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Yhteystiedot 
Pieksämäen kaupunki                                                                                                                                                   
PL 125                                                                                                                                                                           
76101 Pieksämäki                                                                                                                                                                   
Y-tunnus 2048903–4 

Toiminnan yhteyshenkilö:                                                                                                                                          

Mika Markkanen                                                                                                                                      

0407041150                                                                                                                    

mika.markkanen@pieksamaki.fi                                                                                                                                 

PL 125                                                                                                                                                                            

76101 Pieksämäki 

Vastaanotettavat materiaalit ja tarvittavat tutkimukset 
Leppäkankaan meluvallin rakentamisessa hyödynnetään ainoastaan puhtaita maa-aineksia (17 05 04) 

sekä betoni- ja tiilimursketta (17 01 07). 

Rakennus- ja purkukohteissa syntyvän ja käsiteltävän betoni- ja tiilimurskeen ympäristökelpoisuus 

tutkitaan purkukohdekohtaisesti. Purkamattomista rakenteista on tunnistettava hyödynnettäväksi 

kelpaamattomat betoni- ja tiilirakenteet, jotta ne voidaan purkaa erilleen. Purku tulee tehdä 

lajittelevana. Purkutyömaalla tuotetun valmiin betoni- tai tiilimurskeen haitta-aineiden liukoisuudet ja 

pitoisuudet, materiaalijakauma ja epäpuhtauksien määrät tutkitaan valmiista betoni- tai tiilimurskeesta. 

Jätteen sisältämien haitta-aineiden liukoisuudet ja kokonaispitoisuudet, materiaalijakauma ja 

epäpuhtaudet pitää määrittää vähintään yhdestä kokoomanäytteestä luovutettaessa jätettä 

hyötykäyttöön yksittäisestä purku- tai rakentamiskohteesta.  

Ominaisuudet tutkitaan MARA-asetuksen liitteen 2 mukaisesti (liitteenä). Osanäytteitä 

kokoomanäytteessä tulee olla vähintään 20. Betonin suurin sallittu palakoko on 90 mm ja tiilijätteen 

suurin sallittu palakoko on 150 mm. 

Jäte Liukoisuusmääritykset Kokonaispitoisuudet Muut määritykset 

Betonimurske Sb, As, Ba, Cd, Cr, Cu, 
Hg, Pb, Mo, Ni, V, Zn, Se, 
F¯, SO₄²¯, Cl¯, DOC 

PAH-yhdisteet, PCB-
yhdisteet, 
öljyhiilivedyt ≥C10-
C40 

Materiaalijakauma, 
epäpuhtaudet, 
kelluvat 
epäpuhtaudet 

Tiilimurske Sb, As, Ba, Cd, Cr, Cu, 
Hg, Pb, Mo, Ni, V, Zn, Se, 
F¯, SO₄²¯, Cl¯, DOC 

PAH-yhdisteet, PCB-
yhdisteet, 
öljyhiilivedyt ≥C10-
C40 

Materiaalijakauma, 
epäpuhtaudet, 
kelluvat 
epäpuhtaudet 

Kuormien vastaanotto ja omaseuranta 
Kuormien vastaanotossa vaaditaan Mara-asetuksen (VNA 843/2017) mukaiset analyysit sekä Jätelain 

646/2011 mukainen siirtoasiakirja. Kuormien toimittajaa tiedotetaan etukäteen laatuvaatimuksista ja 

vaadituista todistuksista. Kuorman toimittaja vastaa analyysien teettämisestä. 

Lisäksi vastaanotossa kuormat tarkastetaan silmämääräisesti ja kuormat merkitään päivittäiseen 

omaseurantaan. Omaseurantaan merkitään kuorman vastaanottoaika ja -päivämäärä, jätteen 
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syntypaikka, tuottaja ja tuottajan yhteystiedot, jätteen paino tai tilavuus ja laatu. Jätteen tuottaja vastaa 

siitä, että tuotava jäte on selvitysten mukaista. 

Kuormien vastaanottoon nimitetään tehtävään perehdytetty vastuuhenkilö, joka tarkastaa kuormat sekä 

analyysitodistukset ja siirtoasiakirjat. Mikäli kuorma ei täytä ympäristöluvan vaatimuksia, voidaan se 

palauttaa lähtöpaikkaan ja lähettäjä vastaa kuorman lainmukaisesta kierrätyksestä/hävittämisestä. 

Hylätyistä kuormista kirjataan päivämäärä, jätteen syntypaikka ja tuottaja, hylkäysperuste ja arvio 

määrästä. 

Raportointi ja muita huomioita 
Kaikki asiakirjat säilytetään vähintään kolmen vuoden ajan ja ne toimitetaan viranomaisille pyydettäessä. 

Raportoinnin yhteydessä toimitetaan analyysitulokset sekä puhtaustodistukset. 

Mikäli kuormia ei pystytä hyödyntämään meluvallissa välittömästi, voidaan se väliaikaisesti varastoida 

paikan päällä, kuitenkin niin, että välivarastointiaika on mahdollisimman lyhyt ja välivarasto on 

suojattuna vettä läpäisemättömällä suojapeitteellä. 

Rakentamisvaiheessa pölyävyyttä tarkkaillaan ja tarpeen vaatiessa mursketta kastellaan pölyämisen 

välttämiseksi. Murske peitetään suojamaakerroksella heti tiivistyksen jälkeen. 

Alueen roskaantumista pyritään välttämään tarvittaessa aitaamalla ja silmämääräisellä seurannalla. 

Liitteet 
MARA-asetuksen liite 2 












