Dnro

ESAVI/5934/2017

Etelä-Suomi
5.9.2017

Kuulutus
Ympäristölupahakemus
Hakija
Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy
Asia
Hallavaaran jätekeskuksen ympäristöluvan ja toiminnan muuttaminen, Säkylä
Hakemuksen mukainen toiminta
Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:llä on Lounais-Suomen ympäristökeskuksen
28.3.2006 myöntämä ympäristölupa LOS-2004-Y-1047-121 Hallavaaran jätekeskuksen toiminnalle. Lupa on myönnetty Satakierto Oy:lle, joka fuusioitui vuoden 2016 alussa Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n kanssa.
Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy on 16 kunnan omistama ja näiden alueella
toimiva jätehuoltoyhtiö, joka vastaa jätelain mukaisesta kuntien vastuulla
olevan jätehuollon järjestämisestä jätteen hyödyntämisen ja käsittelyn sekä
osittain jätteen kuljettamisen osalta.
Hallavaaran jätekeskus palvelee pääasiassa Euran, Huittisten ja Säkylän
alueen asukkaita. Hallavaaran jätekeskukseen vastaanotettava jätemäärä
on yhteensä n. 32 000 t/a. Sekalaista yhdyskuntajätettä otetaan vastaan n.
8 000 t/a. Jäte vastaanotetaan, varastoidaan ja siirtokuormataan hallissa,
josta se toimitetaan jätteenpolttolaitoksiin. Biokaasulaitoksessa käsitellään
soveltuvia materiaaleja n. 24 000 t/a. Laitoksen rejektivesi johdetaan JVPEuran jätevedenpuhdistamolle. Biokaasulaitoksen toiminnassa syntyy vuosittain n. 10 000 t mädätettä, josta jalostetaan maanparannuslannoitetta.
Tuotettu biokaasu hyödynnetään lämmön ja sähkön tuotannossa biokaasulaitoksen omaan käyttöön. Biokaasulaitoksen toiminta jatkuu entiseen tapaan.
Hallavaaran jätekeskuksen toiminta on vakiintunutta eikä hakemus sisällä
varsinaisesti uusia toimintoja. Muutoksena voimassa olevaan ympäristölupaan tuhkien ja kuonien vastaanottomäärään haetaan kuitenkin korotusta
7 000 tonnista 15 000 tonniin. Jätteen sijoittaminen kaatopaikalle on päättynyt ja ensimmäinen loppusijoitusalue on suljettu. Jätteen loppusijoitus
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myös v. 2007 käyttöönotetulle loppusijoitusalueelle on päättynyt. Jätekeskuksen toiminta tulee jatkossa keskittymään entistä enemmän jätteen vastaanottoon, esikäsittelyyn ja välivarastointiin. Jätteet toimitetaan asianmukaiseen käsittelyyn yhtiön yhteistyökumppaneille. Tuhkan ja kuonan kenttää käytetään pääasiassa välivarastointiin.
Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:llä on sertifioitu ympäristöjärjestelmä ISO
14 001 sekä laatujärjestelmä ISO 9 001. Työ Hallavaaran jätekeskuksen
liittämiseksi em. järjestelmiin on aloitettu ja auditointi toteutetaan syksyllä
2017.
Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävänäpito
Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 11.9. – 11.10.2017 Säkylän kunnan, ja
Euran kuntien ilmoitustauluilla. Kuulutus ja julkiset hakemusasiakirjat ovat
lisäksi luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu.
Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana yleisesti nähtävillä Säkylän kunnanvirastossa (Rantatie 268) ja Euran kunnanvirastossa (Sorkkistentie 10).
Muistutusten ja mielipiteiden esittäminen
Niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), varataan
tilaisuus tehdä muistutuksia lupahakemuksesta. Muilla kuin asianosaisilla
on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta.
Kirjelmässä pitää mainita muistuttajan nimi, osoite, sekä kiinteistön nimi,
RN:o, kylä ja kunta tai kiinteistötunnus ja hakijan ja toiminnan/hankkeen
asian nimi sekä Dnro ESAVI/5934/2017.
Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava viimeistään 11.10.2017 ensisijaisesti sähköistä muistutuslomaketta käyttäen www.avi.fi/muistutus,
postitse (Etelä-Suomen aluehallintovirasto, PL 150, 13101 Hämeenlinna)
tai sähköisesti (ymparistoluvat.etela@avi.fi).
Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös
kiinteistön mahdollisille muille haltijoille.
Lisätietoja antavat
Ympäristöylitarkastaja Eeva Jokikokko, puh. 0295 016 652
Ympäristöneuvos Marja-Terttu Parsama, puh. 0295 016 422
sähköposti: etunimi.sukunimi@avi.fi

