KÄSIKIRJA
Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden
hyödyntämisestä maarakentamisessa (843/2017)

Betonimurskeen
käyttö
Ida Smedlund
Toukokuu 2019

1

SISÄLTÖ

JOHDANTO ................................................................................................................................................. 2
Miksi betonimurske?.............................................................................................................................. 2
Milloin MARA koskee betonimursketta? ................................................................................................. 2
Miten asetus on muuttunut? .................................................................................................................. 3
6 pakollista vaatimusta betonimurskeen käytöstä................................................................................... 3
AIKAJANA ................................................................................................................................................... 4
KUKA TEKEE MITÄ? ..................................................................................................................................... 5
OMA BETONI .............................................................................................................................................. 6
Pakollinen laadunhallinta ....................................................................................................................... 6
Näytteenotto .................................................................................................................................... 7
Jätteistä tehtävät määritykset ........................................................................................................... 8
ENNEN ILMOITUSTA ................................................................................................................................... 9
Hyvä selvittää etukäteen ........................................................................................................................ 9
MARA-ILMOITUS ...................................................................................................................................... 10
Osat 1–2 .............................................................................................................................................. 10
Osa 3 ................................................................................................................................................... 12
Osa 4 ................................................................................................................................................... 13
Osa 5 ................................................................................................................................................... 14
Osa 6 ................................................................................................................................................... 15
Osat 7–8 .............................................................................................................................................. 17
Tarvittavat liitteet ................................................................................................................................ 17
LOPPURAPORTTI....................................................................................................................................... 18
Osat 1–2 .............................................................................................................................................. 18
Osat 3–4 .............................................................................................................................................. 18
Osa 5 ................................................................................................................................................... 19
MUUTA .................................................................................................................................................... 20
Rakentaminen ..................................................................................................................................... 20
CE-merkintä ......................................................................................................................................... 20
Kun alusta asti menee pieleen .............................................................................................................. 20
LIITTEET .................................................................................................................................................... 21
Liite 1 – Laatuvaatimukset .................................................................................................................... 21
Liite 2 - Akkreditoidut laboratoriot ....................................................................................................... 23

2

JOHDANTO

Miksi betonimurske?
Betonimurske on taloudellinen ja ympäristöystävällinen vaihtoehto neitsytkiviaineksille. Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa (843/2017), lyhyemmin MARA, on luonut edellytyksiä jätebetonin käytölle
betonimurskeena. Lisääntyvä betonimurskeen käyttö vähentäisi neitsytkiviaineksien
tarvetta, joka säästäisi sekä resursseja että luonnollista ympäristöä. Lisäksi betonimurske on kierrätetty materiaali, jota on usein löydettävissä rakennuspaikan läheltä.
Kuljetuksesta aiheutuvat hiilidioksidipäästöt pienenevät lyhyiden välimatkojen
myötä. Lyhyiden välimatkojen myötä vähentynyt kuljetustarve sekä vähäisempi tarve
epäuusiutuvan aineksen murskaamiselle yhdessä pienentävät hiilidioksidipäästöjä.

Milloin MARA koskee betonimursketta?
Betonia, joka on jätettä (jätteen nimikkeet 10 13 14 = betonimurske tuotannosta, 17
01 01 = betoni, 17 01 07 = betonin seokset, mutta ei tiilestä, klinkkeristä ja
keramiikasta, jotka sisältävät vaarallisia aineita), voidaan hyödyntää betonimurskeena ilman ympäristölupaa, jos MARAn vaatimukset täyttyvät. Kun vaatimukset
täyttyvät, tarvitaan vain rekisteröinti-ilmoitus.
Keskimääräinen hyväksymisaika

ympäristöluvalle oli 15 kuukautta
Länsi- ja Sisä-Suomessa 2015.
Rekisteri-ilmoituksen käsittelyaika* on

noin 1 viikko.
Betonimursketta voidaan käyttää:
- sekä väylä- ja kenttärakentamiskohteessa (esim. pysäköinti- ja
urheilualueet) että
- teollisuus- ja varastorakennuksen
pohjarakenteissa.

MARA ei koske betonimursketta, kun
maarakentamiskohde on:
- pohjavesialueella luokassa 1 tai
2,
- asumiseen tai lasten leikkipaikaksi tarkoitettu alue,
- luonnonsuojelutarkoitukselle
osoitettu alue,
- viljelyalueella (ravintokasvia), tai
- tulvavaara-alueella sisämaassa.

*olettaen että kaikki tieto on oikein ja toimitettu
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JOHDANTO

Miten asetus on muuttunut?
Asetus 843/2017 tuli voimaan 1.1.2018 ja korvasi entisen asetuksen 591/2006. Lähtökohde ja tavoitteet ovat samat, mutta asetukseen tehtiin muutamia muutoksia.
Muutokset koskevat
- vaihtoehtoja,
o soveltamisalan jätemateriaalien ja hyödyntämiskohteiden valikoima on
muuttunut ja laajentunut,
- raja-arvoja,
o nykyään määritelty hyödyntämiskohteen (aiemmin jätelajin) mukaisesti, ja
- laadunhallinnan vaatimuksia,
o asetuksessa olevien vaihtoehtojen laajentamisen takia laadunhallinnan
vaatimukset on nyt määritelty, kuten
▪ jätemateriaalin tutkimus ja
MARA-asetuksen
▪ jätteen hyödyntämistietojen dokumentointi.
soveltamisohje 2018, s.2

6 pakollista vaatimusta betonimurskeen käytöstä
1. Betonimurskekerros saa olla maksimissaan 1,5 m paksu ja murskeen raekoko
maksimissaan 90 mm.
2. Betonimurskeen haitallisten ainesten liukoisuus ja pitoisuus eivät saa ylittää
raja-arvoja (katso liite 1 – Laatuvaatimukset).
3. Laadunhallinta on tehty asetuksen liitteen 3 mukaisesti (katso Oma betoni).
4. Betonimursketta sisältävät maarakentamiskohteet peitetään tai päällystetään.
5. Etäisyys betonimurskekerroksesta
a. Pohjaveden enimmäiskorkeuteen on vähintään 1 m.
b. Järviin, lampiin, jokiin, puroihin ja vastaaviin, tekojärviin, vesiteihin ja
vastaaviin, sekä talousvesikäyttöön tarkoitettu kaivoihin tai lähteisiin on
vähintään 30 m.
6. Sekoituksen (betonimursketta + muuta), joka parantaa betonimurskeen teknisiä
ominaisuuksia, pitää myös täyttää laatuvaatimukset.
MARA (843/2017) 4 §

AIKAJANA
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• Rakennuslupa / Toimenpidelupa
1

• Ilmoita pyyntö betonimurskeen käytöstä

• Varaa betonimursketta
2

• Todiste laadunhallinnasta

• MARA-ilmoitus
3

• Täytä lomake ja muista liitteet
noin 1 viikko*

• MARA-päätös
4

5

6

• Pitää saada ENNEN betonimurskeen hankkimista

• Betonimurskeen hankkiminen

• Rakentaminen
• MARA-loppuraportti

7

• Tärkeä viimeinen vaihe

*olettaen, että kaikki tieto on oikein ja toimitettu

KUKA TEKEE
MITÄ?
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Alla on yleiskuva siitä kuka hoitaa mitä, kun
Huomioitava
betonimursketta käytetään. Oikeastaan on kaksi
murske = valmis tuote
vaihtoehtoa: joko betonimursketta ostetaan tai pulverisoitu = esikäsittely metallien
hyödyntämispaikan omistaja/rakentaja murskaa
poistosta ennen murskaaminen
sitä itse. Riippumatta vaihtoehdon valinnasta
täytyy laadunhallinnasta huolehtia. Betonin murskaajan on PAKKO tehdä
laaduntarkastus.

Rakennuslupa /
Toimenpidelupa

Hyödyntämispaikan
haltija

Betonimurske

Ostetaan
valmiina

Murskataan
itse (katso
Oma betoni)

Laadunhallinta

Betonimurskeen myyjä

Sinä itse

MARA-ilmoitus

H-paikan*
haltija

Muu
(valtuutus)

H-paikan*
haltija

MARA-päätös

ELY-keskus

MARAloppuraportti

Hyödyntämispaikan
haltija

*Hyödyntämispaikan

Muu
(valtuutus)
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OMA BETONI

Betonimurskeen luovuttajan tulee toimia
näin, jos valmis murske on ostettu
hyödyntämispaikalle.

Kun itse murskataan betonia, pitää Laadunhallinta koostuu 2 osasta:
ainakin meluilmoitus olla tehtynä, ja
1. Laadunvarmistusjärjestelmä.
laajalle ammatilliselle toiminnalle vaadi2. Laadunvalvontatutkimukset.
taan ympäristölupa. Valmiin murskeen
a. Näytteenotto.
pitäisi täyttää kaikki liitteessä 1 mainitut
b. Jätteistä tehtävät määrityklaatuvaatimukset ja laadunhallinnan
set.
pitäisi olla tehty asetuksen liitteen 3
mukaisesti.

Pakollinen laadunhallinta
Vähintään nämä ovat osa laadunvarmistusjärjestelmää:

”laadunvarmistusjärjestelmä,
jota noudattamalla tuotetaan
yksilöitävissä ja jäljitettävissä
olevat tiedot siitä, että /…/
hyödynnettäväksi luovutettu
jäte täyttää /…/ asetetut
vaatimukset”

1. jäte ja jätteen nimikkeet,
a. vuosittain syntyvä määrä (vain laitosmaisesta tuotannosta),
2. laadunvalvontatutkimukset (seuraavilla sivuilla),
3. varastointi-, käsittely- ja vastaanotto-ohjeet,
a. jos laitoksella käsitellään useista kohteista
MARA (843/2017) liite 3.
toimitettua betonia,
4. vastuuhenkilöt ja heidän pätevyytensä,
5. arviointi- ja auditointisuunnitelma, sekä
6. tutkimustulosten seuranta, raportointi sekä dokumentointi.

Laadunvalvontatutkimukset tehdään, kuten todettua, kahdella menetelmällä –
näytteenotolla ja määrityksillä – ja alla käydään läpi betonimurskeelle mainitut osat.
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OMA BETONI

Näytteenotto
Betonin (sekä kevytbetonimurskeen että kevytsoran) ympäristökelpoisuus on tutkittu
- kokoomanäytteellä, jonka suurin massamäärä on 10 000 tonnia ja joka on
koostettu
- vähintään 20 kpl osanäytteestä.

”Näytteenoton suunnittelussa ja
toteutuksessa sovelletaan /…/
standardin SFS-EN 14899 ja
Euroopan standardoimisjärjestön
(CEN) teknisten raporttien periaatteita sekä maarakentamistoimialan omia standardeja.”
MARA (843/2017) liite 3.

Jätebetoni laitosmaisesta tuotannosta:
- Säännöllistä tutkimista
o laitoksen jatkuvasta jätevirrasta, tai
o hyödynnettäväksi toimitettavasta käsitellystä jätteestä.
- Haitta-aineiden liukoisuuden ja pitoisuuden pitäisi täyttää laatuvaatimukset
(liite 1) kun jätebetoni luovutetaan hyödynnettäväksi. Se on määritelty
vähintään yhdellä kokoomanäytteellä.
o Betonia voidaan käsitellä ja tutkia uudelleen vaatimuksien täyttämiseksi.
o Osanäytteet on otettu niin, että koko jäte-erä on edustettu.
MARA (843/2017) liite 3, kohta 2.1a

Rakentamisesta tai purkamisesta syntynyt jätebetoni:
- Tutkimus täytyy tehdä jokaiselle rakentamis- tai purkamiskohteelle.
o Kun betoni luovutetaan hyödynnettäväksi, pitää haitta-aineiden
liukoisuus ja pitoisuus, materiaalijakauma ja epäpuhtaudet määrittää
vähintään yhdellä kokoomanäytteellä.
- Purkamiskohteissa hyödynnettävä betoni pitää olla tunnistettu ennen purkamista, ja purkaminen pitää tehdä niin, että lajittelu on mahdollista.
o Haitta-aineiden liukoisuus ja pitoisuus, materiaalijakauma ja epäpuhtaudet tutkitaan valmiista murskeesta.

MARA (843/2017) liite 3, kohta 2.1b
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OMA BETONI

Jätteistä tehtävät määritykset
Määritykset tehdään kaikille liitteen 1 taulukossa
2 luetuille aineille. Alla olevassa taulukossa
(taulukko 1) luetellaan testit ja standardit /
spesifikaatiot, joita ne noudattavat. Lista
akkreditoiduista laboratorioista on löydettävissä
liitteestä 2. Kun tuloksia verrataan raja-arvoihin,
mittausepävarmuutta ei oteta huomioon.
Jos betoni on puhdasta ja tulee betoniteollisuudesta, siitä ei tarvitse tutkia materiaalijakaumaa, epäpuhtauksia ja nestemäisiä epäpuhtauksia.

”Haitta-ainemääritykset on teetettävä
akkreditoidussa laboratoriossa, jonka
akkreditoitu pätevyysalue kattaa käytettävät analyysimenetelmät. Laboratorion tulee olla sellaisen akkreditointielimen akkreditoima, jonka
pätevyys on todettu kansainvälisten
tunnustamissopimusten mukaisissa
vertaisarvioinneissa yhdenmukaisten
kansainvälisten arviointiperusteiden
mukaisesti.”
MARA (843/2017) liite 3.

Taulukko 1. Standardi/Määritelmä betonimurskeen haitta-ainetestille.

Liukoisuus

Pitoisuus

Materiaalijakauma,
epäpuhtaudet ja kelluvat
epäpuhtaudet

MARA (843/2017) liite 3, kohta 2.2

Läpivirtaustesti
Kaksivaiheinen
ravistelutesti
Uuttoliuokset

Liukoinen orgaaninen
hiili (DOC)
Öljyhiilivedyt
PCB
PAH

Standardi/Määritelmä
CEN/TS 14405
SFS-EN 12457-3
SFS-EN 12506
SFS-EN 13370
SFS-EN 16192
CEN/TS 14429
CEN/TS 14997
SFS-EN 14039 tai vastaava

EN-933-11

ENNEN
ILMOITUSTA

Huomioi että pyyntö betonimurskeen
käytöstä on PAKKO ilmoittaa kunnalle jo
rakennus-/toimenpidelupaa haettaessa.

Hyvä selvittää etukäteen
MARA-ilmoitus on helpompi tehdä ja
hyväksytään nopeammin, jos olet varma
että sinulla on kaikki alla oleva tietoa
saatavilla:
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”Tätä asetusta sovelletaan /…/ jätteiden
ammattimaiseen /…/ hyödyntämiseen
/…/ ja siihen liittyvään väliaikaiseen
varastointiin silloin, kun rakentaminen
ja väliaikainen varastointi perustuvat
lakisääteiseen suunnitelmaan, lupaan,
ilmoitusmenettelyyn tai kunnan rakennusjärjestykseen.”
MARA (843/2017) 2 § 1 mom.

 Yhteystiedot:
 Hyödyntämispaikan haltija (maarakentamiskohde),
 (Väliaikaisen varastointipaikan haltija,)
 (Ilmoituksen tekijä).
 Hyödyntämispaikan sijainti.
 Osoite ja kiinteistörekisterinumero(t).
 Koordinaatit (ETRS-TM35FIN).
 Tiedot hyödyntämispaikan ympäristöstä (lisätietoja: MARA
ILMOITUS: Osa 3).
 Todiste betonimurskeen laadunhallinnan läpikäynnistä ja asetuksen
vaatimusten täyttymisestä.
 Laadunhallintajärjestelmä.
 Betonimurskeen tekninen kelpoisuus (CE-merkintätiedot,
tuoteseloste, tai todiste betonin teknisestä kelpoisuudesta).
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MARA-ILMOITUS

MARA ilmoitus on eroteltu 8 osaan,
- osat 1–4: yhteystiedot ja taustatiedot,
- osa 5: tieto maarakentamiskohteesta ja mihin
mursketta käytetään,
- osa 6: murskeen lähde, ja
- osat 7–8: aikataulu ja allekirjoitus.
Muokattava ilmoituslomake on löydettävissä Ympäristöhallinnon yhteisestä verkkopalvelusta (skannaa QR-koodi tai
mene osoitteeseen https://bit.ly/2U4Cyq7).

MARA-lomakkeet

Osat 1–2

Tämä osa on AINA täytettävä

Rekisteröinti-ilmoituksen osa 1 on erotettu kahteen osaan. Osassa 1A kysytään
hyödyntämispaikan haltijan yhteistietoja ja osassa 1B välivarastointipaikan haltijan
yhteistietoja (jos se on muu kuin hyödyntämispaikan).

MARA-ILMOITUS
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Osa 1B pitää täyttää vain, jos välivarastointi tapahtuu toisessa paikassa kuin
hyödyntäminen.

Muista liite

Osa 2 täytetään vain, jos lomakkeen on täyttänyt joku muu kuin hyödyntämispaikan
haltija.
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MARA-ILMOITUS

Osa 3

Maanmittauslaitos –
Karttapaikka

Muista liite

Osassa 3 annetaan hyödyntämispaikan sijainti, sekä
osoitteella että koordinaateilla. Huomaa, että koordinaatit
annetaan ETRS-TM35FIN-muodossa ja neljällä kulmakoordinaatilla, tai väylille alku- ja loppupisteillä. Koordinaatit
voidaan ottaa GPS:llä tai kartalta (skannaa QR-koodi tai mene
osoitteeseen https://bit.ly/2YqVLkq).

Liitteessä annetaan
- hyödyntämispaikan koordinaatit,
- pohjavesialueet (luokitellut), vedenottopaikat ja vesistöt.
Lisäksi täytyy antaa tietoa ympäristöstä. Tiedot
koskevat alueen tarkoitusta ja läheisyyttä veteen.
Seuraavalla sivulla on esitetty kriteerit, ja ne
tarvitsee vain ruksia.

“tiedot
hyödyntämispaikan
sijainnista koordinaatteineen
merkittynä asemapiirrokseen
tai karttaan, johon rakenne on
rajattu, sekä sen läheisyydessä
sijaitsevista pohjavesialueista
ja niiden luokista sekä vedenottopaikoista ja vesistöistä”
MARA (843/2017) 5 § 1 mom. 2 piste

Etäisyys vähintään 30 m

Ruksito vaaditaan kaikissa 7 ruudussa

MARA-ILMOITUS
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Osa 4

On vaadittu 1–12
kuukauden varastoinnille

Valitse yksi

Osa 4 käy läpi betonimurskeen välivarastoinnin. Välivarastointi voidaan aloittaa
aikaisintaan neljä viikkoa ennen hyödyntämistä. Jos betoni on suojattu, voidaan
aloittaa välivarastointi kaksitoista kuukautta ennen hyödyntämistä.

Osa 4B täytetään vain, jos välivarastointi tapahtuu toisessa paikassa kuin
hyödyntäminen.
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Ruksit vaaditaan kaikissa 7 ruudussa

Muista liite

MARA-ILMOITUS

Osa 5
Osassa 5 annetaan maarakentamiskohteen perustiedot. Betonimurskeelle
kohdevaihtoehdot ovat
-

väylä,
kenttä,
pohjarakenne teollisuusrakenteelle, ja
pohjarakenne varastorakennukselle.

“peittämisellä /…/ rakenteen suojaamista
/…/ väylä- ja kenttärakenteissa vähintään
10 senttimetrin /…/ paksuisella kerroksella pilaantumatonta luonnon maa- tai
kiviainesta”
MARA (843/2017) 3 § 1 mom. 4 kohta

“päällystämisellä /…/ rakenteen suojaamista /…/ siten, että enintään 5 prosenttia sadevedestä imeytyy rakenteeseen”
MARA (843/2017) 3 § 1 mom. 5 kohta
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MARA-ILMOITUS

Muista liite

Osa 6
Osassa 6 kysytään tiedot betonimurskeen hankkimisesta sekä betonimurskeesta. 6Bosassa tarvitsee täyttää vain ensimmäinen rivi jätteen nimikkeestä (10 13 14 = betonimurske tuotannosta, 17 01 01 = betoni, 17 01 07 = betonin seokset, mutta ei tiilestä,
klinkkeristä ja keramiikasta, jotka sisältävät vaarallisia aineita), sekä ruksit ruutuihin.

On PAKKO päällystää tai peitettä

Maksimi paksuus on 1,5 m

Rakennuskohtainen maksimipaksuus betonimurskeen käyttöön on 1,5 m (Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa (843/2017)
liite 2, taulukko 2) ja murske pitää olla päällystetty tai peitetty.

Muista kaikki liitteet

MARA-ILMOITUS
16

MARA-ILMOITUS

17

Osat 7–8
Osat 7–8 ovat viimeiset osat, joissa ilmoitetaan aikataulu betonimurskeen käytöstä ja
lomake allekirjoitetaan, sekä täytetään ilmoituspäivämäärä.

Tarvittavat liitteet
 Periaatepoikkileikkaukset, johon eri kerrokset ovat merkitty.
 Tiedot betonin luovuttajan laadunvalvonnasta.
 Selvitys betonimurskeen sisältämistä haitallisista aineista, sekä
o suunnitelma ja kuvaus näytteenotosta,
o mittaustulokset,
o tiedot tutkimuslaboratorion pätevyysalueesta ja tutkimuksiin käytetyistä
viitemenetelmistä, sekä
o käytettyjen menetelmien akkreditointi ja mittausepävarmuus.
 Selvitys betonin teknisestä kelpoisuudesta (CE-merkintätiedot, tuoteseloste, tai
todistus betonin teknisestä kelpoisuudesta)
 Tarvittaessa valtuus ilmoituksen tekijälle (osa 2) ja välivarastointipaikan sijainti
(osa 4B)
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LOPPURAPORTTI

Loppuraportti on pakollinen osa betonimurskeen käyttöä.
Muokattava loppuraporttilomake on löydettävissä Ympäristöhallinnon yhteisestä verkkopalvelusta (skannaa QR-koodi tai
mene osoitteeseen https://bit.ly/2U4Cyq7).

Osat 1–2
Loppuraportin osassa 1 kysytään lomaketäyttäjän yrityksen
yhteistietoja. Osassa 2 kysytään rekisteri-ilmoituksen diaarinumeroa.

MARA-lomakkeet

Osat 3–4
Osassa 3 ilmoitetaan maanrakentamiskohteessa käytetty todellinen määrä betonimursketta (arvioitu määrä ilmoitettiin MARA-ilmoituksen osassa 6B). Osassa 4
annetaan maanrakentamiskohteen todelliset koordinaatit (suunnittelut koordinaatit
ilmoitettiin MARA-ilmoituksen osassa 3) ja liitetään kartta (sama kuin ilmoituksessa).

LOPPURAPORTTI
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Muista liite

Osa 5
Osassa 5 kysytään vain lomakkeen täyttämispäivämäärää ja allekirjoitusta.

MUUTA

20

Rakentaminen
Koska tämän käsikirjan painopiste on MARA ja asetusten vaatimukset, rakenneteknisiä yksityiskohtia ei ole käyty läpi. Lisää tietoa löytyy esim. Rudus Oy:n
nettisivujen kautta (https://www.rudus.fi/tuotteet/kierratys/betonimurske#).

CE-merkintä
CE-merkintä on sertifikaatti todistaen tuotteen EU:n turvallisuus-, terveys- ja
ympäristönsuojeluvaatimuksien vastaavasta, ja koskee EU:ssa myyty tai markkinoitu
tuotteita, alkuperämaan riippumatta. Betonimurske on CE-merkittävä, kun se
käytetään kiviaineksena maarakentamiseen. Infoa CE-merkinnästä on löydettävissä
Euroopan komission nettisivuista
(https://ec.europa.eu/docsroom/documents/12322?locale=en).

Kun alusta asti menee pieleen

Kuvat: Göran Östberg, VASEK

On tärkeä tehdä hyödyntäminen lain mukaisesti, ettei
tule rikottua lakia. Alla on kuvia purkamistyöstä,
jonka betonia ei voida murskata ja hyödyntää, koska
sitä ei ole lajiteltu. Ole tarkka ja käytä vain laadunhallintaprosessin läpikäynyttä betonia!

LIITTEET
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Liite 1 – Laatuvaatimukset
Raja-arvot ja muita laatuvaatimuksia Valtioneuvoston asetuksen eräiden jätteiden
hyödyntämisestä maarakentamisessa (843/2017) 2 liitteen mukaisesti.
Betonimurske saa sisältää enintään
- 1 paino-% vedessä kellumatonta ainesta (kuten puuta, kumia tai metallia),
- 10 cm3/kg vettä kevyempiä materiaaleja (kuten muovia ja eristemateriaaleja),
ja
- 30 paino-% tiili- ja kaakelijätettä.
Raja-arvot haitallisille aineille on esitetty taulukossa seuraavalla sivulla. Poikkeuksia
raja-arvoista sallitaan jos
- rakenteen enimmäispaksuus on 0,5 m ja kyseessä on
o peitetty väylä: barium (Ba) 80, vanadiini (V) 3, kloridi (Cl-) 3 600, sulfaatti
(SO42-) 6 000
o päällystetty väylä: kloridi (CL-) 1 400, sulfaatti (SO42-) 20 000
o peitetty kenttä: antimoni (Sb) 0,4
- ja raja-arvoja kloridille (Cl-), sulfaatille (SO42-) ja fluoridille (F-) ei sovelleta, jos
rakenne täyttää seuraavat kaksi edellytystä:
o välimatka mereen on enintään 500 m, sekä
o vesi, joka suodattuu rakenteen läpi, virtaa mereen sekä rakenteen ja
meren välillä ei ole kaivoja, joita käytetään talousvedenottoon.
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Taulukko 2. Raja-arvot haitta-aineksille betonimurskeessa.

Pitoisuus
(mg/kg kuiva-ainetta)

Liukoisuus
(mg/kg LS* = 10 l/kg)

Haitallinen aine

Maarakentamiskohde
Kenttä
Teollisuus- ja varastorakennuksen pohjarakenne

Väylä
Peitetty

Päällystetty

Peitetty

Päällystetty

Antimoni (Sb)
Arseeni (As)
Barium (Ba)
Kadmium (Cd)
Kromi (Cr)
Kupari (Cu)
Lyijy (Pb)
Molybdeeni (Mb)
Nikkeli (Ni)
Seleeni (Se)
Sinkki (Zn)
Vanadiini (V)
Elohopea (Hg)
Kloridi (Cl-)
Sulfaatti (SO42-)
Fluoridi (F-)
Liuennut orgaaninen
hiili (DOC)
PAH-yhdisteet

0.7
1
40
0.04
2
10
0.5
1.5
2
1
15
2
0.03
3200
5900
50
500

0.7
2
100
0.06
10
10
2
6
2
1
15
3
0.03
11000
18000
150
500

0.3
0.5
20
0.04
0.5
2
0.5
0.5
0.4
0.4
4
2
0.01
800
1200
10
500

0.7
1.5
60
0.06
5
10
2
6
1.2
1
12
3
0.03
2400
10000
50
500

0.7
2
100
0.06
10
10
2
6
2
1
15
3
0.03
11000
18000
150
500

30

30

30

30

30

Fenoliset yhdisteet

10

10

5

10

10

PBC-yhdisteet

1

1

1

1

1

Öljyhiilivedyt C10C40

500

500

500

500

500

*liukoisuus
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Liite 2 - Akkreditoidut laboratoriot
Huomaa, että lista ei ole kattava, vaan toimii apuvälineenä. On suositeltavaa tarkistaa
jokaiselta laboratoriolta, tekevätkö ne MARAssa vaadittuja analyysejä.
- Eurofins Labtium Oy

https://www.labtium.fi

- KVVY Tutkimus Oy

https://kvvy.fi

- ALS Global

https://www.alsglobal.com

- SYNLAB Analytics & Services Finland Oy

https://www.synlab.fi

- SGS Finland Oy

https://www.sgs.fi

- Mitta Oy

https://www.mitta.fi

