
UUMA2 - SEMINAARI

Ville Niutanen, Biomaa Oy



Biomaa OyBiomaa Oy

Perustettu vuonna 1994Perustettu vuonna 1994

Toimipaikka NurmijärvelläToimipaikka NurmijärvelläToimipaikka NurmijärvelläToimipaikka Nurmijärvellä

UrakoitsijaUrakoitsija
Stabilointi, pohjanvahvistus, massojen kiinteytysStabilointi, pohjanvahvistus, massojen kiinteytys

Pilaantuneiden maaPilaantuneiden maa--alueiden kunnostusalueiden kunnostus

Suurten massamäärien sekoitus ja jalostaminenSuurten massamäärien sekoitus ja jalostaminen

LaiteLaite-- ja menetelmäkehitys testaus jaja menetelmäkehitys testaus jaLaiteLaite ja menetelmäkehitys, testaus ja ja menetelmäkehitys, testaus ja 
käyttöönottokäyttöönotto



StabiloiminenStabiloiminen



Pilaantuneiden maaPilaantuneiden maa alueidenalueidenPilaantuneiden maaPilaantuneiden maa--alueiden alueiden 
kunnostaminen kunnostaminen –– materiaalin seulonnatmateriaalin seulonnat



AumansekoittaminenAumansekoittaminen



M t bil i til itt i t  k til  j  M t bil i til itt i t  k til  j  Massastabilointilaitteiston nykytila ja Massastabilointilaitteiston nykytila ja 
tekniikan kehittäminentekniikan kehittäminen

Biomaa Oy:llä painesyöttimiä 4 kpl, 9 kpl Biomaa Oy:llä painesyöttimiä 4 kpl, 9 kpl 
kaivinkoneeseen liitettävää sekoitinta 10 kplkaivinkoneeseen liitettävää sekoitinta 10 kplkaivinkoneeseen liitettävää sekoitinta, 10 kpl kaivinkoneeseen liitettävää sekoitinta, 10 kpl 
sideaineiden välivarastointisiiloa…sideaineiden välivarastointisiiloa…
Teoreettinen stabilointikapasiteetti on 1 000 000Teoreettinen stabilointikapasiteetti on 1 000 000Teoreettinen stabilointikapasiteetti on 1 000 000 Teoreettinen stabilointikapasiteetti on 1 000 000 
mm33/vuosi/vuosi
Tuhkan ja sementin yhteissyötön kehittäminenTuhkan ja sementin yhteissyötön kehittäminenj y yj y y
Tuhkan kuljetuskalustoon investoituTuhkan kuljetuskalustoon investoitu
Massastabilointisyvyyden parantaminen, ennen Massastabilointisyvyyden parantaminen, ennen maxmax. . y yy p ,y yy p ,
5m. 5m. NYT 8 mNYT 8 m



M t bil i ti M t bil i ti ttittiMassastabilointi Massastabilointi –– sementtisementti--
tuhkasideaineiden syöttö ja sekoitustuhkasideaineiden syöttö ja sekoitus



M t bil i ti M t bil i ti ttittiMassastabilointi Massastabilointi –– sementtisementti--
tuhkasideaineiden syöttö ja sekoitustuhkasideaineiden syöttö ja sekoitus



PROSESSI/ASEMASTABILOINTI PROSESSI/ASEMASTABILOINTI -
toimintaperiaate

• (A) Käsiteltävä massa 
syötetään aseman 
syöttötasolle, jossa 
esisekoitus ja homogenisointi
(B) S öttöt ll t ll

A
B1• (B) Syöttötasolla annostellaan 

myös reseptin mukaiset 
sideainekomponentit

B1
CB2

sideainekomponentit
• (C) Käsiteltävän massan 

sekoitus
• (D) Käsitelty massa puretaan 

ja siirretään täyttöön ym. D



Bi  OY Od t k i  UUMA2 Biomaa OY – Odotuksia UUMA2 
ohjelmalta

• Oikeita hankkeita, joilla oikea mittakaava
• Urakoille riittävästi aikaa, urakoitsija mukaan 

jo suunnitteluun
• Tiedonkulun varmistaminen kaikille 

osapuolillep
• Suunnitteluohjeiden päivitys, uudet 

suunnitteloppaatsuunnitteloppaat
• UUMA materiaalien sidosainemainen käyttö



KIITOS MIELENKIINNOSTANNE!

Sisutie 5 | 01900 Nurmijärvi | FINLAND || j | |
+358 40 511 1893, ville.niutanen@biomaa.fi


