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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 
Nokkalan meluvallin rakentamisessa hyödynnetään puhtaita maa-aineksia (17 05 04), lievästi 

pilaantuneita maa-aineksia (17 05 03) sekä betoni- ja tiilimursketta (17 01 07). 

Kuormien vastaanotossa vaaditaan Mara-asetuksen (VNA 843/2017) ja PIMA-asetuksen (VNA 214/2007) 

mukaiset analyysit sekä Jätelain 646/2011 mukainen siirtoasiakirja. Kuormien toimittajaa tiedotetaan 

etukäteen laatuvaatimuksista. Kuorman toimittaja vastaa analyysien teettämisestä.  

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. Osanäytteitä kokoomanäytteessä tulee 

olla vähintään 20. Betonin suurin sallittu palakoko on 90 mm ja tiilijätteen suurin sallittu palakoko on 150 

mm. Pitoisuuksien tulee alittaa peitetylle vallille asetetut raja-arvot. 

PIMA-asetuksen alempi raja-arvo on lievästi pilaantuneiden maa-ainesten rajana. 

MARA-asetuksen liite 2 ja PIMAn pitoisuuksien kynnysarvot ovat tämän asiakirjan liitteinä. 

Taulukko 1. Mara-asetuksen mukaiset määritykset 

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 
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Kuormien vastaanotto ja omaseuranta 
Kuormien vastaanotossa vaaditaan Mara-asetuksen (VNA 843/2017) ja PIMA-asetuksen (VNA 214/2007) 

mukaiset analyysit sekä Jätelain 646/2011 mukainen siirtoasiakirja. Kuormien toimittajaa tiedotetaan 

etukäteen laatuvaatimuksista. Kuorman toimittaja vastaa analyysien teettämisestä. 

Lisäksi vastaanotossa kuormat tarkastetaan silmämääräisesti ja kuormat merkitään päivittäiseen 

omaseurantaan. Omaseurantaan merkitään kuorman vastaanottoaika ja -päivämäärä, jätteen 

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 

PIMA-asetus, pitoisuuksien kynnysarvot 
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Liite 
 
 
MAAPERÄN HAITALLISTEN AINEIDEN PITOISUUKSIEN KYNNYS- JA  
OHJEARVOT 
 
Tässä liitteessä esitetään eräiden yleisesti esiintyvien maaperän haitallisten aineiden pitoisuuk-
sien kynnys- ja ohjearvot maaperässä kokonaispitoisuutena kuiva-ainetta kohti. Epäorgaanis-
ten aineiden kynnys- ja ohjearvoja verrataan alle 2 mm raekoosta mitattuun tulokseen. Jos on 
syytä epäillä muiden kuin tässä liitteessä esitettyjen haitallisten aineiden esiintymistä maape-
rässä taikka epäorgaanisten aineiden esiintymistä yli 2 mm raekoossa tai tavanomaista haitalli-
semmassa muodossa, myös nämä on otettava huomioon maaperän pilaantuneisuuden ja puh-
distustarpeen arvioinnissa. 
 
Ohjearvot on määritelty joko ekologisten riskien (e) tai terveysriskien (t) perusteella. Jos poh-
javeden pilaantumisriski on tavanomaista suurempi alempaa ohjearvoa alhaisemmissa pitoi-
suuksissa, aineet on merkitty p-kirjaimella. 
 
Maaperän haitallisten aineiden pitoisuuksien vertailua kynnys- ja ohjearvoihin voidaan tehdä 
yksittäisten mitattujen pitoisuuksien lisäksi alueen erilaisia pitoisuusjakaumia kuvaavien tilas-
tollisten tunnuslukujen avulla, jos käytössä on tilastolliseen käsittelyyn riittävä määrä mittaus-
tuloksia ja tämä on arvioinnin kannalta muuten perusteltua. 
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Aine (symboli) Luontainen pitoisuus1 

mg/kg 
 

Kynnysarvo 
mg/kg 

Alempi ohjearvo 
mg/kg 

Ylempi ohjearvo 
mg/kg 

Metallit ja puolimetallit2

  
Antimoni (Sb) (p) 0,02 (0,01-0,2) 2 10 (t) 50 (e) 
Arseeni (As) (p) 1 (0,1-25) 5 50 (e) 100 (e) 
Elohopea (Hg) 0,005 (< 0,005-0,05)  0,5 2 (e) 5 (e) 
Kadmium (Cd) 0,03 (0,01-0,15) 1 10 (e)  20 (e) 
Koboltti (Co) (p) 8 (1-30) 20 100 (e) 250 (e) 
Kromi (Cr) 31 (6-170) 100 200 (e) 300 (e) 
Kupari (Cu) 22 (5-110) 100 150 (e) 200 (e) 
Lyijy (Pb) 5 (0,1-5) 60 200 (t) 750 (e) 
Nikkeli (Ni) 17 (3-100) 50 100 (e) 150 (e) 
Sinkki (Zn) 31 (8-110) 200 250 (e) 400 (e) 
Vanadiini (V) 38 (10-115) 100 150 (e) 250 (e) 
 
Muut epäorgaaniset 
 
Syanidi (CN)  1 10 50 

 
Aromaattiset hiilivedyt 
 
Bentseeni (p)  0,02  0,2 (t) 1 (t) 
Tolueeni (p)   5 (t) 25 (t) 
Etyylibentseeni (p)   10 (t) 50 (t) 
Ksyleenit3 (p)   10 (t) 50 (t) 
TEX4  1   
 
Polyaromaattiset hiilivedyt  
 
Antraseeni  1 5 (e) 15 (e) 
Bentso(a)antraseeni  1 5 (e) 15 (e) 
Bentso(a)pyreeni  0,2 2 (t) 15 (e) 
Bentso(k)fluoranteeni  1 5 (e) 15 (e) 
Fenantreeni  1 5 (e) 15 (e) 
Fluoranteeni  1 5 (e) 15 (e) 
Naftaleeni  1 5 (e) 15 (e) 
PAH5  15 30 (e) 100 (e) 
 
Polyklooratut bifenyylit (PCB) sekä polyklooratut dibentso-p-dioksiinit ja furaanit (PCDD/F) 
 
PCB6  0,1 0,5 (t) 5 (e) 
PCDD-PCDF-PCB7  0,00001 0,0001 (t) 0,0015 (e) 
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Aine (symboli) 

 
 

Kynnysarvo 
mg/kg 

Alempi ohjearvo 
mg/kg 

Ylempi ohjearvo 
mg/kg 

Klooratut alifaattiset hiilivedyt 
 
Dikloorimetaani (p) 0,01  1 (t) 5 (t,e) 
Vinyylikloridi (p) 0,01  0,01 (t) 0,01 (t) 
Dikloorieteenit3 (p) 0,01  0,05 (t) 0,2 (t) 
Trikloorieteeni (p) 0,01  1 (e,t) 5 (e) 
Tetrakloorieteeni (p) 0,01  0,5 (t) 2 (t) 
 
Klooribentseenit 
 
Triklooribentseenit3 0,1 5 (t) 20 (e) 
Tetraklooribentseenit3 0,1 1 (t) 5 (e) 
Pentakloorbentseeni 0,1  1 (t) 5 (e) 
Heksaklooribentseeni 0,01  0,05 (t) 2 (e) 
 
Kloorifenolit 
 
Monokloorifenolit3 (p) 0,5 5 (e,t) 10 (e) 
Dikloorfenolit3 (p) 0,5 5 (t) 40 (e) 
Trikloorifenolit3 (p) 0,5 10 (e,t) 40 (e) 
Tetrakloorifenolit4 (p) 0,5 10 (e,t) 40 (e) 
Pentakloorifenoli (p) 0,5  10 (e,t) 20 (e) 
 
Torjunta-aineet ja biosidit 
 
Atratsiini (p) 0,05 1 (e) 2 (e) 
DDT-DDD-DDE8 0,1 1 (e) 2 (e) 
Dieldriini 0,05  1 (e) 2 (e) 
Endosulfaani9 (p) 0,1 1 (e) 2 (e) 
Heptakloori 0,01 0,2 (t) 1 (e) 
Lindaani (p) 0,01 0,2 (t) 2 (e) 
TBT-TPT10 0,1 1 (e) 2 (e) 
 
Öljyhiilivetyjakeet ja oksygenaatit 
 
MTBE-TAME11 0,1 5 (t) 50 (t)  
Bensiinijakeet (C5-C1012)  100 500 
Keskitisleet (>C10-C2112)  300 1000 
Raskaat öljyjakeet (>C21-
C4012) 

 600 2000 

Öljyjakeet (>C10-C4012 ) 
 

300   
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______________________________________________________________________________________ 
1 Moreenin hienoaineksen luontaisen pitoisuuden mediaani ja vaihteluväli kuningasvesiuutolla määritettynä, paitsi elohopea pyro-
lyyttisesti määritettynä. Kohdekohtaisissa tarkasteluissa tulee ottaa huomioon, että erityisesti savissa luontaiset pitoisuudet voivat 
olla selvästi suurempia kuin moreenista mitatut pitoisuudet. 
 

2 Ekologisin perustein määritellyt metallien ja puolimetallien ohjearvot on johdettu lisäämällä aineen hyväksyttävää ekologista 
riskiä kuvaavaan laskennalliseen pitoisuuteen mineraalimaan keskimääräinen luontainen pitoisuus. Vastaavasti voidaan kohde-
kohtaisissa tarkasteluissa ottaa huomioon alueen maaperän luontainen pitoisuus, jos tämä on luotettavasti selvitetty. 
 

3 Summapitoisuus sisältäen aineen rakenneisomeerit. 
 

4 Summapitoisuus sisältäen seuraavat yhdisteet: tolueeni, etyylibentseeni ja ksyleeni. 
 

5 PAH- yhdisteiden summapitoisuus sisältäen seuraavat yhdisteet: antraseeni, asenafteeni, asenaftyleeni, bentso(a)antraseeni, 
bentso(a)pyreeni, bentso(b)fluoranteeni, bentso(g,h,i)peryleeni, bentso(k)fluoranteeni, dibentso(a,h)antraseeni, fenantreeni, fluo-
ranteeni, fluoreeni, indeno(1,2,3-c,d)pyreeni, kryseeni, naftaleeni ja pyreeni. 
 

6 Summapitoisuus sisältäen PCB-kongeneerit 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180. 
 

7 Summapitoisuus WHO:n toksisuusekvivalenttina ilmoitettuna sisältäen PCDD/F-yhdisteet sekä dioksiinien kaltaiset PCB-
yhdisteet. 
 

8 Summapitoisuus sisältäen seuraavat yhdisteet: diklooridifenyylitrikloorietaani (DDT), diklooridifenyylidikloorietaani (DDD) ja 
diklooridifenyylidikloorietyleeni (DDE). 
 

9 Summapitoisuus sisältäen seuraavat yhdisteet: alfa-endosulfaani ja beta-endosulfaani. 
 

10 Summapitoisuus sisältäen seuraavat yhdisteet: tributyylitina (TBT) ja trifenyylitina (TPT). 
 

11 Summapitoisuus sisältäen seuraavat yhdisteet: metyyli-tert-butyylieetteri (MTBE) ja tert-amyylimetyylieetteri (TAME). 
 

12 n-parafiinisarja kaasukromatografisessa analyysissä. 
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