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• 32 ha, Köyliön Kepolassa, nykyisen Säkylän alueella
• Kunnallinen jätekeskus 1990-l alusta, sitä ennenkin jätteenkäsittelytoimintaa
• Henkilökunta 6+1 (vaakaoperaattori, kenttätyöntekijä (lajittelukaivuri, ekopisteet ym.), 2 biolaitoksen työntekijää (laitosmies + työnjohtaja), viestintä/monitoiminainen + aluepäällikkö)

Hallavaaran jätekeskus
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1. Vaaka ja vastaanotto2. Biokaasulaitos3. Siirtokuormaushalli4. Tuhkakenttä

5. Jätetäyttö 2007 (-2016)6. Vanha jätetäyttö – 20077. Jätevesien tasausaltaat



Biokaasulaitos - perustiedot
• Käyttöönotto 2007
• Termofiilinen märkämädätys 
• Lupa vastaanottaa 24 000 tn/v
• Eviran hyväksymä käsittelylaitos eläinperäisille 3. luokan ja osittain 2. luokan eläinperäisiä jätteitä
• Yksi reaktori



Biokaasulaitos - vastaanotto
Lietteet:
• Kunnallisia jätevedenpuhdistamolietteitä
• Myös elintarviketeollisuuden lietteitä (markkinaehtoista)
Erilliskerätty biojäte
• Kotitalouksista ja kouluista ym. Kerättyä kunnan vastuulla olevaa jätettä
• Satunnaisesti myös markkinaehtoista
• Ilman pakkauksia ja epäpuhtauksia! (jätehuoltomääräykset!)



Biokaasulaitos - tuotanto
Mädätyksestä syntyvä metaani
• Höyrykattilaan  laitoksen hygienisointisäiliöiden lämmitys
• Mikroturbiineihin  sähköä laitoksen omaan käyttöön
• Loppu/huonolaatuinen kaasu poltetaan soihdussa
• Ihannetilanteessa laitos omavarainen lämmön ja sähkön suhteen
Mädätysjäännös
• Linkokuivataan, jolloin syntyy rejektivettä ja kuiva-ainetta
• Rejektivesi typpipitoista, ei lannoitelain mukaista tuotenimeä sellaisenaan  jätevedenpuhdistamolle
• Kiinto-aine on Eviran hyväksymä maanparannusaine, jonka tuotenimi on Satakasvu
• Satakasvua on saatavilla viherrakentamiseen Hallavaaran jätekeskuksesta



Tyyppinimi: MädätysjäännösKauppanimi: SATAKASVU
Raaka-aineet: Puhdistamoliete, elintarviketeollisuuden rasvalietteet ja erilliskerätty biojäte.  Aines on käsitelty hygienisoimalla ja mädättämällä se termofiilisessä biokaasuprosessissa.Tilavuuspaino: 1000 kg/m3Orgaaninen aines: 54,3 %Kosteus: 72,5 %Johtokyky: 230 mS/mpH: 8,3Pääravinteet: Kokonaistyppi (N) 45 g/kg ka 12,8 kg/m3Liukoinen typpi (N) 3,3 g/kg ka 0,94 kg/m3Kokonaisfosfori (P) 43 g/kg ka 12 kg/m3Liukoinen fosfori (P) 140 mg/kg ka < 0,1 g/m3Kokonaiskalium (K) 2,6 g/kg ka 0,74 kg/m3Haitalliset metallit Arseeni (As) <5,4 mg/kg kaElohopea (Hg) 0,62 mg/kg kaKadmium (Cd) 1,1 mg/kg kaKromi (Cr) 40 mg/kg kaKupari (Cu) 320 mg/kg kaLyijy (Pb) 16 mg/kg kaNikkeli (Ni) 34 mg/kg kaSinkki (Zn) 610 mg/kg kaKäyttötarkoitus: Maanparannusaine ja ravinnelisä. Tuote soveltuu käytettäväksi viljelysmailla, joilla kasvatetaan viljaa, sokerijuurikasta tai öljykasveja, joita ei yleisesti käytetä ihmisen ravinnoksi tuoreena, syömällä maanalainen osa tai eläimen rehuksi. Tuote ei sovellu käytettäväksi tuoreille vihanneksille, yrtti- ja juurimausteille, kotipuutarhoihin eikä taimituotantoon. Varoaika 5 vuotta.Käyttöohje: Mädätejäännöksen levitysmääriä viljelysmaahan rajoittaa sen sisältämän kokonaistypen määrä, jota saa levittää 170 kg/ha/v.  Levitysmäärät viherrakentamisessa ja maisemoinnissa määräytyvät kohteen maaperän mukaan. Tuotantoeläimet saa päästää alueelle aikaisintaan 21 päivää tuotteen maahan levittämisen jälkeen.Kun mädätejäännöstä käytetään maataloudessa viljelykäytössä, on hehtaarikohtaisesti pidettävä kirjaa fosforin kertymisestä (max. 95,7 kg/ha viiden vuoden tasausjakson aikana) sekä milloin mädätejäännös on alueelle levitetty ja milloin eläimet on päästetty alueelle ja/tai milloin alueelle on kylvetty rehukasvit. Lisäksi on huomioitava nitraattidirektiivi ja maatalouden ympäristötukien rajoitukset.Valmistaja: Loimi-Hämeen jätehuolto Oy, Luvalahdentie 323, 27710 Säkylä, puh 02 5541 922Laitoksen hyväksyntänumero: FIB 239-01551/2008Toimituserä: 1 / 2016



Kiitos!
sanna.matintalo@lhj.fip. 050 3747749


