloosan, kemikaalien, viljan, sahatavaran ja sekalaisen kap
paletavaran  viennistä.  Sataman  kautta  tuodaan  pääasiassa  raaka
puuta, kaoliinia, kappaletavaraa ja kemikaaleja.

Satamassa  käsitellään  pääasiassa  roro  ja  lololasteja.  Paperin
vienti  hoidetaan suurelta osin  roroaluksilla. Valtamerten  yli  tapah
tuva paperin laivaus tapahtuu kuitenkin pääasiassa sivuporttialuksil
la.  Konttien  ja  irtotavaran  käsittelyssä  käytetään  lolomenetelmää.
Paperin kuljetus konteissa on kasvamassa. Paperia ja kartonkia vie
dään Rauman Sataman kautta vuonna 2006 arviolta noin 3,3 miljoo
naa tonnia.

Kaoliini puretaan  laivoista Petäjäksen  irtolastilaiturissa. Purkaminen
suoritetaan  Rauman  Sataman  nostureilla,  joilla  kaoliini  siirretään
suppilon kautta joko kuljettimelle tai kuormaauton lavalle ja edelleen
kaoliinivarastoon.  Kaoliinia  arvioidaan  tuotavan  vuonna  2006  noin
600 000  tonnia. Kaoliinin purkaminen  tapahtuu kokonaisuudessaan
Oy Rauma Stevedoring Ltd:n työnjohdon alaisuudessa.

Konttien käsittelyyn käytetään Rauman Sataman konttipukkinosturia
ja  kolmea  mobiilinosturia.  Kontteja  tultaneen  käsittelemään  sata
massa vuonna 2006 yhteensä noin 170 000 TEUyksikköä (vuonna
2005 120 234 TEUyksikköä). Vuonna 2006 tavaraa kuljetetaan kon
teissa noin 1,5 milj. tonnia (vuonna 2005 1,15 milj. tonnia).

Nestemäiset kuljetukset hoidetaan Öljylaiturin, Kemikaalilaituri 1:n ja
Kemikaalilaituri  2:n  kautta.  Lastaamisessa  ja  purkamisessa  käyte
tään alusten ja terminaalinpitäjien omia pumppausjärjestelmiä. Nes
tekuljetuksia  sataman  kautta  tulee  vuonna  2006  olemaan  noin 210
000 tonnia.

Pääosa  satamaan  saapuvista  aluksista  tuli  vuonna  2005  kotimaan
satamista (39 %). IsoBritannian (15 %), Saksan (10 %) ja Ruotsin (9
%)  satamista  tulleet  alukset  muodostivat  myös  merkittävän  osan
saapuvasta liikenteestä. Satamassa vuonna 2005 käyneistä aluksis
ta 28 % oli roroaluksia ja 11 % konttialuksia.

Rauman  Satama  on  vuokrannut maaalueita pääasiassa  satamaan
liittyviä  logistisia  palveluita  tuottaville  yrityksille. Vuonna  2006  maa
alueita olivat vuokranneet seuraavat yritykset:

 Aspokem Oy
 CLSKiinteistöt Oy
 Hollming Oy
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 Kiinteistö Oy Hakunin Kaksikko
 Oy Me Group Ab/Oy Trapp & Klingstedt Shipsupply Ab
 Rakentajain Konevuokraamo Oy
 Rauman Klookkula Oy
 Rauman Siivouskeskus Oy
 Oy Shell Ab
 Neste Markkinointi Oy
 Oy Rauma Stevedoring Ltd. (toimii satamassa operaattorina)
 Oy Teboil Ab/Suomen Petrooli Oy
 Baltic Tank Oy (toimii satamassa operaattorina)
 Kiilto Oy
 Saaristomeren Merenkulkupiiri
 SGS Inspection Services Oy
 Chemec Oy
 Engelhard Pigments Oy
 Merenkulkulaitos/Luotsausyksikkö
 Rauman Beet Oy
 Christina Shipping Oy
 Arctic Container Oy
 Wallstrand Oy (toimii satamassa operaattorina)
 Stevena Oy (toimii satamassa operaattorina)

Satamassa toimivalla Suomen Viljava Oy:llä on oma kiinteistö (684
22552) Petäjäksen satamanosan länsikärjessä. Yhtiö vastaa koko
naisuudessaan viljalastien käsittelystä, viljan säilönnästä ja kuljetuk
sista  eteenpäin  sekä  muusta  kiinteistön  omistajalle  kuuluvasta  toi
minnasta kuten jätehuollosta sekä energian ja veden hankinnasta.

Rauman satama on toiminnassa ympäri vuoden ja ympärivuorokau
den. Osa toiminnoista on kahdessa vuorossa, mutta tarvittaessa ne
kin toimivat ympärivuorokauden.

Sataman tuleva toiminta

Rauman sataman kehittämisestä on laadittu yleissuunnitelma (Yleis
suunnitelma  2014),  joka  on  päivitetty  2.1.2006  (Rauman  Sataman
Yleissuunnitelman  tarkistus  2005).  Yleissuunnitelma  perustuu  kau
punginvaltuuston hyväksymään Rauman sataman kehittämissuunni
telmaan, jonka pohjana on ympäristövaikutusten arviointi. Tavoittee
na  on  laajentaa  sataman  toiminnallista  aluetta  asemakaavan  salli
missa rajoissa 20–30 ha ja rakentaa uutta laituritilaa noin 450 m.

Rauman  satama  on  jättänyt  LänsiSuomen  ympäristölupavirastoon
17.3.2005 vesilain mukaisen hakemuksen. Rauman sataman tarkoi
tuksena  on  syventää  Öljysatamaan  johtavaa  väylää  ja  parantaa
alusten  turvallisuutta Sisäsatamaan  tultaessa. Samalla  on  tarkoitus
oikaista  Sisäsataman  väylää  Öljylaiturin  itäpuolella.  Väylän  syven
tämistä  ja oikaisua varten ruopataan laiturialtaan viereistä aluetta ja
hyödynnetään  massat  läjittämällä  ne  soveltuvin  osin  sataman  poh
joispuolelle rakennettavaan uuteen UlkoPetäjäksen läjitysaltaaseen.
Samalla on tarkoitus rakentaa IsoHakunin konttilaiturin jatkeen kak
si laituria valmiiksi. UlkoPetäjästä on myöhemmin tarkoitus kehittää
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konttiliikenteelle,  jonka  on  arvioitu  lähes  kaksinkertaistuvan  nykyi
sestä tasosta.

Rauman  sataman  yleissuunnitelman  mukaisen  rakentamisen  mah
dollisesti  toteutuessa  voitaisiin  sataman  kapasiteetti  nostaa  10  mil
joonaan tonniin ja 300 000 konttiyksikköön (TEU).

Sataman liikenne ja tavaramäärät

Rauman  satamaan  johtaa  kaksi  väylää,  joista  toisen,  Valkeakarin
väylän,  kulkusyvyys  on  7,0  metriä  ja  toisen,  Rihtniemen  suunnalta
tulevan eteläisen väylän, kulkusyvyys on 10,0 metriä.

Rauman  satamaan  on  maaliikenneyhteys  valtatieltä  12  (Rauma
Tampere)  ja  valtatieltä  8  (TurkuVaasa).  Valtateiltä  liikenne  sata
maan  kulkee  reittiä  PorintieKarjalantieLuoteisväyläJunamiehen
katuRautatienkatuHakunintie. Sataman pääportti sijaitsee Hakunin
tiellä. Metsäteollisuuden puutavaraliikenne käyttää myös Hankkarin
tietä.  UPMKymmene  Oyj:n  tehtaiden  liikenne  satamaan  tapahtuu
Suojantien ja Anderssonintien kautta Hakunintielle. Sataman tavara
liikenteestä noin 40 % kulkee maanteitse. Raskaan liikenteen määrä
satamakonttorin  kohdalla  Hakunintiellä  on  noin  1  700  ajoneuvoa
vuorokaudessa.

Rautatieyhteys  Rauman  satamaan  erkanee  TamperePori  radasta
Peipohjassa. Ratapihaalue on Rautatiekadun ja Karjalankadun väli
sellä  alueella,  josta  rautatie  jatkuu  satamaan.  Satamaalueella  on
kolme  pääraidetta:  Petäjäkseen  johtava  raide,  IsoHakunin  roro
laiturille johtava raide ja IsoHakunin varasto ja konttialueelle johta
va raide. Satamaalueella on rautatietä yhteensä noin 16 kilometriä.
Noin  60  %  sataman  maitse  tapahtuvasta  tavaraliikenteestä  hoide
taan rautateitse.

Satamaalueella  oleva Hakunintien  osuus  kuuluu  Rauman  kaupun
gin yleiseen tieverkostoon. Hakunintiellä nopeusrajoitus on 40 km/h,
sataman  omalla  tieverkolla  30  km/h  ja  konttiterminaalialueella  20
km/h.

Satamassa on 2000luvulla ollut keskimäärin 1 283 aluskäyntiä vuo
dessa. Vuosina 2000–2004 alusten yhteenlaskettu vetoisuus oli noin
3 690 400 t/a ja keskimääräinen aluskoko 2 930 t. Aluskäynnit vuo
sina 2004–2005 on esitetty seuraavassa taulukossa:

Vuosi Aluksia kpl  Vetoisuus (net
to) yhteensä t

Vetoisuus kes
kimäärin t/alus

2000 1 249 3 600 014 2 880
2001 1 214 3 438 196 2 830
2002 1 274 3 697 604 2 900
2003 1 230 3 687 805 3 000
2004 1 323 4 028 379 3 045
2005 1 410 4 010 924 2 845
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Rauman  sataman  kautta  kulkevan  tavaran  määrä  vuosina  2003–
2005 on ollut seuraava:

Tavaraliikenne t/aTavaralaji
2003 2004 2005

1 Ulkomaan liikenne 5 895 167 6 289 736 5 873 424
Vienti 4 357 404 4 687 282 4 063 567
 paperi ja kartonki      3 450 283 3 625 948 3 144 181
 selluloosa    309 944    293 192    242 212
 sahatavara      54 407      49 901      53 067
 kappaletavara    281 985    374 974    358 957
 vilja    121 271    167 147    147 167
 nesteet      61 496      93 860      82 341
 muu vienti      78 018      82 260      35 642
Tuonti 1 537 763 1 602 514 1 809 857
 raakapuu    392 540    451 593    681 062
 hiili      18 406      12 764      19 288
 kappaletavara    282 461    313 215    333 381
 metallit     25 204        4 394        5 381
 rehut     24 006      19 825      24 485
 kaoliini   624 329    630 023    576 835
 vilja       9 302      38 631      46 548
 muu irtotavara     24 753        4 069 
 öljytuotteet         2 387      26 798
 nesteet   118 569    112 155      89 910
 muu tuonti     18 193      13 458        6 169
2 Kotimaan liikenne     33 802      30 481      31 758
Vienti       1 449        2 226        1 649
Tuonti     32 353      28 255      30 109
1–2 yhteensä      5 928 969 6 320 217 5 905 182

Rauman sataman kautta kulkevaan  tavaraliikenteeseen sisältyy ke
mikaaleja ja öljytuotteita, joiden määrä oli vuonna 2005 seuraava:
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Kemikaali Määrä t/a Kemikaalilain mu
kainen merkintä

Vienti   82 340,80
 etikkahappo        242,39 Xn, C
 raakamäntyöljy   14 976,31
 epikloorihydriini     2 727,88 T
 styreeni monomeeri     2 099,85 Xn

 mäntyöljyrasvahappo     8 111,56
 pikiöljy   54 182,81
Tuonti 117 284,53
 lipeä   43 813,96 C
 etanoli     2 227,14 F
 etoksi propanoli   150
 etyyliasetaatti       916,33 F, Xi

 EXXOLD40 (mineraalitärpätti)       447,90 Xn, N
 EXXOLD60 (mineraalitärpätti)    1 192,89 Xn, N
 isopropyylialkoholi    1 199,63 Xi, F
 monopropyleeni glykoli    5 429,01 Xi

 Npropyylialkoholi      305,04 Xi, F
 SOLVESSO100 (liuotin)      893,22
 SOLVESSO150 (liuotin)    1 045,16
 styreeni monomeeri   26 998,67 Xn

 tolueeni        200,83 F, Xn

 VARSOL40 (liuotin)        895,14 Xn, N
 vinyyliasetaatti        524,87 F
 ksyleeni     5 676,71 Xn

 muut kemianteollisuuden tuotteet        576,56
 muut öljytuotteet   24 262,05
 muut nesteet        529,42
Vienti ja tuonti yhteensä 199 625,33

Vaarallisia  aineita  kuljetetaan  IMOn  (International  Maritime  Or
ganisation)  IMDGmääräysten mukaisesti.  IMDGkenttä sijaitsee Pi
kisaaressa  ja  siitä  vastaa  Oy  Rauma  Stevedoring  Ltd.  Vaarallisten
kemikaalien  kappaletavaravarasto  sijaitsee  Rauman  Sataman  hal
linnoimalla alueella varastossa numero 4. Varastoinnista vastaa Oy
Rauma  Stevedoring  Ltd.  Kaikista  vaarallisista  aineista  on  tehtävä
ennakkoilmoitus  Rauman  Satamalle  24  tuntia  ennen  lastiyksikön
tuomista  satamaan.  Vaarallisten  aineiden  kiertonopeus  on  konttien
osalta  noin  vuorokausi  ja  trailereiden  ja  rekkojen  osalta  muutama
tunti. Kappaletavaravarastossa kemikaalien kiertokulku on 1–3 vuo
rokautta.

Sataman rakenteet ja varustus

Rauman sataman yhteenlaskettu laituripituus on noin 3,5 km ja laitu
ripaikkoja  on  noin  20.  Rauman  Sataman  hallinnoima  satama  muo
dostuu kuudesta satamanosasta.

Öljysatama

Öljysataman  laituripituus on noin 120 m. Öljysataman  laituri on hir
siarkkuperusteinen.  Kulkusyvyys  laiturin  vieressä  on  8,5  m.  Laituri
rakennettiin 1970luvulla raskaan polttoöljyn sekä erilaisten kemikaa
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lien  käsittelyyn.  Satamasta  johtaa  laiturin  taustalla  sijaitsevalle  säi
liöalueelle Rauman Satamalle kuuluva öljyputki ja Baltic Tank Oy:lle
kuuluvat lipeälinja, mäntyöljylinja ja happorantalinja.

Satamalaiturin taustalla, varsinaisen satamaalueen ulkopuolella, on
öljyn    varastointiin    tarkoitettua    kalliovarastotilaa    yhteensä    noin
480  000  m3.  Tällä  hetkellä  kalliovarastot  eivät  ole  käytössä.  Sata
maan kuuluvalla alueella on säiliöitä mm. lipeän, happojen, mäntyöl
jyn ja raskaan polttoöljyn varastointia varten.

Sisäsatama

Sisäsataman  laituripituus  on  noin  950  m.  Sisäsatama  muodostuu
kahdesta  erillisestä  kemikaalilaiturista  (K1  ja  K2),  Kallistuslaiturin
alueesta,  joka on  saneerattu  kalasatamaksi,  sekä Suojan  laiturista,
joka  toimii  lähinnä hinaajien  ja koulutusalusten  tukikohtana. Suojan
laituria käytetään myös huviveneiden satamana. Kulkusyvyys Sisä
sataman laituripaikoilla on 3–7 m. Kemikaalilaituri 1 on nykyisin Kiilto
Oy:n käytössä. Laituri poistunee käytöstä lähiaikoina. Massiivimuuri
nen  Kemikaalilaituri  2  on  rakennettu  Laitsaaren  laiturin  jatkeeksi.
Kemikaalilaitureiden taustaalueella on maanpäällisiä kemikaalien ja
palavien nesteiden säiliöitä yhteensä noin 52 000 m3. Kalasataman
taustalla on huoltorakennus, jonka yhteydessä on mm. kalankäsitte
lytilat ja jääasema.

Laitsaari

Laitsaaren  sataman  laituripituus  on  noin  280  m.  Laitsaaren  laiturit
(15  ja  16)  ovat  hirsiarkkuperusteisia.  Laiturin  kulkusyvyys  on  8,5
metriä.

Satamanosassa  hoidetaan  pääasiassa  valtamerentakaista  vientilii
kennettä. Varastotilaa taustalla on yhteensä noin 39 000 m2.

Keskussatama

Keskussataman  laituripituus on noin 660 m. Keskussataman Haku
nin  laituri  ja Keskussataman vanha osa ovat  rakenteeltaan hirsiark
kulaitureita eikä niiden vesisyvyys  ja kantavuus vastaa enää  liiken
teen vaatimuksia. Keskussataman  laituripaikat ovat sivu  (20, 21  ja
23)  ja  peräporttipaikkoja  (RoRo  1  ja  RoRo  2).  Laitureiden  kul
kusyvyys on 6,5–7 metriä.

Satamanosan  taustalla  on  varastotilaa  yhteensä  13  700  m2,  josta
lämpimän varastotilan osuus on 4 100 m2.

IsoHakuni

IsoHakunin  laituripituus on  noin 950  m.  IsoHakunin  rakentaminen
aloitettiin 1980luvulla ja sen eteläsivua on jatkuvasti  rakennettu ko
ko 1980  ja 1990lukujen ajan kappalevaraliikenteen kasvun myötä.
Laiturit (RoRo 3–RoRo 7) ovat pääosin massiivimuurityyppiä. Laitu
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reiden kulkusyvyys on 9–10 metriä. IsoHakuniin on tarkoitus raken
taa lähitulevaisuudessa kaksi uutta laituripaikkaa.

Ensimmäinen konttilaituri  valmistui  IsoHakuniin 1996  ja sinne han
kittiin  kiskoilla  kulkeva 55  tonnin nosturi.  Uusin  laituri  on betoniele
menttiperusteinen. Kaikissa laitureissa on rorovarustus.

Varastotilaa sataman taustaalueella on yhteensä 70 000 m2.

IsoHakunin  taustaalueella  sijaitsee  myös  Arctic  Container  Oy:n
kontinpesupaikka.

Petäjäs

Petäjäksen  laituripituus  noin  450  m.  Petäjäksen  laituri  on  osittain
massiivimuurirakenteinen ja osittain teräspaaluperusteinen. Petäjäk
sen laituri muodostuu kolmesta laituripaikasta (P1–P3). Laiturin kul
kusyvyys on 10 metriä.

Petäjäksen satamanosassa käsitellään irtolastitavaraa. Laiturialueel
la on pneumaattinen viljaimuri siirtolaitteineen, kaksi kaoliiniliettämöä
ja autovaaka.

Petäjäksessä  on  Suomen  Viljava  Oy:llä  viljasiilotilaa  noin  120  000
m3.   Muuta   varastotilaa   erilaisille    irtolasteille   on   yhteensä   noin
150 000 m3.

Lastien käsittely ja varastointi

Oy  Rauma  Stevedoring  Ltd  omistaa  lähes  kaikki  sataman  halli  ja
varastotilat.  Yhtiön  hallinnassa  on  varasto,  korjaamo,  toimisto
huolto ja tallitilaa yhteensä noin 261 000 m2. Satamaalueella on li
säksi Arctic Container Oy:n konttienpesuhalli (672 m2)  ja Wallstrand
Oy:n varastohalli (4 000 m2).

Kemikaali  ja  öljysäiliöiden  yhteenlaskettu  tilavuus  on  564  000  m3.
Ulkovarastoalueita on yhteensä noin 5 hehtaaria ja ne ovat keskitty
neet IsoHakuniin ja sen tausta alueelle.

Rauman Sataman omistuksessa ja hallinnassa on erilaisia toimitiloja
seuraavasti:

Rakennus Pintaala m2

Porttirakennus   974
Satamatoimisto   550
Autotalli     62
Väestösuoja   220
Varikkorakennus ja katos             1 190
Koulutus, edustus ja
asuntotilat   353
Kemikaalilaituri 2:n valvo
mo     17
Yhteensä 3 376
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Rauman Satamalla on käytössään 9 nosturia. Nosturityypit ja niiden
kapasiteetti on esitetty seuraavassa taulukossa:

Laite Kpl Nostokyky t
Kiinteä nosturi 3 16–45
Mobilenosturi
 pieni 2 8
 suuri 3 100
Konttipukkinosturi 1 48

Rauman Satama vuokraa nosturit sataman toimijoiden käyttöön, jol
loin ne toimivat vuokraajan työnjohdon alaisina.

Huolto ja korjaustoiminta

Rauman  Satamalla  on  varikkorakennuksen  yhteydessä  huoltokor
jaamo,  jossa huolletaan  lähinnä Rauman  Sataman  nosturikalustoa.
Varikolla säilötään myös voiteluaineita tynnyreissä. Tynnyrit on sijoi
tettu vuotoaltaiden päälle. Myös Oy Rauma Stevedoring Ltd:n kalus
ton  korjaamo  ja  huoltotilat  sekä  tallit  sijaitsevat  Rauman  Sataman
hallinnoimalla alueella.

Sataman nosturit pestään tarvittaessa sataman varikkoalueella.

Vaarallisten aineiden ja polttoaineiden varastointi sekä polttoaineiden käyt
tö

Rauman sataman alueella on yhteensä noin 120 kemikaali  ja polt
toainesäiliötä. Säiliöitä  koskevat  tiedot on esitetty seuraavassa  tau
lukossa:
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Toimija Tilavuus m3 Säilöttävä
aine

Vuosi
Kulutus

m3

Oy Rauma Steve
doring Ltd

              80
               3,5
               5,5
               5,5
               3,5
               3,5
               3,5

polttoaine
32S (voitelua.)
WP (voitelua.)
15W40 (öljy)
pakkasneste
peräöljy
ATF

1 819

Baltic Tank Oy
 eteläinen alue 13
säiliötä
 pohjoinen alue,
lupaa haettu 31
säiliölle, tilavuus
30–7 500 m3

        33 000

    n. 35 000

useita eri kemikaa
leja

Kiilto Oy          199
         499
         499
         499

          199*
          199*
          199*

polymeroinnin
raakaaineita +
liuottimia

"

Neste Markkinointi
Oy

           50
           50

polttoöljy ja diesel
öljy

Oy Shell Ab            20
           30

polttoöljy
dieselöljy

Saaristomeren me
rivartiosto

           22
             4

               0,2

kevyt polttoöljy
bensiini
jäteöljy

   30
     1

        0,2
Saaristomeren me
renkulkupiiri

           15
               0,4

polttoöljy
voiteluöljy

Aspokem Oy
 varastoalueen
säiliöitä 39 kpl
 pakkaamoosan
säiliöitä 8 kpl
 muu alue 3 kpl

        13 600**

             240**
            150**

useita eri kemikaa
leja

Yhteensä     n. 84 580

* Vuokrattu Aspokem Oy:lle
** Yhteistilavuus

Öljylaiturin  taustalla  olevat  kalliovarastot  sijaitsevat  satamaalueen
ulkopuolella.

Sataman mobilenosturit kuluttivat polttoainetta vuonna 2006 yhteen
sä 277,9 m3, josta talvilaatua 164 m3 ja kesälaatua 113,9 m3 (rikkipi
toisuus 0,002 %).

Vesihuolto ja viemäröinti

Rauman sataman on liitetty Rauman kaupungin vesijohtoverkkoon ja
sen  kunnossapidosta  vastaa  Rauman  Vesi.  Veden  kulutus  vuonna
2005 on esitetty seuraavassa taulukossa:
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Käyttöpaikka Vuosikulutus
m3

Varikkoalue,  painepe
su      69
Varikko    302
Satamatoimisto      89
CLSkiinteistö      66
Ulkopetäjäs, sauna      80
Suojantie/laituri      23
Porttirakennus 1 279
Yhteensä 1 908

Aluksille  myydyn  veden  määrä  oli  vuosina  2004–2005  keskimäärin
17 512 m3/a.

Rauman  satamassa  sijaitsevat  kiinteistöt  on  liitetty  Rauman  Veden
viemäriverkostoon  lukuun  ottamatta  Petäjäksen  kokoustiloja.  Petä
jäksen  jätevedet  johdetaan  tyhjennettäviin  umpisäiliöihin.  Jätevedet
kuljetetaan tankkiautoilla Rauman Veden jätevesienkäsittelylaitoksel
le.

Satamaalueen  pintavedet  johdetaan  hiekanerotuskaivojen  kautta
viemäriin  ja  edelleen  mereen.  Hiekanerotuskaivoja  satamaalueella
on noin 50 kpl.

Energian käyttö

Rauman  Sataman  toimintoihin  käytetään  suoraa  sähköenergiaa,
jonka  käyttö  on  ollut  vuosina  2001–2004  keskimäärin  2,3  GWh/a.
Satama  pyrkii  kehittämään  työtapoja  ja  menetelmiä  energiatehok
kaalla tavalla. Myös kaluston uusimisen yhteydessä huomiota kiinni
tetään energiatehokkuuteen.

Rauman Sataman energiakulutus oli vuonna 2005 seuraava:

SATAMAN AIHEUTTAMA YMPÄRISTÖKUORMITUS JA VAIKUTUKSET

Jätevedet ja sadevedet

Satamaalueen jätevedet johdetaan Rauman Veden jätevesienkäsit
telylaitokselle.  Käsitellyt  jätevedet  johdetaan  yhdessä  muiden  jäte
vesien kanssa Rauman edustan merialueelle. Sataman varikon kor

Käyttökohde Energiankulutus
MWh

Kiinteistöt
 sähkö
 kaukolämpö

         850
424,8

Valaistus       1 118,1
Yhteensä       2 392,9
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jaamon  jätevedet johdetaan öljynerotuskaivoon ja edelleen Rauman
Veden viemäriverkkoon.

Oy Rauma Stevedoring Ltd:n  IMOkenttään rajoittuvalla Arctic Con
tainer  Oy:n  kontinpesupaikalla  suoritetaan  keskimäärin  2  500  kon
tinpesua vuodessa. Normaalipesuissa,  joita on noin 90 % pesuista,
käytetään  pelkkää  vettä.  Pesuvesi  johdetaan  öljynerottimen  kautta
sadevesiviemäriin. Öljynerotin on varustettu ylitäytönhälyttimellä.

Konttien erikoispesuissa,  joita on alle 10 % pesuista, käytetään  lai
mennettua pesuaineliuosta. Pesuainetta kuluu 20–50  litraa vuodes
sa.  Nämäkin  pesuvedet  johdetaan  öljynerottimen  kautta  sade
vesiviemäriin.  Vaarallisia  kemikaaleja  sisältäviä  kontteja  on  pesu
määrästä alle 1 %. Niiden pesussa käytetään pelkkää vettä ja synty
vä  pesuvesi  ohjataan  erikseen  maan  alle  sijoitettuun  umpikaivoon.
Umpikaivosta pesuvesi toimitetaan tilaajan osoittamaan paikkaan.

Arctic Container Oy:n pesupaikka on asfaltoitu ja varustettu kaadoin
sekä  reunoilla  olevin  korotuksin,  jotta  pesuvedet  eivät  pääse  suo
raan sadevesiviemäriin, vaan ohjautuvat sinne öljyerotuskaivon kaut
ta.

Pintavesien mukana mereen ei  pääse normaalioloissa haitallisessa
määrin pilaantumista aiheuttavia aineita.

Päästöt ilmaan

Rauman  sataman  päästöt  ja  Rauman  kaupungin  alueen  kokonais
päästöt vuonna 2005 olivat seuraavat:

Päästölähde  NOx
(t)

CO
(t)

CO2
(t)

HC
(t)

SO2
(t)

Partik
kelit (t)

Alusten pääs
töt väylällä 97 7 4 375 3   42        2
Alusten pääs
töt laiturissa 168 12 8 402 6   12        4
Oy Stevedo
ring Ltd:n ka
luston päästöt

     60,4
     (kg)

Rauman Sa
taman mobile
nosturit

     14 *
    (kg)

Sataman pääs
töt yhteensä 265 19 12 777 9    54,1       6
Rauman kau
pungin alueen
kokonaispääs
töt 1 658 1 541 225 068 206   839   111
Sataman pääs
töjen osuus % 16 1,2 5,7 4,4        6,4 5,4

* Vuoden 2006 polttoaineen kulutuksen mukaisesti

Kaoliiniin  käsittelystä  irtoavan  pölyn  vaikutuksia  ilman  laatuun  on
selvitetty satamaalueella mittauksin 15.11.2001–15.5.2002 (jakso 1)
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ja 27.11.2002–21.5.2003  (jakso 2). Mitattavat partikkelit  olivat kool
taan PM2,5. Mittausajankohtien välisenä aikana kaoliinin purkausjär
jestelmään asennettiin imurilaitteisto. Mittaustulokset on esitetty seu
raavassa taulukossa:

* Hiukkaskoolle PM2,5 ei ole ohje eikä rajaarvoa, hiukkaskoon PM10 vuorokausi
keskiarvon rajaarvo on 50 µg/m3

Rauman Satamassa ei ole tällä hetkellä maasähkön käyttömahdolli
suutta.

Päästöt maaperään ja pohjavesiin

Normaalioloissa  satamasta  ei  aiheudu  päästöjä  maaperään  eikä
pohjavesiin.  Satamaalue  on  pääosin  pinnoitettu.  Pinnoitetuilta  alu
eilta  pintavedet  johdetaan  sadevesiviemäriin  ja  edelleen  mereen.
Polttoaineiden, kemikaalien ja öljyjen säilytyksessä on otettu huomi
oon ympäristönäkökohdat.

Melu Sataman toiminnasta aiheutuu meluhaittaa satamaalueeseen rajoit
tuvalle Kompin asuntoalueelle. Melua aiheuttaa erityisesti satamaan
johtavan Hakunintien liikenne. Muilla sataman toiminnoilla on vähäi
sempi  vaikutus. Kompin ohella häiriintyviä alueita on sataman poh
joispuolella  Petäjäksen  alueella.  Alue  on  pääasiassa  kaupungin
omistuksessa.  Kaupunki  on  vuokrannut  Petäjäksestä  vapaaajan
tontteja. Vuokralaiset ovat  olleet  vuokrasopimuksia  tehdessään  tie
toisia sataman toiminnasta.

Vuonna  2003  tehtyjen  mittausten  tulosten  mukaan  Kompin  alueen
päivämelu oli 63,4–69,0 dB (LAeq) ja yömelu 60,9–65 dB (LAeq). Petä
jäksen  alueella  päivämelu  oli  51,2–54,2  dB  (LAeq)  ja  yömelu  46,5–
50,3 dB (LAeq). Vaikka Petäjäksessä melutaso ei ylittänytkään päiväl
lä  tasoa  55  dB(LAeq),  on  sataman  toiminnasta  aiheutuva  melu  kui
tenkin melutason määräävä tekijä alueella.

Sataman koillispuolella, jossa sijaitsevat mm. leirintäalueen uimaran
ta, yleinen uimaranta, maauimala ja Purjehtijankatu, on sataman toi
minnasta  ja  muista  melulähteistä  aiheutuva melu  yhtä  voimakasta.
Tällä alueella melutaso alittaa kuitenkin selvästi päivämelun ohjear
von.

Valaistus Satama on valaistu noin 50 valomastolla, joita ohjataan sekä hämä
räkytkimin että ajastimin.

Suure Jakso 1
µg/m3

Jakso 2
µg/m3

Tuntikeskiarvo 9–25 5–17
Suurin tuntikeskiarvo 69–216 12–202
Vuorokausikeskiarvojen
toiseksi suurin arvo 15–58* 5–41*
Vuorokausikeskiarvojen
suurin arvo 16–83* 5–42*
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Jätteet ja niiden käsittely

Rauman  Sataman  vuonna  2005  vastaanottaman  alusjätteen  ja
omasta  toiminnasta  peräisin  olevan  jätteen  määrä  jätelajeittain  on
esitetty seuraavassa taulukossa:

MääräJätelaji Jätenimike
Alusjäte Rauman

Satama

Jätteen vas
taanottaja

Pilssivesi (t) 13 04 03(*      3 439 Ekokem Oy
Ab

Kiinteä  öljyinen
jäte (t) 13 08 99(*        3,6    0,25

Ekokem Oy
Ab

Voiteluöljy (t) 13 02 08(*    1,55
Lajittelematto
mat paristot 20 01 33(*     160 kpl   20 kg

Ekokem Oy
Ab

Metallijäte (t) 20 01 40    4       24 Forssan Romu
Oy/Kuu
sakoski Oy

Maali  ja lakka
jäte 08 01 11(* 10 l
Sähkö  ja elek
troniikkaromu 16 02 14(*         6 kpl
Loisteputket  ja
elohopealam
put 20 01 21(*     383 kpl     0,1 t

Ekokem  Oy
Ab

Lasi (t) 16 01 20      3,7      4 m3 Forssan Romu
Oy/Isover lasi
villatehdas

Energiajäte (t)  97 UPMKymme
ne Oyj

Paperi/pahvi 20 01 01        31 m3 Railapa Oy
Fors
sa/Siistauslai
tos Mänttä

Yhdyskuntajäte 20 03 99    131,6 t      150 m3 Rauman kau
pungin kaato
paikka

Biojäte 20 01 08   12,5 m3  EteläSuomen
Multaravinne
Oy

(* Ongelmajäte

Jätteet käsitellään Rauman Sataman jätehuoltosuunnitelman mukai
sesti.

SATAMAN VAIKUTUKSET YLEISEEN VIIHTYVYYTEEN, MAISEMAAN, LUONNONSUO
JELUALUEISIIN JA MUIHIN ARVOKKAISIIN ALUEISIIN

Ensimmäiset  tiedot  Rauman  satamasta  ovat  peräisin  1600luvulta.
Nykyisellä  paikallaan  satama  on  toiminut  ainakin  1800luvun  alku
puolelta saakka.

Satamatoimintojen  aiheuttama  meluhaitta,  kohdistuu  ensisijaisesti
Kompin asuntoalueelle. Satamasta kantautuva melu on myös merkit
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tävin melulähde Petäjäksen virkistysalueella. Kompissa melua aihe
uttaa raskas liikenne ja Petäjäksessä konttien käsittely. Kompin me
luhaittaa pienennetään rakentamalla meluaita Hakunintien ja Kompin
asuntoalueen välille. Hakunintien varressa sijaitsevien varastojen ul
koseiniin asennetaan myös melun heijastumista ehkäiseviä pinnoit
teita. Meluesteen rakentaminen on aloitettu syksyllä 2006 ja se saa
taneen päätökseen keväällä 2007.

Kaoliini  ja  muiden  irtolastien  käsittelystä  aiheutuu  pölyhaittaa  lä
hiympäristöön. Erityisesti kaoliinin purkamisesta ilmaan joutuu hyvin
hienojakoista ja leviämisaltista pölyä. Kaoliinin purkamisesta ja käsit
telystä  vastaa  Oy  Rauma  Stevedoring  Ltd,  jonka  ympäristöluvassa
asiaa tullaan käsittelemään tarkemmin.

Sataman  läheisyydessä ei ole Natura 2000 kohteita,  joiden  toimin
taan  satamalla  olisi  vaikutuksia.  Sataman  pohjoispuolella  Katav
Saukon ja Kaurasen saaren välissä on kaksi luonnonsuojelulain pe
rusteella  rauhoitettua  saarta,  joiden  etäisyys  satamaalueesta  on
noin 900 m.

POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN

Rauman Satamalla on 27.9.2006 päivitetty Turvallisuusopas. Turval
lisuusoppaan  Satama  noudattaa  toiminnassaan  seuraavia  turvalli
suusperiaatteita:

 henkilöturvallisuudesta  on  huolehdittava  satama
alueella

 lakisääteiset  palotarkastukset  on  suorittu  satama
alueella asianmukaisesti

 tarpeettoman  palokuorman  varastoimista  vältetään  va
rastosuojissa ja niiden lähellä

 vaarallisten aineiden kuljetusta, säilytystä ja varastointia
valvotaan määräysten mukaisesti

 sataman  sidosryhmille  annetaan  oikeaa  ja  asiallista  in
formaatiota vaarallisten aineiden kuljetuksista

 isojen  omaisuusvahinkojen  syntyä  pyritään  ehkäise
mään ennakoivalla toiminnalla

 haitallisia päästöjä ympäristöön ei synny.

Turvallisuusopas sisältää lisäksi mm. arvion sataman vaaratilanteis
ta sekä toiminta ja ensiapuohjeet hätätilanteen sattuessa.

Rauman Satamalla on sertifioitu toimintajärjestelmä, joka on laadittu
SFSISO  9001  ja  SFSISO  14  001  standardien  mukaisesti.  Sata
man turvallisuusjärjestelmä on sertifioitu OHSAS 18001 mukaisesti.
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PARAS KÄYTTÖKELPOINEN TEKNIIKKA

Rauman Satama pyrkii  kehittämään  lastaus  ja purkutoimintaa niin,
että päätöt ympäristöön olisivat mahdollisimmat vähäiset. Tavoittee
seen pääsemiseksi satama kouluttaa henkilökuntaansa, pyrkii mini
moimaan  tavaran siirtomatkoja  ja välttämään  tarpeetonta välivaras
tointia. Myös satamaalueen yleisestä siisteydestä ja satamakenttien
puhtaudesta  pidetään  huolta.  Sataman  toiminnot  on  pyritty  sijoitta
maan niin, että puhtauden ja siisteyden ylläpito voi  tapahtua esteet
tä.

Alusten satamassa oloaikaa pyritään  lyhentämään  tekniikoita kehit
tämällä  ja  henkilöstön  koulutuksella.  Melua  on  satamaalueella  vä
hennetty mm. tehostamalla työkoneiden äänenvaimennusta ja estä
mällä melun leviämistä ympäristöön erilaisin rakentein, mm. keväällä
2007 valmistuvan Kompin meluaidan avulla.

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY

Hakemuksesta tiedottaminen

Hakemuksesta on tiedotettu ympäristönsuojelulain 38 §:n mukaisesti
kuuluttamalla siitä ympäristölupavirastossa ja Rauman kaupungissa
29.9.–30.10.2006  välisenä  aikana.  Kuulutuksen  julkaisemisesta  on
ilmoitettu LänsiSuominimisessä sanomalehdessä.

Hakemuksesta on lisäksi erikseen annettu tieto tiedossa oleville asi
anosaisille.

Lausunnot

Hakemuksesta on pyydetty ympäristönsuojelulain 36 §:n nojalla lau
sunnot LounaisSuomen  ympäristökeskukselta, Rauman  kaupungin
ympäristönsuojelu  ja  terveydensuojeluviranomaiselta,  kansanterve
ystyön  kuntayhtymän  hallituksen  valvontajaostolta  sekä  Varsinais
Suomen työvoima ja elinkeinokeskuksen kalatalousyksiköltä.

LounaisSuomen ympäristökeskus

Satamaalueella  sijaitsee  satamatoimintojen  lisäksi  neljä  kemikaali
varastoa ja yksi polttoaineiden varmuusvarasto, joka tällä hetkellä on
tyhjänä. Ympäristökeskus käsittelee kemikaali  ja polttoainevarasto
jen  ympäristöluvat.  Ympäristöluvissa  tullaan  antamaan  määräykset
myös nesteiden purusta tai laivauksesta varaston ja laivan välillä, sil
lä  toiminnanharjoittajat vastaavat toiminnasta myös niiltä osin.  IMO
alue sijaitsee Oy Rauma Stevedoring Ltd:n alueella. Sen toiminnan
luvan on myöntänyt Rauman kaupungin ympäristölautakunta.

Rauman satamaalueella sijaitsevilla  jakeluasemilla tulee varmistaa,
että tankkauksen yhteydessä mahdollisesti tapahtuvista vuodoista ei
aiheudu päästöjä mereen.
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Kemikaalien ja vaarallisten aineiden varastoinnista, siirroista ja kulje
tuksista sataman alueella johtuvista häiriötilanteista ja onnettomuuk
sista  tulee  laatia  yksityiskohtainen  ympäristönsuojelulain  mukainen
riskinarviointi.  Riskipaikkoja  ovat  tavallisimmin  nestemäisten  ainei
den  varastoinnit,  siirrot  ja  kuljetukset. Riskit  tulee  tunnistaa  eli  kar
toittaa mahdollisten onnettomuuksien paikat  ja tapahtumat,  jotka ne
saattavat aiheuttaa,  tapahtumien  todennäköisyys,  tapahtuman  seu
raamus ja toimet niiden estämiseksi esim. matriisimuodossa. Ympä
ristönsuojelulain tarkoittamat riskit ja onnettomuudet saattavat aiheu
tua huomattavasti vaatimattomammista tapahtumista kuin kemikaali
lain tarkoittamat.

Päästöjen ja muiden ympäristöhaittojen ja niiden vaikutusten tarkkai
lusta ympäristöön tulee päätöksessä antaa määräys koskien päästö
jä ilmaan ja vesiin, jätteitä, melua ja maaperän pilaantumista.

Sataman  ympäristölupaan  tulee  sisällyttää  velvoite,  jonka  mukaan
Rauman  Sataman  on  tarkkailtava  toimintansa  vesistövaikutuksia
LounaisSuomen  ympäristökeskuksen  hyväksymällä  tavalla.  Erityi
sesti  on  kiinnitettävä  huomio  vaarallisten  aineiden  kulkeutumiseen
(esim. TBT) sataman välittömällä vaikutusalueella. Seuranta on  tar
koituksenmukaista tehdä yhteistyössä muiden kuormittajien kanssa.

Vuosiraportti tulee jättää pääosin sähköisessä muodossa. Satamalle
on  tarkoituksenmukaista  kehittää  järjestelmä,  jonka  avulla  voidaan
yksinkertaistaa ja yhdistää mm. laatu ja ympäristöjärjestelmään se
kä vuosiraporttiin tarvittavien tietojen keruu ja ilmoittaminen.

Rauman kaupungin ympäristölautakunta

Melu

Naapuruston  kannalta  keskeinen  ongelma  on  ollut  melu.  Sataman
laajentaminen UlkoPetäjäksen konttikentällä lisää impulssiluonteista
melua pohjoisenidän puoleisilla virkistys ja asuinalueilla.

Sataman aiheuttama melu tulisi rajoittaa melutason ohjearvoista an
netun  valtioneuvoston  päätöksen  993/1992  mukaiselle  tasolle.  Li
säksi luvan saajan on esitettävä meluntorjunnasta selvitys, jossa tar
kastellaan  mahdollisuuksia  melutason  alentamiseksi  siten,  että  oh
jearvoissa voidaan pysyä. Selvityksessä tulee tarkastella eri toimen
piteitä ja niiden kustannuksia sekä mahdollisia toteuttamisaikataulu
ja.

Kaoliinin purkaminen

Lähialueen asukkaiden tekemien valitusten määrällä mitaten keskei
nen  ongelma  UlkoPetäjäksessä  on  lastin  purkamisen  yhteydessä
tuulella  ympäristöön  leviävä  kaoliini.  Hakemuksen  mukainen  sata
malaajennus poistaa kaoliinin leviämisesteitä ja uhkaa siten huonon
taa tilannetta entisestään.
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Luvansaajan on oltava selvillä toiminnan ympäristövaikutuksista, eri
tyisesti melusta ja kaoliinipölystä, huolehtimalla yhdessä Oy Rauma
Stevedoring Ltd:n  kanssa  toiminnan  ja  sen  vaikutusten  tarkkailusta
sekä tarkkailutulosten raportoinnista erikseen päätettävällä tavalla.

Muut vaatimukset

Irtolastien käsittelystä tai vahingon seurauksena laiturialueelle joutu
nut aines on poistettava viipymättä. Erityisen tärkeää on poistaa ve
siympäristössä  haitalliset  tai  rehevöittävät  aineet  kuten  kalium  ja
magnesiumnitraatti.

Mereen  johdettavien hulevesien  laatu  ja  niistä  aiheutuva kuormitus
satamanosittain tulee selvittää kertaluontoisesti.

Luvan saajan on huolehdittava siitä, että satamassa on riittävät val
miudet  alusten  öljypitoisten  jätteiden  ja  seosten  sekä  käymäläjäte
vesien vastaanottamiseen.

Sataman toiminnasta ei saa aiheutua roskaantumista ja laiturialueilta
poistettava  lumi  on  läjitettävä  niin,  ettei  sulavesien  mukana  pääse
kiintoainesta ja roskia mereen.

Laivojen päästöjen vähentämisestä on laadittava suunnitelma, jossa
tulee olla selvitys mahdollisuuksista kytkeä laivat maasähköön.

Sataman  valaistus on  suunniteltava,  rakennettava  ja  valaistusta on
käytettävä siten, että vuodenaikaan  ja vuorokauden aikaan nähden
kulloinkin  tarpeellinen  valaistus  on  käytössä.  Valaistus  tulee  suun
natta siten, että vältetään hajasäteilyä ympäristöön.

Lupaan  tulee  liittää kartta,  joka selkiinnyttää mm. satamaliikennettä
koskevien melumääräysten tulkintaa.

Laituritoimintoja tulisi selkiyttää.

Luvan saajan tulee huolehtia, että satamaalueella toimivat yritykset
ovat  tietoisia  lupamääräyksistä  ja  toimivat  satamaalueella  päätök
sen mukaisesti.

Rauman kaupunki

Rauman  Sataman  ympäristöluvassa  tulee  turvata  sataman  kannat
tavan toiminnan edellytykset ja luvan tulee olla keskeisiltä ehdoiltaan
samansisältöinen Suomen muiden vastaavien satamien kanssa.

Sataman  vaikutuksia  arvioitaessa  tulee  huomioida  eri  toimijoiden
suhde  satamaan  ja  satamaalueeseen.  Kaupunki  viittaa  lähialueen
kesämökkiasukkaisiin ja huomauttaa, että he ovat kaupungin kanssa
vuokrasopimuksia  tehdessään  olleet  tietoisia  nykyisen  kaltaisen  ja
edelleen kehittyvän sataman läheisestä sijainnista.
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Rauman kansanterveystyön KY

Melu

Lupamääräyksin tulee varmistaa, että satamatoiminnan ja satamalii
kenteen  melu  ei  aiheuta  terveyshaittaa  sataman  läheisyydessä  si
jaitsevilla  asuinalueilla.  Hakija  tulee  velvoittaa  melusuojauksen  ra
kentamiseen Kompin asuinalueen melutason laskemiseksi ja tarkkai
lemaan melutasoa lähiseudun asuinalueilla.

Kaoliinipöly

Kaoliinipölyn aiheuttama haitta tulee ottaa huomioon  ja arvioida tar
ve pölymäärien seuraamiseen lähiseudun asuinalueilla.

Kemikaalien varastointi ja kuljetus

Rauman  Satamalle  tulisi  laatia  kaikkea  alueella  tapahtuvaa,  kemi
kaaleihin liittyvää toimintaa koskeva vaaranarviointi  ja toimintasuun
nitelma onnettomuuksien varalta. Arvioinnissa ja suunnitelmassa tu
lisi ottaa huomioon eri toimijoiden varastoimien ja kuljettamien kemi
kaalien  yhteisvaikutukset  normaali  ja  erityisesti  onnettomuustilan
teissa.

Kansainvälisen liikenteen ruokajäte

Kansainvälisestä  liikenteestä  peräisin  oleva  ruokajäte  on  sivu
tuoteasetuksessa EY N:o 1774/2002  tarkoitettua  luokkaan 1 kuulu
vaa ainesta, jonka keräilyn, kuljetuksen ja hävittämisen tulee tapah
tua sivutuoteasetuksen edellyttämällä tavalla.

Lupaviranomaisen  tulee  edellyttää  hakijalta,  että  jätehuoltosuunni
telmassa otetaan erikseen huomioon luokkaan 1 kuuluvan ruokajät
teen  käsittely  sekä  määrän  seuranta  ja  sivutuoteasetuksen  mukai
nen  kirjanpito,  jota  ei  nyt  ole huomioitu  hakijan  jätehuoltosuunnitel
massa. Eri  lähteistä  tukevan biologisen  jätteen erillään pito  saattaa
olla hankalaa ja sekaantumisvaara niin suuri, että satamaalueelta ei
tulisi lainkaan toimittaa biojätettä kompostoitavaksi.

Alusliikenne

Alusliikenteen  aiheuttamaa  merialueen  likaantumista  ja  tarvetta  li
kaantumisen tarkempaan arviointiin on syytä tarkastella lupakäsitte
lyn yhteydessä.

Muistutukset ja mielipiteet

AA

Hakijan  on  tehtävä  selvitys  pölyn  leviämisestä  useassa  mittauspis
teessä vuoden ajalta  ja perusteellinen selvitys toimista haittojen es
tämiseksi.
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BB

Luvassa tulee asettaa selvät rajaarvot melulle ja kaoliinipölylle sekä
velvoittaa  hakija  jatkuvaan  melu  ja  kaoliinipäästöjen  mittaukseen.
Mittaustulosten tulee olla julkisia. Kaoliinin käsittelyn tulee olla täysin
suljettu.  Melun  vaikutus  läheiseen  Naturaalueeseen  on  otettava
huomioon.

Luvassa  tulee asettaa selvät TBTrajaarvot satamaaltaille  ja sata
man  laivaväylille  sekä  velvoittaa  satama  säännöllisiin,  vähintään
vuosittaisiin mittauksiin.

CC ja DD

Muistuttajien mukaan haitallisimpia  sataman  toiminnasta aiheutuvia
haittoja ovat melu ja pölyhaitat sekä haitallisten aineiden kuljetusten
aiheuttamat riskit.

Ympäristöluvan määräyksissä  tulee  rajoittaa  juuri niitä haittoja,  joita
Rauman  satamassa  ilmenee.  Ellei  rakenteilla  olevalla  meluaidalla
voida  torjua  melua  riittävästi,  tulee  satama  määrätä  parantamaan
meluntorjuntaa. Liikenteen melupäästöjen  rajoittamisen  lisäksi  tulee
työkoneiden ja eri työvaiheiden melupäästöjä rajoittaa.

Kaoliinin käsittely tulee saada kokonaan suljetuksi ja lisäksi tulee an
taa määräykset hiekkapuhalluksista sekä muista pölyämistä aiheut
tavista töistä. Satamakentät tulee pitää nykyistä puhtaampina irtopö
lystä.

Muistuttajat vaativat edelleen, että Rauman Satama tulee velvoittaa
selvityttämään  esiintyykö  sataman  läheisyydessä  sataman  toimin
nasta johtuvia terveydellisiä haittoja.

EE

Hanke, erityisesti  kahden allasalueen rakentaminen 3.Petäjäksessä
ja suunniteltu louhinta, tulee aiheuttamaan kaoliinipölyn leviämistä ja
haittaa  ympäristössä.  Työkoneiden  ja  kasvavan  konttiliikenteen  ai
heuttama  meluhaitta  tulee  rasittamaan  ympäristöä  kohtuuttomasti.
Hanke tulee häiritsemään pikku lepakoiden pesintää ja saattaa aihe
uttaa sen häviämisen alueelta.

Koska  hakija  ei  ole ottanut  satamaaluetta 0+  vaihtoehdon  mukai
sesti käyttöön, on hanke ennenaikainen ja hakemus tulee hylätä.

Pro UlkoPetäjäsliike

Pro UlkoPetäjäsliike  vaatii,  että Rauman  Sataman  ympäristölupa
hakemus  (Dnro  LSY2003Y435),  Oy  Rauma  Stevedoring  Ltd:n
ympäristölupahakemus  (Dnro  LSY2003Y436)  ja  ympäristölupavi
rastossa  vireillä  oleva  sataman  laajennusta  koskeva  vesilupahake
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mus  (Dnro  LSY2005Y71)  tulee  ratkaista  samanaikaisesti  ottaen
huomioon  ympäristönsuojelulain  39  §:n  ja  40  §:n  säädökset.  Ellei
hakemusta  heti  hylätä,  tulee  hakemuksen  käsittelyä  lykätä  kunnes
hakija on toimittanut lupavirastoon asianmukaiset ja yksilöidyt kuva
ukset  toiminnastaan  ja  eri  toimintojen  sijainnista  sekä  ajan  tasalla
olevat riittävän kattavat arviot hankkeiden vaikutuksista.

Vaatimuksiaan  Pro  UlkoPetäjäsliike  perustelee  sillä,  että  vaiku
tusarviot  ovat  vanhentuneita  tai  ne  eivät  sisällä  Rauman  Sataman
laajennussuunnitelmien  aiheuttamia  vaikutuksia,  hanke  aiheuttaa
haitallisia ja peruuttamattomia vaikutuksia, laajennussuunnitelmat tai
rakentaminen  UlkoPetäjäkseen  ovat  kaupunginvaltuuston  päätök
sen vastaisia toimenpiteitä sekä hakemuksen UlkoPetäjästä koske
va osa on seutukaavan vastainen ja perustuu kyseenalaisiin yleis ja
asemakaavoitusmenettelyihin.

FF ym.

Muistuttajat vaativat, että

 hakijaa  pyydetään  selventämään  ja  yksilöimään  sen
toiminnan laajuus ja sisältö, jolle lupaa haetaan

 lupaviranomainen  jättää enneaikaisena  tutkimatta  lupa
hakemuksen siltä osin kuin se mahdollisesti kohdistuisi
satamalaajennukseen

 ympäristölupahakemus tulee käsitellä yhdessä Rauman
Sataman  ympäristölupahakemuksen  ja  vesilupahake
muksen kanssa

 lupaviranomainen edellyttää,  että  hakijat esittävät  riittä
vät selvitykset toiminnasta, siitä aiheutuvista haitoista ja
niiden estämisestä

 muistuttajille  varataan  tilaisuus  lausua  kaikesta  hakijoi
den toimittamista lisäselvityksistä.

Muistuttajat vaativat lisäksi, että

 mikäli  lupahakemukseen  sisällytetään  satamalaajen
nukseen liittyviä  toimintoja,  tulee ennen ratkaisun anta
mista edellyttää YVAmenettelyä

 mikäli  ympäristölupa  kattaa  sataman  laajennuksen,  tu
lee  lupaan sisällyttää lausuma siitä, että  laajennusosan
käyttöönotolle on haettava erillinen muutoslupa

 kaoliinin käsittelyn laiteinvestointien toteuttamiselle tulee
asettaa  selkeä  aikaraja,  jotta  kaoliinin  leviäminen  voi
daan estää. UlkoPetäjäksen kallioiden louhiminen tulee
kieltää, sillä kalliot estävät kaoliinipölyn leviämistä
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 lupaehdoissa  on  kiinnitettävä  huomiota  valaistuksen
suuntaamiseen.

Vaatimuksiaan muistuttajat perustelevat mm. sillä, että sataman laa
jennusta koskeva hakemus perustuu satamahallituksen tammikuus
sa  2006  hylkäämään  sataman  yleissuunnitelmaan  2014,  hakemus
on  laajennuksen  osalta  sisällöltään  epäselvä,  sataman  kaavoituk
sessa on epäselvyyksiä, sataman laajentamisen vaihtoehdon 0+ töi
tä ei ole vielä saatettu loppuun kuten kaupunginvaltuusto on päätök
sessään edellyttänyt  ennen  sataman  laajennustoimiin  ryhtymistä  ja
uusien selvitysten ja arviointien tekemistarpeella.

Muistuttajat ovat pyytäneet, että päätös toimitetaan heidän asiamie
helleen.

Hakijan kuuleminen ja vastine

Hakijalle  on  varattu  tilaisuus  antaa  vastineet  lausunnoista,  muistu
tuksista ja mielipiteistä.

Vastineissaan Rauman Satama toteaa seuraavaa:

LounaisSuomen ympäristökeskus

Kemikaalivarastot ja polttoaineen varmuusvarasto

Kemikaalivarastoista  yksi  on  Oy  Rauma  Stevedoring  Ltd:n  korjaa
mon säiliö ja loput kolme säiliötä ovat Baltic Tank Oy:n omistukses
sa. Polttoaineen varmuusvarasto sijaitsee satamaalueen ulkopuolel
la.

Riskinarviointi

Rauman  Satama  on  tehnyt  riskinarvioinnin  ja  se  sisältyy  Rauman
Sataman ISO14001standardin mukaiseen ympäristöjärjestelmään.

Vesistötarkkailu ja TBT

Rauman  edustan  merialueen  tarkkailua  suorittaa  LounaisSuomen
ympäristötutkimus Oy  Rauman  kaupungin  ja  UPMKymmene  Oyj:n
toimeksiannosta.  Näytepisteistä  seitsemän  sijaitsee  joko  sataman
vesialueella  tai  sen  välittömässä  läheisyydessä.  Merialueen  kalata
loudellista tilaa on seurattu jokseenkin yhtäjaksoisesti 1970luvun al
kupuolelta saakka.

Vesistö  ja  kalataloustarkkailu  on  riittävän  kattava  merialueen  tilan
seurantaan.  TBTpioisuuksien  seuranta  edellyttäisi  sedimenttitutki
muksia  eikä  niiden  lisääminen  vesistöseurantaan  ole  mielekästä.
TBT, kuten useat muutkin haittaaineet, sitoutuu voimakkaasti kiinto
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ainekseen  ja  leviää  vain  silloin,  kun  pohjasedimenttiä  liikutellaan
ruoppausten ja muiden vesirakennustöiden yhteydessä.

Rauman kansanterveystyön KY

Melu

Sataman  toiminnan aiheuttamaa meluhaittaa on selvitetty sekä  las
kennallisesti  että mittaamalla melua häiriintyvissä kohteissa. Selke
ästi olennaisin kohde on Kompin asuntoalue.

Meluhaittaa Kompin alueella ollaan rajoittamassa meluaidalla. Melu
aidan rakennustyöt on käynnistetty elokuussa 2006  ja meluaita val
mistuu keväällä 2007. Meluaidan mitoitus on tehty ekvivalenttimelun
perusteella.  Mitoituksessa  lähtöarvona  (nykytilanteen  mitoittavana
meluna) on käytetty LAeq(722) 67 dB (A)  ja tavoitearvona LAeq(722) 55
dB(A), vaimennustarpeen ollessa 12 dB(A).

Muusta kuin liikenteestä aiheutuva melu ajoittuu lähinnä laivojen sa
tamassaoloaikoihin.

Kaoliini ja muut jauhemaiset aineet

Irtotavaran  pölyämistä  satamassa  vähennetään  sekä  teknisillä  että
työtapoihin liittyvillä ratkaisuilla. Kahmareilla ja hihnakuljettimilla kao
liinia laivalta siirrettäessä on käytössä pressu ja imuri pölyämisen es
tämiseksi. Imurin käyttöönotto on alentanut kaoliinin purkutilanteiden
aikaisia  PM2,5pitoisuuksia  ilmassa.  Kaoliinin purkauksen eri  työvai
heissa  työntekijät  noudattavat  muiltakin  osin  erityistä  huolellisuutta
pölyämisen estämiseksi. Oy Rauma Stevedoring Ltd on ohjeistanut
kaoliinin käsittelyn. Kaoliinin purkauksessa noudatetaan tuulirajaa 13
m/s  ja purkauksen aikana seurataan myös tuulensuuntia. Päällyste
kaoliinin purkauksessa  käytetään  katettua  kauhaa  pölyhaittojen  mi
nimoimiseksi.

Rauman kaupungin ympäristöviraston vuosina 2001  ja 2002 suorit
tamissa mittauksissa ei todettu tavanomaisesta poikkeavia hengitet
tävien hiukkasten (PM10) pitoisuuksia, eikä sataman liikenne tai las
tienkäsittely aiheuttanut poikkeuksellisen suuria hengitettävien hiuk
kasten  pitoisuuksia.  Ilmatieteenlaitos  suoritti  Rauman  satamassa
hiukkasmittauksia (PM2,5) 2001–2002 ja 2002–2003. Mittausjaksojen
välisenä aikana otettiin satamassa käyttöön imurilaitteisto kaoliinipö
lyn  keräämistä  varten.  Ilman  imuria  pintakaoliinilastia  purettaessa
hiukkasten maksimipitoisuus  oli  187  µg/m3  keskiarvon  ollessa  26,9
µg/m3. Imurin ollessa käytössä olivat vastaavat arvot 45 µg/m3 ja 9,2
µg/m3.  Kaoliinin  purkauksen  aiheuttama  pölypitoisuuden  nousu  sil
loin, kun imuria ei käytetty oli tilastollisesti merkitsevä. Imurin ollessa
käytössä pölypitoisuuksien ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä.

Kaoliinin purku ei ole ainoa PM2,5lähde. Pölyämistä aiheuttavat mm.
rekkaliikenne  ja  alusten  savukaasujen  hiukkaspäästöt.  Liikenteen
hiukkaspitoisuuksia  voidaan pienentää mm.  siirtomatkojen  minimoi



29

misella  ja  välivarastoinnin  välttämisellä.  Hiekoituksen  aiheuttamaa
pölyämistä  keväisin  rajoitetaan  Hakunintien  ja  muiden  merkittävien
ajoväylien  pesulla.  Alusten  päästöjä  rajoitetaan velvoittamalla  aluk
set  käyttämään  satamassa  ollessaan  apumoottoreita.  Oy  Rauma
Stevedoring  Ltd  on  kieltänyt  hiekkapuhallustöiden  tekemisen  suo
jaamattomilla paikoilla hallinnoimillaan alueilla.

Oy Rauma  Stevedoring  Ltd on  uusimassa kaoliinin  käsittelylaitteis
toa  Petäjäksen  irtolastisatamassa.  Suunnitelman  mukaan  yhden
suppilon korkeutta pudotetaan noin 4 metriä, jolloin suppilon yläreu
na jää rakennusten katveeseen. Tarkoitus on myös koteloida suppi
loon  liittyvä  pystynostin  ja  uusia  koteloitu  kuljetinsilta.  Kuljetinsiltaa
jatketaan  varastolta  37  varastoille  35  ja  34,  jolloin  nykyinen  katon
kautta  tapahtuva  kuljetus  voidaan  lopettaa.  Suunnitelmien  mukaan
kaikki kuljettimet ovat koteloituja.

Käyttöönotettujen  lastausteknisten  ratkaisujen  ja  työtapojen  sekä
uusien laiteinvestointien ansiosta ja alueella suoritettujen hiukkaspi
toisuusmittausten perusteella kaoliinin käsittelystä aiheutuva pöly ei
aiheuta merkittäviä terveys tai ympäristöhaittoja.

Luokkaan 1 kuuluva ruokajäte

Rauman Sataman jätehuoltosuunnitelmassa on annettu ohjeet alus
peräisistä jätteistä. Alusjäteohje on ohjeistettu myös kansainvälises
tä  liikenteestä  peräisin  olevan  ruokajätteen  osalta.  ISS
Teollisuuspalvelut Oy vie jätteet välivarastoonsa ja toimittaa ne mää
räysten mukaiseen käsittelyyn.

Rauman kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto

Kaoliini

Kaoliinin  käsittelylaitteiston  uusimisen  jälkeen  satamassa  käsiteltä
västä kaoliinista muodostuva hiukkaspöly ei aiheuta merkittäviä  ter
veys tai ympäristöhaittoja.

Sataman  laajennussuunnitelman  mukainen  vesialueen  täyttö ei  ole
ympäristölupaharkinnan piiriin kuuluva asia. Rauman Satama on jät
tänyt  sataman  laajentamista  koskevan  erillisen  lupahakemuksen
LänsiSuomen ympäristölupavirastoon. UlkoPetäjäksen kalliolouhin
ta ei myöskään ole ympäristö eikä vesilupaharkinnan piiriin kuuluva
asia. Louhintaa varten Rauman Satama on tehnyt maisematyölupa
hakemuksen  Rauman  kaupungin  ympäristölautakunnalle.  Mikäli
Rauman Satamalle myönnetään luvat näihin toimenpiteisiin ja hank
keet toteutetaan, pitävät lastaustekniset ratkaisut ja työtavat sekä lai
teinvestoinnit  kuitenkin kaoliinin pölyämisen  ja siitä aiheutuvan  hai
tan vähäisenä.
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Irtolastien käsittelystä laiturille joutuvan aineen poisto

Päästöjä mereen rajoitetaan huolehtimalla satamakenttien  ja varus
teiden  yleisestä  siisteydestä  sekä  puhdistamalla  satamakentät  heti
pölyävän tai likaavan toiminnan päätyttyä. Erityistä huomiota kiinnite
tään siihen, että ympäristölle haitallisia aineita ei  joudu mereen. Ai
neiden pääsyä mereen vähennetään myös rajoittamalla pölypäästöjä
laivoja lastattaessa ja lasteja purettaessa. Suljetuilla kahmarikauhoil
la  ja hihnakuljettimilla kaoliinia  laivalta  siirrettäessä käytetään pres
sua  ja  imuria  pölyämisen  estämisessä.  Satamakentän  sadevesi
kaivot peitetään kannella.

Melu

Satama viittaa Rauman kansanterveystyön KY:n  lausunnosta anta
maansa vastineeseen.

Öljypitoisten jätteiden ja seosten sekä käymäläjätevesien vastaanot
taminen

Alukset  tilaavat  öljypitoisten  jätteiden  noudon  satamavalvonnasta.
Satamavalvojat  tilaavat  edelleen  jätteen  noudon  EkoPort  Turku
Oy:ltä (1.2.2007 alkaen Lassila & Tikanoja Oyj:ltä) sekä valvovat, et
tä  jätteen  nouto  tapahtuu  ohjeiden  mukaisesti.  Jätteen  noutaja  toi
mittaa  jätteen edelleenkäsittelyyn. Jätehuoltosuunnitelmassa on ku
vattu jätehuoltoilmoitus, joka satamaan saapuvan aluksen on annet
tava  tulosatamaan.  Jätehuoltoilmoituksen  yhteydessä  ilmoitetaan
myös aluksen käymäläjätteen määrä.

Arctic Container Oy:n kontinpesutoiminta

Rauman  satamassa  suoritetaan  keskimäärin  2  500  kontinpesua
vuodessa käytettävän pesuvesimäärän ollessa 50–100 litraa konttia
kohti.  Normaalipesuissa,  joita  on  noin  90  %  pesuista,  käytetään
pelkkää  vettä.  Pesuvesi  johdetaan  öljynerottimen  kautta  sade
vesiviemäriin. Öljynerotin on varustettu ylitäytönhälyttimellä.

Erikoispesuissa, joita on alle 10 % pesuista, käytetään Wurt car+go
green  pesuainetta  laimennettuna.  Pesuainetta  kuluu  20–50  litraa
vuodessa.  Nämäkin  pesuvedet  johdetaan  öljynerottimen  kautta  sa
devesiviemäriin.  Vaarallisia  aineita  sisältävistä  kontteja,  joista  on
toimitettu  tieto operaattorille  etukäteen,  on  pesumäärästä alle 1  %.
Niiden  pesussa  käytetään  pelkkää  vettä  ja  syntyvä  pesuvesi  ohja
taan erikseen maan alle sijoitettuun umpikaivoon. Umpikaivosta pe
suvesi toimitetaan tilaajan osoittamaan paikkaan.

Arctic Container Oy:n pesupaikka on asfaltoitu ja varustettu kaadoin
sekä  reunoilla  olevin  korotuksin,  jotta  pesuvedet  eivät  pääse  suo
raan sadevesiviemäriin, vaan ohjautuvat sinne öljyerotuskaivon kaut
ta.
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Valaistus

Sataman valomastoja ohjataan vuorokaudenaikojen mukaan hämä
räkytkimin ja ajastimin. Hämäräkytkimet ohjaavat valaistuksen päälle
vuoden  ja  vuorokauden  aikojen  mukaan  silloin,  kun  valaistukselle
on tarvetta. Valaistus on suunnattu niin, että valaistus on työskente
lyalueilla määräysten mukainen ja valaisee ulkopuolisia alueita mah
dollisimman vähän.

CC ja DD

Satama  viittaa  melua  ja  kaoliinia  koskevien  muistutusten  osalta
Rauman  kansanterveystyön  KY:n  lausunnosta  antamaansa  vasti
neeseen. Kaoliinia ei ole  laitetoimittajien mukaan sen ominaisuuksi
en vuoksi mahdollista purkaa aluksesta kuljettimelle pneumaattisella
järjestelmällä.  Kaoliinin  käsittelylaitteistoa  on  tarkoitus  uusia  siten,
että kuljetusiltaa  jatketaan varastolta 37 varastoille  34  ja 35. Kaikki
uudet  ja  kunnostettavat  kuljettimet  ovat  koteloituja.  Oy  Rauma
Stevedoring  Ltd  on  kieltänyt  hiekkapuhallusöiden  tekemisen  suo
jaamattomana hallinnoimillaan alueilla.

FF ym.

Kaoliinia  ja  valaistusta  koskevien  muistutusten  osalta  hakija  viittaa
Rauman  kansanterveystyön  KY:n  ja  Rauman  kaupungin  ympäris
tönsuojeluviranomaisen lausunnoista antamaansa vastineeseen.

Toiminnan laajuus, luvan käsittely ja lisäselvitykset

Rauman Satama  jätti ympäristölupahakemuksen käsiteltäväksi sää
detyssä  määräajassa  vuoden  2003  loppuun mennessä.  Lupahake
muksen liitteenä olevat selvitykset ovat vuodelta 2003 tai sitä edeltä
vältä  ajalta.  Hakemusta  on  täydennetty  ympäristölupavirastoon
1.9.2006  jätetyllä uudella  selostusosalla  ja päivitetyillä  liitteillä. Täy
dennyksessä lupaa haetaan kymmenen miljoonan tonnin vuotuiselle
kappaletavara  ja  irtolastiliikenteelle  sekä  300  000  konttiyksikön
(TEU) konttiliikenteelle.

Rauman  Satama  tilasi  keväällä  2005  EPLogistics  Oy:ltä  sataman
voimassaolevan  yleissuunnitelman  tarkistamisen.  EPLogistics  Oy
arvioi, että vuosina 1991–2004 toteutuneen tavaraliikenteen kasvun
perusteella  kokonaisliikenne saavuttaa kymmenen miljoonan  tonnin
rajan ennen aikaisemmin ennustettua vuotta 2014. EPLogistics Oy
arvioi,  että 200 000 TEUyksikön  raja saavutetaan ennustetun kas
vun  perusteella  vuonna  2015.  Toteutuneen  liikenteen  perusteella
konttimäärä  tulee  olemaan  vuonna  2006  noin  165  000  TEU
yksikköä. Rauman Satama hakee  toiminnalleen ympäristölupaa,  jo
ka kattaa satamaliikenteen ennustetun kasvun mukaisen toiminnan.
Konttiliikenteen  osalta  varaudutaan  lisäksi  mahdollisiin  satama
alueen  laajennuksiin,  joiden  toteutuminen  ratkaistaan  parhaillaan
käsiteltävänä  olevassa  vesilupahakemuksessa.  Muilta  osin  hakija
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viittaa  Rauman  kaupungin  ympäristönsuojeluviranomaisen  lausun
nosta antamaansa vastineeseen.

Vesiluvan ja ympäristöluvan yhteiskäsittelyä koskevan muistutuksen
osalta Rauman Satama toteaa, että nyt kyseessä oleva hakijan  toi
minnallinen  ympäristölupahakemus  ja  Rauman  Sataman  vesilupa
hakemus eivät koske samaa toimintaa ympäristönsuojelulain 39 §:n
tarkoittamalla tavalla eikä niitä siksi tule käsitellä yhdessä.

Pro UlkoPetäjäsliike

Rauman Satama viittaa muiden lausunnon ja muistutuksen antajien,
mm. Riitta DickmanAalto ym.,  lausunnoista  ja  muistutuksista anta
miinsa vastineisiin.

BB

Melua  ja  ilmaan  pääsevien  haihtuvien  kemikaalien  sekä  pöly  ja
hiukkaspäästöjen  koskevien  muistutusten  osalta  Rauman  Satama
viittaa Rauman kansanterveystyön KY:n, Rauman kaupungin ympä
ristönsuojeluviranomaisen  sekä  FF  ym.  lausunnoista  ja  muistutuk
sesta,  antamiinsa  vastineisiin.  Ympäristö  ja  vesilain  mukaisten  lu
pahakemusten  yhteiskäsittelyn  osalta  Rauman  Satama  viittaa  mm.
FF ym., muistutuksesta antamaansa vastineeseen.

BB:n 1.1.2002 hyväksymässä ja allekirjoittamassa huvilatontin vuok
rasopimuksessa on seuraava kohta: "Muut ehdot, 15 §: Vuokramies
on  tietoineen  siitä,  että  Rauman  kaupunginvaltuusto  on  päättänyt
hyväksyä Rauman  satamaa  kehitettäväksi  ja  laajennettavaksi  ensi
vaiheessa 0+ vaihtoehdon mukaisesti vuoteen 2004 mennessä. Laa
jennusvarauksena tämän jälkeen mahdollisesti tarvittavalle lisäkapa
siteetille on UlkoPetäjäs (3.Petäjäs)".

AA

Rauman Satama viittaa Rauman kansanterveystyön KY:n, Rauman
kaupungin ympäristösuojeluvirnanomaisen sekä Pertti  ja Eeva Suu
tarin lausunnoista ja muistutuksesta antamiinsa vastineisiin.

EE

Kaoliinia  koskevan  muistutuksen  osalta  Rauman  Satama  viittaa
Rauman  kansanterveystyön  KY:n  ja  Rauman  kaupungin  ympäris
tönsuojeluviranomaisen  lausunnoista  antamiinsa  vastineisiin  sekä
CC  ja  DD:n  muistutuksesta antamaansa  vastineeseen.  Melua  kos
kevan muistutuksen osalta hakija viittaa Rauman kansanterveystyön
KY:n  ja Rauman kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausun
noista antamiinsa vastineisiin.

Rauman Sataman mukaan EE:n ja Rauman kaupungin välinen huvi
latontin vuokrasopimus on 15 §:n osalta samasanainen BB:n ja Rau
man kaupungin välisen vuokrasopimuksen 15 §:n kanssa.
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Hakemuksen täydentäminen ja neuvottelut

Hakemusta  on  täydennetty  15.5.2004,  24.8.2004,  23.1.2006,
7.9.2006,  12.9.2006,  13.9.2006,  21.11.2006,  22.11.2006,  27.11.
2006, 7.12.2006, 8.12.2006, 11.12.2006, 14.12.2006 ja 18.12.2006.
Ympäristölupavirasto  on  suorittanut  Rauman  satamassa  tarkastuk
sen 15.12.2006. Tarkastuksesta on laadittu pöytäkirja, joka on liitetty
asiakirjoihin.

MERKINTÄ Oy Rauma Stevedoring Ltd on  jättänyt samanaikaisesti  30.12.2003
Rauman Sataman kanssa ympäristölupahakemuksen LänsiSuomen
ympäristölupavirastoon.  Lupahakemukset  on  käsitelty  samanaikai
sesti. Kaoliinin käsittelyalue sekä kemikaalikappalevarasto 4 sisälty
vät  Oy  Rauma  Stevedoring  Ltd:n  lupaan.  Ympäristölupavirasto  on
antanut  28.2.2007  päätöksellään  nro  12/2007/2  ympäristöluvan  Oy
Rauma Stevedoring Ltd:n Pikisaaren sataman toimintaan.

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTON RATKAISU

Ympäristölupavirasto  myöntää  Rauman  Satamalle  ympäristöluvan
Rauman sataman toimintaan. Rauman Sataman toiminnallinen alue
on esitetty liitteessä 1.

Lupamääräykset

Päästöt vesiin ja viemäriin sekä maaperään

1. Laiturialueiden  ja  irtolastien  käsittelyalueiden  pintarakenteiden  kun
nosta on huolehdittava  ja  todetut vauriot on korjattava mahdollisim
man pian.

2. Irtolastien  purkamisen  aikana  purkamisalueella  olevat  sade
vesikaivot  on  suojattava  matoilla  tai  pressuilla.  Lastien  purkamisen
yhteydessä  laiturille  jäävä  irtolastijäte  on  kerättävä  talteen  laiturilta
viivytyksettä työn päätyttyä. Pölyävän irtolastijätteen  ja muun pölyä
vän  jätteen  kerääminen  satamaalueelta  on suoritettava  siten, ettei
siitä aiheudu vältettävissä olevaa ympäristöhaittaa.

3. Alusten  tankkausten  aikana  tankkauspaikalla  olevat  sadevesikaivot
on suojattava polttoainetta läpäisemättömillä matoilla tai pressuilla.

4. Korjaamo  ja huoltotilojen jätevedet on  johdettava öljynerotuskaivon
kautta viemäriverkkoon.

Mobilenosturit  on  pestävä pinnoitetulla alueella,  joka on  varustettu
hiekanerotuskaivolla.

5. Konttien  pesuvedet  tulee  johtaa  öljynerotuskaivon  kautta  sade
vesiviemäriin. Pesuvesiä,  jotka sisältävät pesuainetta, ei saa  johtaa
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sadevesiviemäriin,  vaan  ne  tulee  johtaa  vesihuoltolaitoksen  viemä
riin tai kerätä talteen ja toimittaa jätevesienkäsittelylaitokselle.

Kemikaalikonttien  pesuvedet  tulee  johtaa  umpisäiliöön  ja  toimittaa
käsiteltäväksi  laitokseen,  jonka  ympäristönsuojelulain  mukaisessa
luvassa tai sitä vastaavassa päätöksessä tällaisen jätteen vastaanot
to on hyväksytty. Ongelmajätteitä luovutettaessa on jätteiden siirros
ta  laadittava  siirtoasiakirja,  josta  ilmenevät  valtioneuvoston  päätök
sen 659/1996 mukaiset tiedot ongelmajätteistä.

6. Öljyn  ja  hiekanerotuskaivot  on  tyhjennettävä  tarpeen  mukaan,  vä
hintään kuitenkin 2 kertaa vuodessa.

7. Petäjäksen  kokoustilojen  saniteettijätevesisäiliö  on  tarkastettava  ja
tyhjennettävä riittävän usein.

Melu

8. 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 asuntoalu
eella  edellä  mainitut  ekvivalenttimelutason  rajaarvot  tulee  saavut
taa, kun määräyksessä 9 esitetyt rakenteet on otettu käyttöön.

Melutasoa määritettäessä on  tarvittaessa otettava huomioon melun
iskumaisuus  tai  kapeakaistaisuus melun  vaikutusalueella siten  kuin
valtioneuvoston  päätöksessä  (993/1992)  melutason  ohjearvoista
säädetään.

9. Hakemuksen  mukaiset  Kompin  alueen  meluntorjuntarakenteet  on
toteutettava 30.9.2007 mennessä.

Päästöt ilmaan

10. Sataman  laitureissa olevissa aluksissa käytettävän polttoaineen rik
kipitoisuus  saa  olla  1.1.2010  alkaen  enintään  0,1  painoprosenttia
edellyttäen,  että  laivahenkilökunnalla  on  riittävästi  aikaa  toteuttaa
tarvittava  polttoaineen  vaihto mahdollisimman  pian  aluksen  laituriin
saapumisen jälkeen ja mahdollisimman myöhään ennen lähtöä. Polt
toaineen vaihtoajankohta on merkittävä laivapäiväkirjaan. Rikkipitoi
suusvaatimuksia  ei  sovelleta  aluksiin,  joiden  julkaistun  aikataulun
mukaisesti on määrä olla satamassa alle kaksi tuntia.

Valaistus

11. Sataman valaistus tulee suunnata ja sitä tulee käyttää niin, että va
laistuksesta ei aiheudu tarpeetonta haittaa ympäristölle.
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Jätehuolto

Aluksista vastaanotettavat jätteet

12. Luvan  saajan  tulee  noudattaa  7.2.2005  päivättyä  jätehuoltosuunni
telmaa  (Jätehuoltosuunnitelma;  Rauman  Satama,  Versio  5).  Jäte
huoltosuunnitelma  tai  yksityiskohtaiset  ohjeet  tulee  antaa  laivoille
myös englanninkielisenä.

Lisäksi on noudatettava seuraavia määräyksiä:

Jätehuoltosuunnitelma  on  pidettävä  ajan  tasalla.  Jätehuoltosuunni
telmaa  muutettaessa  on  muutoksesta  tehtävä  ilmoitus  ympäristön
suojelun  tietojärjestelmään.  Ilmoitus  on  tehtävä  kuitenkin  kolmen
vuoden välein tämän päätöksen lainvoimaiseksitulosta.

Luvan saajan on huolehdittava siitä, että aluksilta vastaanotettavien
jätevesien  vastaanotto  on  järjestetty  asianmukaisesti  jätehuoltoyri
tyksen kanssa.

Aluksista  vastaanotettavat  ongelmajätteet  on  toimitettava  käsiteltä
väksi laitokseen, jonka ympäristönsuojelulain mukaisessa luvassa tai
sitä  vastaavassa  päätöksessä  on  tällaisen  jätteen  vastaanotto  hy
väksytty.  Toimituksista  on  laadittava  siirtoasiakirjat,  joista  ilmenee
valtioneuvoston päätöksen 659/1996 mukaiset tiedot ongelmajätteis
tä.

EU:n ulkopuolisesta  liikenteestä peräisin olevan  ruokajätteen keräi
lyn, kirjanpidon, kuljetuksen ja hävittämisen tulee tapahtua Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen EY N:o 1774/2002 edellyttämäl
lä tavalla.

Satamatoiminnan muut jätteet

13. Yhdyskuntajätteiden  keräyksessä  ja  kuljetuksessa  on  noudatettava
Rauman kaupungin yleisiä jätehuoltomääräyksiä.

Karkean  ja  keittiöjätteen  keräyksen  lisäksi  on  järjestettävä  keräys
kelpoisen  paperin,  pahvin  ja  puujätteen,  lasin  ja  metallin  keräys  ja
hyötykäyttökelpoiset jätteet on toimitettava hyötykäyttöön.

Satamassa olevista keräyspaikoissa on oltava nähtävillä keräyspai
kasta vastaavan yrityksen ja yhteyshenkilön yhteystiedot.

14. Ongelmajätteille  (mm.  jäteöljy,  kiinteät  öljyiset  jätteet,  öljyerotus
kaivon  öljyiset  jätteet,  loisteputket,  akut,  raskasmetalleja  sisältävät
paristot, maali ja liuotinjätteet) on oltava varastotila. Ongelmajätteet
on  varastoitava  tiiviillä  alustalla  katetussa  ja  lukittavassa  tai  valvo
tussa  tilassa.  Erilaisille  ongelmajätteille  on  oltava  omat  keräysväli
neet, joihin on merkittävä niiden sisältö. Nestemäiset ongelmajätteet
on varastoitava tiiviillä ja reunakorokkein varustetulla alustalla.
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Ongelmajätteet  on  toimitettava  käsiteltäväksi  laitokseen,  jonka  ym
päristönsuojelulain mukaisessa luvassa tai sitä vastaavassa päätök
sessä  tällaisen  jätteen  vastaanotto  on  hyväksytty.  Ongelmajätettä
luovutettaessa  on  jätteiden  siirrosta  laadittava  siirtoasiakirja,  josta
ilmenevät  valtioneuvoston päätöksen 659/1996  mukaiset  tiedot  on
gelmajätteistä.

15. Laiturialueilta ja lastien käsittely ja varastoalueilta poistettava likaan
tunut  lumi  on  läjitettävä  maalle  niin,  ettei  sulamisvesien  mukana
pääse  kiintoainetta  ja  roskia  mereen.  Läjityspaikat  on  pudistettava
roskista heti keväällä lumen sulamisen jälkeen

Toiminnan seuranta

16. Rauman Sataman toiminnasta on pidettävä kirjaa, josta käy ilmi seu
raavat asiat:

 alusten käynnit ja satamassaoloajat
 tavaramäärät
 lastin purkamisen ja lastausten ajat ja tavat
 laitureiden ja lastien käsittelyalueiden puhtaanapito
 päällysteiden kunnon seuraaminen ja korjaaminen
 satamassa syntyvät jätteet (määrät, laji, toimituspaikat ja ajat)
 hiekan ja öljynerotuskaivojen tarkkailu ja tyhjennykset
 saniteettijätevesisäiliön tyhjennykset
 työkoneiden polttoaineiden määrä ja laatu
 energian ja veden kulutus
 poikkeukselliset tilanteet, niiden syyt ja korjaustoimenpiteet.

Kirjanpito on säilytettävä kolmen vuoden ajan ja se on pyydettäessä
esitettävä valvontaviranomaiselle.

Päästöjen ja vaikutusten tarkkailu

17. Tarkkailuun liittyvät näytteenotot, mittaukset  ja kalibroinnit on suori
tettava standardimenetelmien  (CEN,  ISO,  SFS  tai  vastaavan  tasoi
nen yleisesti käytössä oleva menetelmä) mukaisesti.

18. Luvan  saajan  tulee  mitata  kertaluonteisesti  satamatoiminnasta  ai
heutuvaa  melua  Kompin  alueella  vähintään  kahdessa  pisteessä  ja
Petäjäksen alueella vähintään kahdessa pisteessä. Melumittaus  tu
lee  tehdä 1.6.2008 mennessä ja  tämän  jälkeen kolmen vuoden vä
lein.  Lisäksi  melu  tulee  mitata  erikseen  Kompin  alueella  30.9.2007
mennessä  Kompin  alueen  meluntorjuntarakenteiden  valmistuttua.
Melumittaukset  on  suoritettava  ympäristöministeriön  ohjeen  1/1995
”Ympäristömelun  mittaaminen”  mukaisesti.  Mittaukset  tulee  tehdä
yhdessä  Oy  Rauman  Stevedoring  Ltd:n  Pikisaaren  sataman  melu
mittausten kanssa.

Luvan saajan on hyvissä ajoin ennen mittauksiin ryhtymistä toimitet
tava  mittaussuunnitelma  LounaisSuomen  ympäristökeskuksen  hy
väksyttäväksi.  Mittaustulokset  tulee  toimittaa  LounaisSuomen  ym
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päristökeskukselle  ja  Rauman  kaupungin  ympäristönsuojeluviran
omaiselle kahden kuukauden kuluttua niiden suorittamisesta.

Lisäksi  on  tehtävä  tarvittaessa  uusi  melun  leviämismallinnus,  jos
toiminnassa  tapahtuu  melun  leviämisen  kannalta  merkittäviä  muu
toksia.

19. Satamaalueelta  sadevesiviemäreiden  kautta  mereen  johdettavien
hulevesien  laatu  tulee  selvittää  kertaluonteisesti  30.10.2007  men
nessä.  Näytteistä  tulee  määrittää  ainakin  mineraaliöljy  ja  kiinto
ainepitoisuus,  sähkönjohtavuus,  pH,  kokonaisfosfori  sekä  typpi.
Näytteenotosta on ennakkoon ilmoitettava LänsiSuomen ympäristö
keskukselle.

Luvan saajan tulee 31.12.2008 mennessä laatia ja toimittaa Lounais
Suomen ympäristökeskukselle selvitys sataman edustan sedimentti
en leviämisestä alusten potkurivirtojen vaikutuksesta.

20. Luvan  saajan  tulee  osallistua  päästöjensä  osuudella  Rauman  kau
pungin alueella mahdollisesti järjestettävään ilmanlaadun yhteistark
kailuun.

21. Luvan saajan tulee osallistua sataman päästöjen osuudella Rauman
edustan merialueen vedenlaadun yhteistarkkailuun.

Raportointi

22. Luvan saajan  tulee  laatia  vuosiraportti,  jonka  tulee sisältää yhteen
veto kirjanpidosta sekä  laskelma alusliikenteen,  tieliikenteen  ja  työ
koneiden päästöistä  ilmaan (NOx, SO2, hiukkaset, CO ja CO2). Ra
portti  tulee  toimittaa  vuosittain  helmikuun  loppuun  mennessä  Lou
naisSuomen  ympäristökeskukselle  ja  Rauman  kaupungin  ympäris
tönsuojeluviranomaiselle.

Muut toimet pilaantumisen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi

23. Luvan saajan on huolehdittava, että satamaalueella  toimivat yrityk
set  ovat  tietoisia  tämän  päätöksen  lupamääräyksistä  ja  toimivat  tä
män päätöksen mukaisesti satamaalueella.

Luvan  saajan  on  oltava  selvillä  satamaalueella  toimivien  yritysten
toiminnasta ja valvottava esimerkiksi satamajärjestyksen ja sopimus
ten avulla satamaalueella toimivia lupamääräysten noudattamiseksi.

24. Vuotoina ympäristöön päässeet kemikaalit, polttonesteet ja muut ai
neet on kerättävä välittömästi talteen. Vahinko ja onnettomuustilan
teiden varalle satamassa on oltava helposti saatavilla riittävä määrä
imeytysmateriaalia  ja  öljyntorjuntapuomia.  Öljyntorjuntapuomi  on
pystyttävä  vetämään  paikoilleen välittömästi  onnettomuuden  tapah
duttua.
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Poikkeuksellisista  tilanteista,  joista  voi  aiheutua  ympäristön  pilaan
tumisen vaaraa on ilmoitettava viipymättä Rauman kaupungin ympä
ristönsuojeluviranomaiselle  ja LounaisSuomen ympäristökeskuksel
le.  Öljy  ja  mahdollisista  kemikaalivahingoista  on  ilmoitettava  myös
Rauman kaupungin pelastuslaitokselle.

Toiminnan lopettaminen

25. Luvan  saajan  on  hyvissä  ajoin,  viimeistään  kuusi  kuukautta  ennen
Rauman  Sataman  toiminnan  lopettamista,  esitettävä  yksityiskohtai
nen  suunnitelma  vesiensuojelua,  maaperänsuojelua  ja  jätehuoltoa
koskevista toiminnan lopettamiseen liittyvistä toimista LänsiSuomen
ympäristölupavirastolle.

RATKAISUN PERUSTELUT

Lupaharkinnan perusteet

Annetut lupamääräykset huomioon ottaen Rauman Sataman toimin
ta  täyttää  ympäristönsuojelulaissa,  jätelaissa  ja  laissa  aluksista  ai
heutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä sekä niiden no
jalla  annetuissa  asetuksissa  mainitunlaiselle  toiminnalle  asetetut
vaatimukset sekä ne vaatimukset,  jotka luonnonsuojelulaissa ja sen
nojalla on säädetty.

Toiminnasta ei ennalta arvioiden aiheudu vesistöön tai sen käyttöön
kohdistuvaa korvattavaa vahinkoa.

Luvan myöntämisen edellytykset

Rauman  Sataman toiminta,  kun  sitä  harjoitetaan  tämän  päätöksen
mukaisesti,  ei  aiheuta  ympäristönsuojelulain  42  §:ssä  tarkoitettua
terveyshaittaa  tai  merkittävää  muuta  ympäristön  pilaantumista  tai
sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityisten luon
nonolosuhteiden huonontumista eikä yleiseltä kannalta tärkeän käyt
tömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella. Toimin
ta ei aiheuta myöskään sellaista kohtuutonta rasitusta, jota tarkoite
taan eräistä naapuruussuhteista annetun  lain 17 §:ssä. Määräyksiä
annettaessa on otettu huomioon  toiminnan aiheuttaman pilaantumi
sen todennäköisyys, onnettomuusriski ja alueen häiriintyvät kohteet.
Määräyksissä on otettu huomioon alueen kaavamääräykset.

Satamaalueen  laajentamiseen  UlkoPetäjäkseen  vesialuetta  ruop
paamalla ja täyttämällä on myönnetty vesilain mukainen lupa (Länsi
Suomen  ympäristölupavirasto  12.2.2007  Nro  11/2007/4).  Töiden
aloittamiseen  on  lisäksi  myönnetty  lupa  ennen  päätöksen  lainvoi
maiseksi tuloa. Mainittu päätös ei ole kuitenkaan lainvoimainen ja li
säksi pilaantuneiden sedimenttien sijoittamiseen satamaalueelle tai
muualle tulee hakea erikseen ympäristölupaa. Alueen rakentaminen
edellyttää lisäksi maankäyttö ja rakennuslain mukaisia lupia.



39

Sataman  ympäristölupa  koskee  päätöksen  karttaliitteen  mukaista
sataman toiminnallista aluetta. Alueeseen ei sisälly UlkoPetäjäksen
aluetta.  Ympäristölupaa  ei  ole  voitu  myöntää  alueen  käyttämiseen
satamatoimintaan, koska lupahakemus ei sisällä tarkempia selvityk
siä alueen käytöstä, alueelta aiheutuvista päästöistä, alueen käytös
tä  aiheutuvista  ympäristövaikutuksista  tai  ympäristövaikutusten  eh
käisemiseksi  tehtävistä toimista. Alueen käyttöönotto muuttaa erityi
sesti melun  leviämistä Petäjäksen laiturialueelta. Lisäksi se voi vai
kuttaa  kaoliinipölyn  leviämiseen.  Alueen  käyttöönotto  satama
alueena merkitsee sataman olennaista muuttamista, johon tulee ha
kea erikseen ympäristölupaa.

Määräysten perustelut

Yleiset perustelut

Satama  sijaitsee  aivan  kaupungin  keskustan  tuntumassa  ja  lähellä
asutusta.

Lupamääräyksiä  annettaessa  on  ympäristönsuojelulain  43  §:n  mu
kaan  otettava  huomioon  toiminnan  luonne,  sen  alueen  ominaisuu
det,  jolla  toiminnan  vaikutus  ilmenee,  toiminnan  vaikutus  ympäris
töön  kokonaisuutena,  pilaantumisen  ehkäisemiseksi  tarkoitettujen
toimien  merkitys  ympäristön  kokonaisuuden  kannalta  sekä  tekniset
ja taloudelliset mahdollisuudet toteuttaa nämä toimet. Päästöjen eh
käisemistä  ja  rajoittamista  koskevien  määräysten  tulee  perustua
parhaaseen  käyttökelpoiseen  tekniikkaan.  Lisäksi  on  tarpeen  mu
kaan  otettava  huomioon  energian  käytön  tehokkuus  sekä  varautu
minen  onnettomuuksien  ehkäisemiseen  ja  niiden  seurausten  rajoit
tamiseen.

Koska  satamassa  käsitellään  myös  irtolasteja,  aiheutuu  satamasta
pölyhaittaa ja merialueen pilaantumista tai sen vaaraa. Tästä syystä
irtolastien käsittelystä on annettu erillinen määräys.

Toimittaessa  tämän  ympäristöluvan  mukaisesti  voidaan  toiminnan
katsoa edustavan parasta käyttökelpoista tekniikkaa.

Määräysten yksilöidyt perustelut

Määräys 1. Sataman purku  ja  lastaustoiminnasta sekä  työkoneista
ja satamassa liikennöivistä raskaista ajoneuvoista sekä alusten polt
toainehuollosta voi  joutua polttonesteitä  ja öljyjä maaperään elleivät
työskentelyalueet ole pinnoitettuja ja pinnoitteista huolehdita. Vuodot
saadaan myös helpommin  talteen  pinnoitetulta  alustalta.  (YSL  7  ja
43 §)

Määräykset 2–3. Irtolastien, erityisesti kaoliinin, purkamisesta laituril
le joutuvan ja pölyävän jätteen keräämisessä tulee noudattaa erityis
tä huolellisuutta eikä  lastijätettä kuten ei myöskään alusten  tankka
uksesta  laiturille  mahdollisesti  joutuvaa  polttoainetta  saa  päästää
suoraan sadevesikaivoihin. (YSL 4 ja 43 §)
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Määräys 4. Varikolla  käsitellään mm. öljyjä  ja  rasvoja,  joiden  johta
minen  käsittelemättöminä  viemäriin  tulee  estää. Öljyjen  johtaminen
Rauman Veden viemäriin  ilman asianmukaista esikäsittelyä saattaa
aiheuttaa vaurioita viemäriverkolle tai haitata puhdistamon toimintaa
ja estää puhdistamolietteen hyötykäytön. Nostureiden pesun yhtey
dessä pesuvesiin saattaa joutua irtolastijäämiä ja muuta roskaa, jon
ka  päästämisestä  maaperään  tai  sellaisenaan  sadevesiviemäriin
saattaa aiheutua ympäristön pilaantumisen vaaraa. (YSL 43 ja 47 §,
YSA 36 §, JL 6)

Määräys 5.  Pesuaineita  sisältäviä  konttien  pesuvesiä ei  saa  johtaa
sadevesiviemärin kautta mereen, vaan ne on johdettava vesihuolto
laitoksen viemäriin  tai kerättävä talteen ja kuljetettava jätevesienkä
sittelylaitokselle. Mikäli kemikaalikonttien pesuvedet sisältävät sellai
sia  määriä  vaarallisia  aineita  tai  haitallisia  aineita,  ettei  niitä  voida
kuljettaa Rauman  Veden  jätevesienkäsittelylaitokselle  käsiteltäviksi,
vedet on käsiteltävä ongelmajätteinä. Ongelmajätteen tuottaja ja kul
jettaja ovat vastuussa siitä, että ongelmajätteet kuljetetaan lain mu
kaiseen paikkaan käsiteltäväksi. Siirtoasiakirjamenettelyn avulla voi
daan  seurata  ongelmajätteen  kulkua  tuottajalta  asianmukaiseen
hyödyntämis tai käsittelypaikkaan. (YSL 7, 8, 43 ja 45 §, JL 3, 6 ja
15 §, JA 5 ja 6 §, VNp 659/1996, YMA 1129/2001)

Määräys 6. Kiintoaineen ja öljyn erotuskaivojen säännöllinen tyhjen
täminen on tarpeen erotinkaivojen toimivuuden ylläpitämiseksi. (JL 6
§, YSL 43 §)

Määräys  7.  Jätevesisäiliön  säännöllinen  tyhjentäminen  on  tarpeen,
jotta jätevettä ei pääse vuotamaan maaperään eikä mereen. (YSL 4,
7 ja 43 §)

Määräykset  8.  Valtioneuvoston  päätöksessä  (993/1992)  melutason
ohjearvoista  on  asumiseen  käytettävillä  alueilla,  virkistysalueilla  ja
taajamien  välittömässä  läheisyydessä  sekä  hoito  ja  oppilaitoksia
palvelevilla alueilla ohjeena, että melutaso ei saa ylittää ulkona me
lun  Apainotetun  ekvivalenttitason  (LAeq)  päiväajan  (klo  0722)  oh
jearvoa 55 dB eikä yöajan (klo 2207) ohjearvoa 50 dB. Petäjäksen
alueella sijaitsevaa lomaasuntoaluetta ja virkistysaluetta on pidettä
vä taajamassa sijaitsevina alueina.

Mikäli  melu  on  kapeakaistaista,  mittaus  ja  laskentatulokseen  lisä
tään korjauksena 5 dB. Lähin asuinalue Komppi rajoittuu satamaan.

Määräys 9. Hakemuksessa on esitetty, että määräyksen 8:n mukai
set  rajaarvot  voidaan saavuttaa,  kun  Kompin  alueen  rajalle  raken
netaan melueste ja melun heijastusta vähentäviä rakenteita. Määrä
ys  on  tarpeen  meluntorjuntarakenteiden  rakentamisen  varmistami
seksi.

Määräys 10. Alusten polttoaineiden rikkipitoisuutta koskevan määrä
yksen  tarkoituksena  on  asetuksen  mukaisesti  vähentää  aluksilta  il
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maan joutuvia rikkipäästöjä alusten ollessa sataman laiturissa. (VNA
689/2006 6 §)

Määräys 11. Sataman välittömässä läheisyydessä on asutusta. Sa
taman  valohaitan  vähentämistä  koskeva  määräys on  tarpeen  sata
man valaistuksesta läheiselle asutukselle aiheutuvan, eräistä naapu
ruussuhteista  annetussa  laissa  tarkoitetun  kohtuuttoman  rasituksen
ehkäisemiseksi. (NaapL 17 §)

Määräys  12.  Satamassa  on  noudatettava  jätehuoltosuunnitelmaa
sen  jälkeen  kun  se on  hyväksytty osana  lainvoimaista  ympäristölu
paa. Sataman jätehuolto on järjestettävä alusjätelain, asetuksen se
kä  jätelain  ja niiden nojalla annettujen säännösten mukaisesti. Täy
dentävät määräykset ovat  tarpeen,  jotta  jätehuoltosuunnitelma vas
taa alusjätelaissa ja jätelaissa jätehuollolta edellytettyjä vaatimuksia.
Aluksista  vastaanotettavien  öljyisten  vesien  käsittelyvelvoite  perus
tuu valtioneuvoston päätökseen öljyjätehuollosta. (AlusJL 21, 26, 26
c  ja 26 d §, AlusJA 26 e §, JL 6 §, YSL 41 § 3 momentti  ja 45 § 1
momentti, VNp 101/1997)

Määräys 13.  Jätelain 4 §:n mukaan kaikessa  toiminnassa on mah
dollisuuksien mukaan huolehdittava siitä, että jätettä syntyy mahdol
lisimman  vähän  ja  ettei  jätteistä  aiheudu  merkityksellistä  haittaa  tai
vaikeutta jätehuollon järjestämiselle eikä vaaraa tai haittaa terveydel
le  ja ympäristölle. Jätelainlain 12 §:n nojalla  jätteen haltijan on huo
lehdittava jätteen hyödyntämisen tai käsittelyn järjestämisestä. Jäte
lain 6 §:n mukaan jäte on hyödynnettävä, jos se on teknisesti mah
dollista  ja  jos siitä ei aiheudu kohtuuttomia  lisäkustannuksia verrat
tuna muulla  tavoin  järjestettyyn  jätehuoltoon. Ensisijaisesti  on pyrit
tävä hyödyntämään jätteen sisältämä aine ja toissijaisesti sen sisäl
tämä energia.

Yhteystietojen  nähtävillä  pitäminen  jätteiden  keräyspaikoilla  on  tar
peen keräyspisteitä käyttäville  jätteen tuojille,  jotta  ilmoitukset mah
dollisista  epäkohdista  ohjautuvat  oikeaan  paikkaan.  Lisäksi  yhteys
tiedot ovat tarpeen toiminnan valvontaa varten. (YSL 43 ja 45 §, JL
4, 6, 12 ja 15 §)

Määräys 14. Ongelmajätteiden varastointia  ja merkitsemistä koske
van määräyksen tarkoituksena on estää maaperän ja pohjaveden pi
laantuminen.

Ongelmajätteen  tuottaja  ja  kuljettaja  ovat  vastuussa  siitä,  että  on
gelmajätteet kuljetetaan lain mukaiseen paikkaan. Siirtoasiakirjame
nettelyn  avulla  voidaan  seurata  ongelmajätteen  kulkua  tuottajalta
asianmukaiseen  hyödyntämis  ja  käsittelypaikkaan.  Siirtoasiakirja
mahdollistaa valvonnan. (YSL 7, 8, 43 ja 45 §, JL 3, 6 ja 15 §, JA 5,
6 §, VNp 659/1996, YMA 1129/2001)

Määräys  15.  Satamaalueen  siisteydestä  on  huolehdittava.  Lumen
seassa saattaa olla roskia, jotka voivat lumen sulamisvesien mukana



42

levitä ympäristöön. Määräys on tarpeen roskaantumisen estämisek
si. (YSL 43 §, JL 19 §)

Määräys 16. Toiminnanharjoittajan tulee olla selvillä toiminnan aihe
uttamasta  ympäristön  kuormituksesta.  Kirjanpitoa  koskevat  määrä
ykset  on  annettu  toiminnan  harjoittajan  omaa  seurantaa  varten  ja
valvonnan toteuttamiseksi. (YSL 5 ja 46 §, JL 51 ja 52 §, JA 22 §)

Määräys 17. Ympäristönsuojelulain mukaan  lain edellyttämät mitta
ukset,  testaukset,  selvitykset  ja  tutkimukset  on  tehtävä  pätevästi,
luotettavasti  ja  tarkoituksenmukaisin menetelmin. Yleisesti käytössä
olevia standardeja on pidettävä lähtökohtana päteville mittauksille ja
selvityksille. (YSL 46 ja108 §)

Määräys 18. Melun mittaaminen on tarpeen määräyksen 8 noudat
tamisen valvomiseksi. Kompin asuntoalueen ja sataman väliin ollaan
rakentamassa  meluaitaa  ja  melun  heijastumista  estäviä  rakenteita,
joiden on määrä valmistua keväällä 2007. Toimenpiteiden riittävyys
meluntorjunnassa on tarpeen selvittää mittauksin.

Melumallinnuksen  laatiminen  uudestaan  on  tarpeen  esimerkiksi  lii
kenteen lisääntyessä merkittävästi. (YSL 43 ja 46 §)

Määräys  19.  Satamaalueelta  mereen  johdettavan  veden  laatu  on
tarpeen  selvittää,  jotta  lastin  käsittelystä,  laivojen  tankkauksesta  ja
ajoneuvoista  aiheutuva  tai  muu  satamatoiminnan  aiheuttama  kuor
mitus voidaan arvioida ja päästöjen rajoittamistoimien riittävyys var
mistaa.

Toiminnanharjoittajan  tulee olla selvillä alusten satamassa aiheutta
mien potkurivirtojen vaikutuksista meressä sataman vesialueiden ul
kopuolella. Selvityksen perusteella voidaan arvioida sataman aiheut
tamaa kuormitusta mereen sekä tarkkailun tarvetta. (YSL 5, 43 ja 46
§)

Määräys  20.  Satamatoiminnot,  laivaliikenne  mukaan  lukien,  vaikut
tavat ainakin paikallisesti ilmanlaatuun. Luvan saajan on tarpeen olla
tietoinen toimintansa päästöistä ilmaan.

Rauman  alueella  ei  toistaiseksi  ole  järjestetty  ilmanlaadun  yhteis
tarkkailua. Mikäli  yhteistarkkailu  tulevaisuudessa  toteutuu, on  luvan
saajan  osallistuminen  siihen  perusteltua.  Yhteistarkkailun  tarpeesta
päätetään erikseen. (YSL 5, 43 ja 46 §)

Määräys 21. Toiminnanharjoittajan tulee olla selvillä toiminnan vaiku
tuksista  ympäristöön.  Sataman  osallistuminen  merialueen  yhteis
tarkkailuun  arvioidulla  päästöjen  mukaisella  osuudella  on  perustel
tua. (YSL 5, 43 ja 46 §)

Määräys 22. Toiminnanharjoittajan tulee olla selvillä toiminnan aihe
uttamasta  ympäristökuormituksesta  ja  vaikutuksista  ympäristöön.
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Raportointi  on  tarpeen  toiminnan  valvontaa  ja  seurantaa  varten.
(YSL 5 ja 46 §)

Määräys  23.  Luvan  velvoitteet  kohdistuvat  luvan  saajaan,  joka  voi
mm.  satamajärjestyksen  ja  sopimusten  avulla ohjata  ja  valvoa  alu
eella toimivia vuokralaisia määräysten noudattamiseksi. (YSL 5 §)

Määräys 24. Satamassa on oltava riittävä määrä kalustoa vuotoina
ympäristöön  joutuneiden  päästöjen  talteen  korjaamista  varten.  Jos
poikkeuksellisista tilanteista syntyy päästöjä, joista aiheutuu välitöntä
tai  ilmeistä ympäristön pilaantumisen vaaraa on  tapahtuneesta ym
päristönsuojelulain  mukaan  ilmoitettava  viipymättä  valvontaviran
omaiselle.  Valvontaviranomainen  voi  ilmoituksen  saatuaan  antaa
tarpeellisia  määräyksiä  mm.  ympäristön  pilaantumisen  ehkäisemi
sestä, tarkkailusta ja tiedottamisesta. (YSL 43, 62 ja 64 §, YSA 30 §)

Määräys 25. Alueen kunnostamista koskeva suunnitelma  tulee ym
päristönsuojelulain mukaan tehdä toiminnan loppuessa. Määräys on
tarpeen alueen tulevan käytön kannalta. (YSL 90 §)

LUVAN VOIMASSAOLO JA MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN

Luvan voimassaolo

Lupa on voimassa toistaiseksi.

Toiminnan  olennaiseen  laajentamiseen  ja  muuttamiseen  on  oltava
lupa. Toiminnan olennaisena muutoksena pidetään mm. satamatoi
minnan olennaista lisääntymistä. (YSL 28 §)

Lupamääräysten tarkistaminen

Rauman  Sataman  on  toimitettava  ympäristölupavirastolle  hakemus
määräysten  tarkistamiseksi viimeistään 31.12.2014. Hakemuksessa
on soveltuvin osin esitettävä;

 ympäristönsuojeluasetuksen 9 §:n mukaiset asiat

  selvitys  mahdollisuudesta  vähentää  laivoista  ilmaan  aiheutuvia
päästöjä kytkemällä laivat maasähköön

 selvitys mahdollisuudesta vähentää satamatoimintojen ympäristöön
aiheuttamia melupäästöjä.

Jollei hakemusta tehdä määräajassa, ympäristölupavirasto voi päät
tää, että lupa raukeaa.

Perustelut

Rauman Sataman  liikennemäärät ovat hakemuksen  ja sataman ke
hittämissuunnitelmien mukaan selvästi kasvamassa ja noin vuoteen
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2015  mennessä  tavaraliikenteen,  erityisesti  konttiliikenteen,  arvioi
daan lähes kaksinkertaistuvan nykyisiin liikennemääriin verrattuna.

Lupaa ankaramman asetuksen noudattaminen

Jos  asetuksella  annetaan  säännöksiä,  jotka  ovat  ankarampia  kuin
tämän päätöksen lupamääräykset, tai luvasta poikkeavia säännöksiä
luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämät
tä noudatettava. (YSL 56 §)

VASTAUS  LAUSUNNOISSA  JA  MUISTUTUKSISSA  ESITETTYIHIN  YKSILÖITYIHIN
VAATIMUKSIIN

Ympäristölupavirastolla  on  ollut  päätöstä  annettaessa  käytettävis
sään riittävät tiedot satamatoimintojen ympäristövaikutuksista.

Rauman Sataman ja Oy Rauma Stevedoring Ltd:n ympäristölupaha
kemukset  on  käsitelty  samanaikaisesti.  Rauman  Sataman  vesilain
mukainen hakemus, joka koskee vesilain mukaisia toimenpiteitä sa
taman vesialueella, on ratkaistu erikseen (LänsiSuomen ympäristö
lupavirasto 12.2.2007 Nro 11/2007/4).

Melun rajoittamisesta, kaoliinijätteen käsittelystä, hulevesien tarkkai
lusta,  lumen  käsittelystä,  roskaantumisen  ehkäisemisestä,  alusten
ilmapäästöjen  vähentämisestä,  valaistuksesta,  jätteiden  vastaan
otosta ja käsittelystä sekä ympäristön tarkkailusta on luvassa annet
tu  määräykset.  Määräykset,  jotka  koskevat  kaoliinin  purkamista
aluksista ja käsittelyä satamassa, annetaan Oy Rauma Stevedoring
Ltd:n ympäristöluvassa. Satama sijaitsee niin etäällä lähimmästä Na
tura 2000 alueen osasta, että saman aiheuttamalla melulla ei katso
ta olevan vaikutusta alueen luonnonoloihin.

Rauman Satamalla on toimintasuunnitelma onnettomuuksien varalle.
Toimintasuunnitelma sisältyy sataman turvallisuusoppaaseen.

Alusliikenteen mahdolliset haitalliset vaikutukset sataman ulkopuolel
la eivät kuulu sataman toiminnalliseen lupaan.

Lupamääräyksessä  luvan  saaja  on  velvoitettu  selvittämään  sedi
menttien kulkeutumista potkurivirtojen vaikutuksesta.

Muutoin  hakemuksesta  annetuissa  lausunnoissa  ja  muistutuksissa
sekä mielipiteissä esitetyt vaatimukset on otettu huomioon lupamää
räyksistä ja niiden perusteluista ilmenevällä tavalla.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 4, 5, 7, 8, 28, 36, 38, 41, 42, 43, 45,
46, 55, 56, 62, 64, 90 ja 108 §
Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 30 ja 36 §
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Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 §
Jätelaki (1072/1993) 3, 4, 6, 12, 15, 19, 51 ja 52 §
Jäteasetus (1390/1993) 3 a, 5, 6 ja 22 §
Laki aluksista aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä
(300/1979) 16, 21, 26, 26 c ja 26 d §
Asetus  aluksista  aiheutuvan  ympäristön  pilaantumisen  ehkäisemi
sestä (635/1993) 26 e §
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992)
Valtioneuvoston päätös ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä
ongelmajätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä (659/1996)
Valtioneuvoston päätös öljyjätehuollosta (101/1997)
Ympäristöministeriön  asetus  yleisimpien  jätteiden  sekä ongelmajät
teiden luettelosta (1129/2001)
Valtioneuvoston  asetus  raskaan  polttoöljyn,  kevyen  polttoöljyn  ja
meriliikenteessä  käytettävän  kaasuöljyn  rikkipitoisuudesta
(689/2006)

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN

Tämän ympäristöluvan käsittelystä perittävä maksu on 8 400 euroa.

Käsittelymaksu  määräytyy valtion  maksuperustelain  (150/1992)  pe
rusteella  annetun  ympäristöministeriön  asetuksen  (1388/2006)  ym
päristölupaviraston  maksullisista  suoritteista  mukaisesti.  Asetuksen
5 §:n 2 momentin mukaan suoritteista, joita koskeva asia on tullut vi
reille ennen 1.1.2007, peritään maksu tämän asetuksen voimaan tul
lessa  voimassa  olleiden  säännösten  mukaan.  Rauman  Sataman
ympäristölupahakemuksen vireille tullessa voimassa olleen ympäris
töministeriön asetuksen (1416/2001) ympäristölupaviraston maksul
lisista  suoritteista  maksutaulukon  mukaan  sataman,  lastaus  taikka
purkulaiturin ympäristölupahakemuksen käsittelystä perittävän mak
sun suuruus on 8 400 euroa.
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MUUTOKSENHAKU
Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallintooikeudelta
valittamalla.

LIITTEET Hakemuksessa esitetty satamajärjestyksen mukainen alueen rajaus
(liite 1)

Valitusosoitus (liite 2)

Mika Seppälä

Paavo Saarinen Risto Salmela

Päätöksen tekemiseen ovat osallistuneet ympäristöneuvokset Mika
Seppälä ja Paavo Saarinen (tarkastava jäsen) sekä asiaan määrät
tynä sivutoimisena ympäristöneuvoksena Risto Salmela. Asian on
esitellyt esittelijä Risto Salmela.
RS/ts



LIITE 1



VALITUSOSOITUS LIITE 2

Valitusviranomainen LänsiSuomen  ympäristölupaviraston  päätökseen  saa  hakea  valittamalla
muutosta Vaasan hallintooikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä mak
susta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

Valitusaika Määräaika  valituksen  tekemiseen  on  kolmekymmentä  (30)  päivää  tämän
päätöksen  antopäivästä  sitä  määräaikaan  lukematta.  Valitusaika  päättyy
30.3.2007.

Valitusoikeus Päätöksestä voivat valittaa ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea,
sekä  vaikutusalueella  ympäristön,  terveyden  tai  luonnonsuojelun  tai
asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistyk
set tai säätiöt, asianomaiset kunnat, alueelliset ympäristökeskukset, kuntien
ympäristönsuojeluviranomaiset  ja muut asiassa yleistä etua valvovat viran
omaiset.

Valituksen sisältö Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallintooikeudelle, on ilmoitet
tava
   päätös, johon haetaan muutosta
   valittajan nimi ja kotikunta
   postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asi

aa koskevat  ilmoitukset valittajalle voidaan  toimittaa (mikäli yhteystiedot
muuttuvat,  on  niistä  ilmoitettava  Vaasan  hallintooikeudelle,  PL  204,
65101 Vaasa, sähköposti vaasa.hao@om.fi)

   miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta
   mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
   perusteet, joilla muutosta vaaditaan
   valittajan,  laillisen  edustajan  tai  asiamiehen  allekirjoitus,  ellei  valituskir

jelmää toimiteta sähköisesti (telekopiolla tai sähköpostilla)

Valituksen liitteet Valituskirjelmään on liitettävä
   asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo

aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
   mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti

selvitys asiamiehen toimivallasta

Valituksen toimittaminen ympäristölupavirastoon

Valituskirjelmä  liitteineen  on  toimitettava  kaksin  kappalein  Länsi
Suomen ympäristölupaviraston kirjaamoon. Valituskirjelmän on oltava
perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virkaajan päättymistä. Vali
tuskirjelmä  liitteineen voidaan myös  lähettää postitse,  telekopiona  tai säh
köpostilla.  Sähköisesti  (telekopiona  tai  sähköpostilla)  toimitetun  valituskir
jelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaittees
sa  tai  tietojärjestelmässä  määräajan  viimeisenä  päivänä  ennen  virkaajan
päättymistä.

LänsiSuomen ympäristölupaviraston yhteystiedot

käyntiosoite: Panimokatu 1, 00580 Helsinki
postiosoite: PL 115, 00231 Helsinki
puhelin: 020 490 121 (vaihde)
telekopio: (09) 726 0233
sähköposti: kirjaamo.lsy@ymparisto.fi
aukioloaika: klo 8  16.15

Oikeudenkäyntimaksu  Valittajalta  peritään  asian  käsittelystä  Vaasan  hallintooikeudessa  oikeu
denkäyntimaksu  82  euroa.  Tuomioistuinten  ja  eräiden  oikeushallintoviran
omaisten  suoritteista  perittävistä  maksuista  annetussa  laissa  on  erikseen
säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.
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