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Lupamenettely

Lainsäädännössä jätteen hyödyntäminen on 
lähtökohtaisesti ympäristöluvanvaraista toimintaa. 
Hyödyntämisen ympäristövaikutukset ja jätemateriaalin 
ympäristökelpoisuus arvioidaan tapauskohtaisesti sekä 
materiaalin että sijoituskohteen ominaisuuksien 
perusteella.
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Keskeistä lainsäädäntöä ja viranomaisohjetta

Ympäristönsuojelulaki ja –asetus
Jätelaki  ja Valtioneuvoston asetus jätteistä
Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista  (Vna 214/2007)
Valtioneuvoston asetus vesienhoidon järjestämisestä (Vna 1040/2006)
Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi (Ympäristöhallinnon ohjeita OH2/2007)
Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista  (VNa 1022/2006)
Valtioneuvoston päätös kaatopaikoista (VNp 861/1997), Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista annetun 
valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta (VNa 202/2006)
Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta  (Vna
717/2009)
Kemikaalilaki, Lannoitevalmistelaki, REACH –asetus
Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa (VNa 591/2006)
Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa annetun valtioneuvoston 
asetuksen liitteiden muuttamisesta  (Vna 403/2009)          
Jne….     
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Ympäristölupa vai -ilmoitus

Valtioneuvoston asetus (591/2006) eräiden jätteiden hyödyntämisestä 
maarakentamisessa (MARA-asetus)  sekä asetuksen muutos 403/2009

Ympäristölupavelvollisuus ei koske jätteitä, joiden käyttö on valtioneuvoston asetuksen (MARA) ehdot 
täyttävää

Asetuksen soveltamisalaan kuuluvat: 
betonimurske, kivihiilen, turpeen ja puuperäisen aineksen polton lentotuhkat ja pohjatuhkat
+leijupetihiekka

Edellytyksenä on muun muassa, että jäte täyttää materiaalikohtaiset haitallisten aineiden 
pitoisuutta ja liukoisuutta koskevat vaatimukset ja jäte on teknisiltä ominaisuuksiltaan 
käyttökelpoista.
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Ilmoitusmenettely (MARA)

Käyttökohteet Asetuksen (591/2006)  liitteen 1 mukaisesti
(yleiset tiet, kadut, pyörätiet ja jalkakäytävät, pysäköintialueet, ratapihat, urheilukentät, virkistys- ja 
urheilualueiden reitit, ratapihat sekä teollisuus-, jätteenkäsittely- ja lentoliikenteen alueiden 
varastointikentät  ja tiet)
(rakenne max 150 cm +rakenne peitettävä tai päällystettävä)

Käyttökohde  ei  saa sijaita  I tai  II  luokan pohjavesialueella

Ilmoitus ELY-keskukselle ympäristönsuojelun tietojärjestelmään merkitsemistä varten.

Hyödyntäminen voidaan aloittaa vasta, kun ilmoitus on rekisteröity.
Valvontaviranomaisia ELY-keskus sekä kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
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Ympäristölupa

Jos hyödynnettävä uusiomateriaali ei täytä MARA-asetuksen ehtoja

Ympäristölupahakemus a) kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, jos 
käsiteltävä tai hyödynnettävä määrä < 10 000 t/a   b) AVIin, jos  10 000 t /a

Ympäristöluvan saannin edellytys on, ettei toiminnasta aiheudu ympäristön 
pilaantumista  (YSL 42§)
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Ympäristölupahakemuksesta

Hyvä hakemus nopeuttaa lupaprosessia, puutteellinen hidastaa
Uuma –hakemuksen puutteita, esimerkiksi:

- Ilmoitustiedoilla haetaan ympäristölupaa Lupaa hakiessa tulee ottaa YSL:ssa esitetyt asiat 
huomioon  

- Hyödynnettävän materiaalin sisältämien haitta-aineiden ominaisuudet ja pitoisuudet, 
hyödyntämiskohteen ja sen lähialueen ympäristöolot ja maankäyttö,  hyödyntämistapa 
Riskinarviointi puutteellinen

- Rakentamisen aikainen (geotekninen ja ympäristökelpoisuus) laadunvalvonta puutteellinen
- Esitys toiminnan seurannasta ja tarkkailusta puutteellinen
- Tiedot käytettävistä mittausmenetelmistä ja –laitteista , laskentamenetelmistä ja näiden 

laadunvarmistuksesta puutteelliset 
- Jokainen hanke on erilainen!
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Annetut päätökset Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa

2010
Kiinteistö Oy Hervanta, Tampere
Betonin ja tiilimurskeen hyödyntäminen puiston pohjarakenteissa ja alueen katurakenteissa

2011
Vaskiluodon Voima, Seinäjoki
Voimalaitostuhkien hyödyntäminen kadun rakentamisessa
Vaskiluodon Voima, Seinäjoki
Voimalaitostuhkien hyödyntäminen rakennettavan energiapuun käsittelyalueen pohjarakenteissa
Perhon kunta
Kuitusaven käyttö suljettavan kaatopaikan pintakerroksessa
Liikennevirasto 
Puun, turpeen, kivihiilen ja REF-kierrätyspolttoaineen polton lentotuhkan hyödyntäminen    

Sepänkylän ohitustien rakenteissa 
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Annetut päätökset Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa

2012
Liikennevirasto, Mustasaari      
Tuhkalla stabiloitujen maa-ainesten hyödyntäminen maisemavallin rakentamisessa
Pedersören kunta
Voimalaitostuhkien käyttö kevytliikenneväylän rakenteissa
Peab, Seinäjoki
Murskatun tiilen ja betonin hyödyntäminen maanrakennustöiden alustäytöissä ja   
maisemarakentamisessa
Vaskiluodon Voima, Vaasa
Voimalaitostuhkien ja –kipsin sekä betonimurskeen hyödyntäminen rakennettavan biopolttoaineen 
käsittelyalueen pohjarakenteissa
Pietarsaaren kaatopaikan sulkeminen        
Tiivistyskerroksen rakentaminen kuitusavesta tai AK2 lentotuhkaan eri materiaaleihin tehdystä 
seoksesta
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