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Viite: Esityksenne tarkennetuksi tarkkailusuunnitelmaksi 30.10.2020

Päätös Taminco Finland Oy:n tarkkailusuunnitelman hyväksymisestä
TARKKAILUVELVOLLINEN
Taminco Finland Oy
Typpitie 1
90620 OULU
ASIAN VIREILLETULO
Tarkkailuvelvollinen on toimittanut tarkennetun tarkkailusuunnitelman
30.10.2020 ELY-keskuksen hyväksyttäväksi.
TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT
Taminco Finland Oy:n Oulun muurahaishappotehtaan toiminnan
olennainen muuttaminen ja ympäristöluvan tarkistaminen uusien BATpäätelmien vuoksi, Oulu. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös nro
85/2020, dnro PSAVI/1797/2019, annettu 23.6.2020.
TARKKAILUSUUNNITELMAN KÄSITTELY
Tarkkailusuunnitelmaa ei ole kuulutettu erillisenä asiakirjana ennen tämän
päätöksen ratkaisua.
Hallintolain (434/2003) 34 §:n mukaan asianosaiselle on ennen asian
ratkaisemista varattava tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa
selityksensä sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat
vaikuttaa asian ratkaisuun. Asia voidaan kuitenkin ratkaista asianosaista
kuulematta, jos kuuleminen on ilmeisen tarpeetonta. Pohjois-Pohjanmaan
ELY-keskus katsoo, että asiassa ei ole ilmennyt seikkoja, joiden vuoksi
asianosaista olisi tullut kuulla.

POHJOIS-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
0295 038 000
www.ely-keskus.fi
Y-tunnus 2296962-1

Kirjaamo
PL 86, 90101 Oulu
kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi
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TARKKAILUSUUNNITELMA
Ympäristölupapäätöksen lupamääräyksessä 20 on määrätty toimintaa
tarkkailtavan ympäristölupahakemuksen liitteen 26A-E mukaisesti. Lisäksi
kyseisessä lupamääräyksessä on määrätty eräistä lisätarkkailuista sekä
toimittamaan tarkennettu tarkkailusuunnitelma ELY-keskukselle
hyväksyttäväksi kolmen kuukauden kuluessa päätöksen lainvoimaiseksi
tulosta. Toiminnanharjoittaja on toimittanut tarkkailusuunnitelman ajallaan.
Tarkennetussa käyttö- ja päästötarkkailusuunnitelmassa on esitetty
lupamääräyksessä 20 edellytetyt vesitarkkailut. Vesitarkkailupisteitä on
yhteensä viisi, joista on esitetty otettavaksi näytteet vuonna 2021 kerran
jokaisella vuosineljänneksellä, eli yhteensä neljä kertaa. Vesinäytteistä
määritetään ne komponentit, jotka ympäristölupapäätöksessä on määrätty
tarkkailtavaksi. Viimeisten näytteiden analysointien jälkeen, loppuvuonna
2021 tai alkuvuonna 2022, ELY-keskus ja toiminnanharjoittaja
tarkastelevat yhteisesti tarkkailun tuloksia ja sopivat erikseen tarvittavasta
jatkotarkkailusta tulosten perusteella.

ELY-KESKUKSEN RATKAISU
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on tarkastanut esitetyn
tarkkailusuunnitelman ja toteaa, että suunnitelma täyttää toiminnalle
myönnetyn ympäristöluvan sekä toimintaa koskevien lakien ja asetusten
mukaiset tarkkailuvaatimukset. ELY-keskus hyväksyy tällä päätöksellä
tarkkailusuunnitelmaksi ympäristölupahakemuksen liitteen 26A-E sekä
30.10.2020 toimitetun tarkennetun suunnitelman vesinäytteenotosta ilman
muutoksia tai lisäyksiä. Päätöstä on noudatettava mahdollisesta
oikaisuvaatimuksesta ja muutoksenhausta huolimatta.
Päätöksen perustelut
Lupahakemuksen liite 26A-E sekä esitetty tarkempi tarkkailusuunnitelma
täyttävät yhdessä ympäristölupamääräysten vaatimukset. Myös esitetyt
jatkotoimenpiteet ovat ympäristöluvan mukaisia eikä niitä ole tarpeen
muuttaa.
TARKKAILUSUUNNITELMAN VOIMASSAOLO
Tarkkailusuunnitelma on voimassa toistaiseksi.
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SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 64 §
Hallintolaki (434/2003)
KÄSITTELYMAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN
Maksu 220 euroa. Ei arvonlisäverollista myyntiä.
Alueellisten ELY-keskusten maksullisista suoritteista annetun
valtioneuvoston asetuksen mukaan maksu tarkkailusuunnitelman tai sen
muutoksen hyväksymisestä on 55 euroa/h. Maksun määräämisessä
sovelletaan asian vireilletuloajankohtana voimassa olleita säännöksiä.
Tämän päätöksen tekemiseen on käytetty yhteensä 4 tuntia työtä, joten
maksuksi määräytyy 220 euroa.
Sovelletut oikeusohjeet
Valtion maksuperustelaki (150/1992)
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten työ- ja
elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista
suoritteista vuosina 2019 ja 2020 (1372/2018)
PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Päätös
Päätös on lähetetty tarkkailuvelvolliselle sekä tiedoksi Oulun kaupungin
ympäristönsuojeluviranomaiselle.
Päätöksestä ilmoittaminen
Päätöksestä kuulutetaan Oulun kaupungin internet-sivuilla
http://www.ouka.fi/kuulutukset sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen
internet-sivuilla https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset
Lisätietoja päätöksestä
Ylitarkastaja Juha Kangaskokko, puhelin 0295 038 033.
MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen tai päätöksestä perittävään maksuun saa hakea
kirjallisesti oikaisua Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta 30 päivän
kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätös katsotaan tiedoksisaaduksi
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seitsemäntenä päivänä sen julkaisusta. Oikaisuvaatimusosoitus on
liitteenä. Määräaika oikaisuvaatimuksen jättämiseen päättyy 22.4.2021.

Yksikön päällikkö

Juhani Kaakinen

Ylitarkastaja

Juha Kangaskokko

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty. Asian on esitellyt ylitarkastaja
Juha Kangaskokko ja ratkaissut yksikön päällikkö Juhani Kaakinen.
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26. TOIMINNAN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILU JA RAPORTOINTI
26A KÄYTTÖTARKKAILU
Taminco Finland Oy:n tuotantolaitokset hoitavat vastuualueensa prosessien valvonnan ja tarkkailun
sekä ympäristötarkkailun. Tehdassuojelu (Securitas Oy) suorittaa tehdasalueen aluevalvontaa sekä
avo-ojan valvontaa ja öljyvahinkojen torjuntaa. Tehdasalueen aluevalvontaa toteutetaan myös
kameravalvonnalla. Tarkkailua tehdään 24 h vuorokaudessa.
Tuotanto-osastot pitävät käyttöpäiväkirjaa oman osastonsa toimintaan liittyvistä olennaisista
asioista ml. ympäristöasiat. Muut toiminnot pitävät kirjaa omiin ympäristötoimintoihinsa liittyvistä
asioista.
Taminco Finland Oy: Kaasutus ja Muurahaishappotehtaat
Maakaasu
Normaalia prosessin käyttötarkkailua, mm. maakaasun syöttömäärää, lämpötilaa ja painetta eri
kaasutusprosessin osa-alueilla.
Raskas polttoöljy
Rikin talteenottolaitoksen poistokaasuista määritetään SO2-pitoisuus kerran viikossa. Seurantaarvona on, että SO2-pitoisuus on ≤ 450 ppm. SO2-pitoisuus määritetään käyttölaboratoriossa
kerran viikossa. Tulos raportoidaan laboratorion tiedonhallintasysteemiin. Tulos on nähtävissä
kaasutuksen ja muurahaishappotehtaan ohjaamossa.
Rikin talteenottolaitoksen ollessa pois toiminnasta S-pitoiset kaasut ohjataan Laanilan Voima Oy:n
voimalaitokselle polttoon, jossa ylimääräinen rikkikuorma sidotaan kalkilla.
26B PÄÄSTÖTARKKAILU
Taminco Finland Oy: Kaasutus ja Muurahaishappotehtaat
Raskas polttoöljy
Rikkidioksidi (SO2)
Taminco Finland Oy:n SO2-päästö ilmaan vuositasolla lasketaan ainetaseen perusteella
seuraavasti:
[Taminco Finland Oy:n SO2-päästö t/a] =
[Kokonais-SO2 t/a] - [Rikkihappoon sitoutunut SO2 t/a] - [LAVO:lle johdettu SO2 t/a (*] – [Nokiveden SO2 t/a],

missä,
[Kokonais-SO2 t/a] =
kaasutettu raskas polttoöljy (t)/a x öljyn S-pitoisuus x (molekyylipainojen suhde)
[Rikkihappoon sitoutunut SO2 t/a] = H2SO4 (t 100%/a) x (molekyylipainojen suhde)
[LAVO:lle johdettu SO2 t/a (*] = kaasutettu raskas polttoöljy (t) x öljyn S-pitoisuus x (molekyylipainojen suhde)
(* = Rikin talteenottolaitoksen häiriötilanteessa LAVO:lle johdetut S-pitoiset kaasut.
[Nokiveden SO2 t/a] = nokiveden määrä (t) x nokiveden S-pitoisuus x (molekyylipainojen suhde)
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Ympäristölupapäätöksessa (PPO-2005-Y-1-111) on tavoitteeksi asetettu, että päästöt ovat
korkeintaan 35 t SO2/a.
Hiilidioksidi (CO2)
Taminco Finland Oy:llä, Laanilan Voima Oy:llä ja Kemira Chemicals Oy, Oulun tehtailla on yhteinen
kasvihuonekaasujen päästölupa (FI-56131104). Lupa on ollut voimassa vuodesta 2013 lähtein,
jolloin alkoi ns. kolmas kasvihuonekaasujen päästökauppakausi ja siihen liittyi mukaan
kemianteollisuus. Taminco Finland Oy:n osuus luvasta liittyy hiilivuotosektoriin (Lämmön
vertailupiiriin kuuluva laitoksen osa, hiilivuodolle altis ja Prosessipäästöjen piiriin kuuluva laitoksen
osa, hiilivuodolle altis). Taminco Finland Oy:n CO2-päästöt lasketaan massataseen kautta (hiiltä
sisältävät raaka-aineet – hiiltä sisältävät tuotteet = CO2-päästö). Massataselaskentaan sisältyy
voimalaitokselle polttoon kaasun mukana menevä pieni määrä metanolia. Massataselaskennan on
hyväksynyt Energiavirasto, jolle raportoidaan vuosittaiset CO2-päästöt. CO2-päästöjen todentajana
toimii Inspecta Oy.
Taminco Finland Oy, CO2 t/a = [Hiiltä sisältävät raaka-aineet, t/a] – [Toimitetut hiiltä sisältävät tuotteet, t/a]

Hiiltä sisältävät raaka-aineet:
Toimitetut hiiltä sisältävät tuotteet:

Raskaspolttoöljy, Metanoli, Propaani ja Varavoimakoneiden
diesel öljy.
Muurahaishappo ja sen jatkojalosteet, Formamidi,
Metyyliformiaatti ja Kaliummetylaatti.

Hiiltä sisältävien raaka-aineiden CO2-pitoisuudet lasketaan C-pitoisuuden tai
ominaispäästökertoimien avulla. Toimitettujen hiiltä sisältävien tuotteiden CO2-pitoisuus saadaan
ulkopuolisen laboratorion käyttämistä akkreditoiduista analyysimenetelmistä.
26C VAIKUTUSTARKKAILU
Vesi
Oulun edustan merialueen vesistötarkkailu toteutetaan alueen kuormittajien yhteistarkkailuna.
Tarkkailuvelvollisia ovat alueen neljä jätevedenpuhdistamoa (Taskila, Ervastinranta, Lakeus ja
Letto), Nuottasaaren tehdasalueen laitokset (Stora Enso Oyj, Arizona Chemical Oy, Synthomer
Finland Oy, Akzo Nobel Finland Oy, Kemira Chemicals Oy, Taminco Finland Oy, Oulun Energia
Oy, Oulun satama Oy, Oulun Vesi Oy, Lakeuden keskuspuhdistamo Oy).
Oulun edustan vesistö- ja kalataloustarkkailusta on laadittu erillinen ohjelma vuosille 2012 – 2018,
jonka viranomainen on hyväksynyt.
Tarkkailun hoitaa ulkopuolinen ympäristöalan konsulttifirma, joka laatii lopulta vuosiraportin
tarkkailusta.
Ilma
Oulun ilmaa kuormittavat energiantuotanto, paikallinen teollisuus ja liikenne sekä muualta
kulkeutuva kuormitus. Oulun ilmanlaadun tarkkailusopimus on laadittu ja se kattaa vuodet 2017 –
2021. Sopimusosapuolia ovat mm. Taminco Finland Oy ja muut Oulu alueen suurimmat
teollisuustoimijat sekä Oulun seudun ympäristötoimi. Käytännön mittaustoiminnasta, mittalaitteiden
kalibroinnista ja tarkkailuraportin laadinnasta on vastannut Oulun kaupungin ympäristövirasto.
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Sopimuksessa on tarkemmin määritelty ilmanlaadun seuranta, säätietojen mittaaminen ja
mittaustulosten laadunvarmistus seurantatuloksiin liittyvän raportoinnin ja tiedotuksen.
Melu
Laanilan teollisuusalueella on tehty kattava meluselvitys vuonna 2004 sekä muutamia pienempiä
selvityksiä sen jälkeen. Taminco Finland Oy:n mielestä Laanilan teollisuusalueen meluselvitys on
hyvä tehdä vuoden 2020 jälkeen, kun parhaillaan rakennettava Oulun Energia Oy:n biovoimalaitos
on toiminnassa 2020.
26D MITTAUSMENETELMÄT JA –LAITTEET SEKÄ NIIDEN LAADUNVARMISTUS
Yleistä
Taminco Finland Oy:llä on omat erilliset ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ja OHSAS 18001:2007
sertifikaatit vuodesta 2015 alkaen. Laanilan teollisuuspuiston laboratoriopalveluiden tarjoajana
toimii Eurofins Nab Labs Oy, jonka tekemät analyysit ja erilaiset määritykset tehdään hyväksyttyjä
ja päivitettyjä ohjeita käyttäen. Analyysimenetelmät perustuvat joko kansallisiin tai kansainvälisiin
standardeihin tai muihin yleisesti tunnettuihin ja hyväksyttyihin analyysimenetelmiin.
Analyysimenetelmien kalibrointiliuokset valmistetaan hyväksyttyjen ja päivitettyjen ohjeiden
mukaisesti.
Eurofins Nab Labs Oy:n laborantit ovat päteviä suorittamaan kalibroinnit laboratoriomittalaitteille.
Mitta- ja analyysilaitteiden huollot tehdään annettujen ohjeiden mukaisesti ja huolloista pidetään
kirjaa. Vaa'at kalibroidaan sovituin aikavälein Mittatekniikan keskuksen kalibroimalla
punnussarjalla.
Analysaattorien ja mittalaitteiden kuntoa seurataan ns. valvontakorttien avulla.
Analyysi- ja mittaustulokset raportoidaan analyysiohjelmien edellyttämällä tavalla laboratorion
tiedonhallintajärjestelmään.
Vesi
Maakaasu
Nokivesi johdetaan tehtaan jätevesiverkkoon ja sieltä edelleen Oulun kaupungin jätevesiverkkoon.
Jäteveden laatua seurataan Oulun Vesi Oy:n vaatimalla tavalla.
Ilma
Raskas polttoöljy
Rikin talteenottolaitoksen poistokaasuista määritetään SO2-pitoisuus ns. Reich`n menetelmällä.
Kaasunäyte otetaan laminaaripussiin, josta otetaan 2 l kaasunäyte kaasuruiskuun. Kaasua
johdetaan kaasunpesupullon läpi, jossa on vettä ja tunnettu määrä I2-liuosta sekä tärkkelysindikaattoria. SO2:n kulutuksen (ml) perusteella (SO2 reagoi I2:n kanssa ja ekvivalenttikohdassa
liuoksen väri häviää) lasketaan SO2-pitoisuus (ppm). Menetelmä kalibroidaan kalibrointikaasulla
(kaupallinen kalibrointikaasu), jossa on 450 ppm SO2:ta.
26E RAPORTOINTI JA TARKKAILUOHJELMAT
Ympäristöasioihin liittyvästä toiminnasta laaditaan vuosittain Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle
ja Oulun kaupungin ympäristövirastolle vuosiraportti. Vuosiraportti toimitetaan viranomaisille
seuraavan helmikuun loppuun mennessä. Vuosiraportissa on raportoitu jätevesipäästöt, päästöt
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ilmaan, jätteet ja jätteiden käsittely sekä muita ympäristöön ja ympäristönsuojeluun liittyvistä
toimista.
Lisäksi toimintamme ympäristönsuojelun tiedot syötetään vuosittain YLVA-järjestelmään yhteisesti
Kemira Chemicals Oy, Oulun toimipaikan kanssa.

Liite elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätökseen

Oikaisuvaatimusosoitus ympäristönsuojelulain (527/2014) 64 §:n nojalla tehtyyn päätökseen
Viranomainen, jolta oikaisua vaaditaan
Asianosainen, joka on tyytymätön tähän päätökseen, saa hakea siihen oikaisua kirjallisesti Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta
haetaan muutosta samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, sitä päivää lukuun ottamatta. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä
kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, oikaisuvaatimusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä. Oikaisuvaatimusaika päättyy 22.4.2021.
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
- oikaisuvaatimuksenvaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen
tekijälle voidaan toimittaa
- päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin muutosta haetaan, mitä muutoksia
vaaditaan tehtäväksi ja millä perusteella muutosta vaaditaan.
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, on ilmoitettava myös
tämän nimi ja kotikunta. Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen
on allekirjoitettava oikaisuvaatimus.
Oikaisuvaatimuksen liitteet
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä
- elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- asiakirjat, joihin muutoksenhakija vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
- asiamiehen valtakirja.
Oikaisuvaatimuksen toimittaminen perille
Oikaisuvaatimus on toimitettava Pohjois-Suomen aluehallintoviraston kirjaamoon (kirjaamo.pohjois@avi.fi). Oikaisuvaatimus liitteineen voidaan toimittaa perille henkilökohtaisesti, lähettää postitse tai sähköpostilla.
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
Käyntiosoite Linnankatu 1-3, Oulu
Postiosoite Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, kirjaamo, PL 293 90101 Oulu
Vaihde
Sähköposti kirjaamo.pohjois@avi.fi
Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen aukioloajan
päättymistä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Sähköisesti (sähköpostilla) toimitetun oikaisuvaatimuksen on oltava käytettävissä aluehallintoviraston vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen aukioloajan päättymistä.
sähköinen asiointi: www.avi.fi/muistutus
Maksu
Muutoksenhakijalta peritään oikaisuvaatimuksen johdosta tehdystä päätöksestä käsittelymaksu 130 euroa. Maksu perustuu voimassa olevaan valtioneuvoston asetukseen
aluehallintovirastojen maksuista ja sen liitteenä olevaan maksutaulukkoon.

