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VNA (591/2006, 403/2009) eräiden jätteiden 
hyödyntämisestä maarakentamisessa (MARA)

• Muuttumassa v. 2016
• Nykyisin koskee 

betonimursketta sekä 
kivihiilen, turpeen ja 
puuperäisen polton 
lentotuhkia ja pohjatuhkia 

• Korvaa 
ympäristölupamenettelyn 
ilmoitusmenettelyllä 
asetuksessa määritellyin 
edellytyksin.

• Näitä edellytyksiä ovat 
mm. tiettyjen haitta-
aineiden pitoisuus- ja 
liukoisuusraja-arvot 
perustutkimuksen ja 
laadunvalvonnan osalta
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Soveltamisalaan kuuluvat:
• 1) Yleiset tiet, kadut, 

pyörätiet, jalkakäytävät 
sekä niihin liittyvät 
alueet pois lukien 
meluesteet 

• 2) Pysäköintialueet
• 3) Urheilukentät ja -reitit
• 4) Ratapihat sekä 

teollisuus-, 
jätteenkäsittely- ja 
lentoliikenteen alueiden 
kentät ja tiet

• Ei koske pohjavesialueita



Keskeisimmät muutokset 

• Soveltamisala (2 §)
• kytkös yleis- tai asemakaavaan, uusia käyttökohteita

• Ilmoitusmenettely (6 §)
• ml. laadunvarmistus

• Uudet materiaalit ja ympäristökelpoisuus (liite 1)
• Kaksi hanketta parhaillaan käynnissä, tulokset eivät vielä saatavilla
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Soveltamisalapykälän muutos

Nykyinen asetus, 2 § 2 mom. Uusi asetus, 2 § 1 mom.  (uusi järjestys!)

Asetusta sovelletaan 1 momentissa 
tarkoitettuun maarakentamiseen vain, jos 
se toteutetaan maankäyttö- ja 
rakennuslaissa (132/1999) tarkoitetun 
katusuunnitelman, yleisen alueen 
toteuttamissuunnitelman, luvan tai 
ilmoituksen mukaisesti taikka yleisistä 
teistä annetussa laissa (243/1954) tai 
maantielaissa (503/2005) tarkoitetun 
tiesuunnitelman mukaisesti.
Asetusta ei sovelleta tärkeillä tai muilla 
vedenhankintaan soveltuvilla 
pohjavesialueilla.

Asetusta sovelletaan maarakentamiseen, 
kun se toteutetaan maankäyttö- ja 
rakennuslaissa (132/1999) tarkoitetun 
oikeusvaikutteisen yleiskaavan tai 
asemakaavan, luvan tai ilmoituksen 
mukaisesti taikka maantielaissa 
(503/2005) tarkoitetun tiesuunnitelman tai 
yksityisistä teistä annetun valtioneuvoston 
asetuksen (1267/2000) 2 §:ssä tai 18 §:ssä
taikka kestävän metsätalouden 
määräaikaisen rahoituslain (34/2015) 9 
§:ssä tarkoitetun suunnitelman mukaisesti. 
Asetusta ei sovelleta tärkeillä tai muilla 
vedenhankintaan soveltuvilla 
pohjavesialueilla. 
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Soveltamisalaan uusia käyttökohteita

• Kaikki pysäköin alueet, urheilukentät  liikuntapaikat, 
varastojen ja teollisuusrakennusten piha- ja pohjarakenteet
• Kaavamerkintä ratkaiseva (esim. liikuntapaikalla voisi käyttää, jos kaavassa 

alue merkitty virkistysalueeksi)
• Pitäisikö kaavamerkintä kirjata suoraan §:ään; esim. 

4 -kohta ”ratapihat sekä teollisuus-, jätteenkäsittely- ja lentoliikenteen alueiden 
varastointikentät ja tiet”

• 4.1 kaavamerkinnät yleiskaavassa: 
T =teollisuus- ja varastoalue alakohtineen;
LR =rautatieliikenteen alue ja LL =lentoliikenteen alue;
EJ =jätteenkäsittelyalue.

• 4.2 kaavamerkinnät asemakaavassa:
T =teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue alakohtineen;
LR =rautatiealue ja LL =lentokenttäalue;
EJ =jätteenkäsittelyalue.
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Uusia käyttökohteita 2

• yksityiset tiet, metsäautotiet
• tiet edellyttävät säädösten mukaista suunnitelmaa, jonka viranomainen 

hyväksyy 

• maatilojen varastointikentät
• Kaava-alueilla merkintä yleiskaavassa M =maa- ja metsätalousvaltainen 

alue, asemakaavassa AM =maatilojen talouskeskusten korttelialue tai
M =maa- ja metsätalousvaltainen alue; pois erityisiä ympäristöarvoja 
sisältävät alueet ja maisemallisesti arvokkaat peltoalueet

• kaava-alueiden ulkopuolella sijaitsevat maatilat, joiden varastointikentät 
eivät vaadi MRL:n mukaista lupaa tai ilmoitusta  kunnan 
rakennustarkastajan hyväksyntä? 

• Entä metsätilat?
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Ilmoitusmenettelyyn lisävaatimuksia 

• Kirjallinen suostumus alueen haltijalta, jos ilmoitus tehdään 
tämän puolesta

• Merkintä asemapiirrokseen tai karttaan sekä 
tyyppipoikkileikkaus rakenteesta

• Tiedot voimassaolevasta kaavasta, luvasta, ilmoituksesta tai 
suunnitelmasta
• jos ei kaavaa tai ei tarvita lupaa tai ilmoitusta, niin kunnan 

rakennustarkastajan hyväksyntä ? (maatilojen varastointikentät)

• Tiedot jätteen tuottajan laadunvarmistusjärjestelmästä
• Tavoitteena saada lisävarmistusta jätteen kelpoisuudelle ko. 

käyttökohteessa sekä jätteen laadukas ja hallittu hyödyntäminen
• Otettaisiin huomioon EU:n rakennustuoteasetuksen vaatimukset 
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MASA-asetuksen lähtökohdat

Osa rakentamisen maa-aineksista lähtökohtaisesti jätteitä
Jäteluonne vaikeuttaa osaltaan hyödyntämistä
Osa jäte-/ylijäämäaineksesta hyödyntämiskelpoista
Nykyinen säädösperusta ja ohjeistus ylijäämäaineksille osittain 
epätäsmällistä
Aiheuttaa epävarmuutta toimijoissa ja vaikeuttaa toiminnan 
suunnittelua
Hyödyntämiskelpoista ainesta ohjautuu loppusijoitukseen 
maankaatopaikoille

Tavoite: edistää rakentamisessa syntyvien maa-
ainesjätteiden/ylijäämäainesten järkevää, turvallista ja hallittua 
hyödyntämistä ilmoituksella (vrt. MARA)
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Tilanne: Taustaselvityksen laatiminen käynnissä 2015, asetus 2016 aikana (?) 

Lähtökohta: ”Ylijäämäainesten jäteluonne ja sitä koskevat velvoitteet, kuten 
ympäristölupamenettely, heikentävät näiden ainesten hyödynnettävyyttä neitseellisiin 
maa- ja kiviaineksiin verrattuna. Ympäristölupamenettelyn laajuus sitoo viranomaisten 
resursseja ja tuo haasteita rakentamisen usein kiireelliseen aikatauluun. Raskaan 
lupaprosessin seurauksena osa rakentamisen ylijäämäaineksista saattaa nykyisin päätyä 
myös epätarkoituksenmukaisiin tai luvattomiin sijoituspaikkoihin.” 

Tavoite: ”Asetuksen on suunniteltu perustuvan rekisteröintimenettelyyn ja sitä koskeviin 
edellytyksiin, joiden täyttyessä maa-ainesjätteen hyödyntäminen ei edellyttäisi 
ympäristölupaa.” 

Vastuuhenkilö: Jussi Reinikainen, SYKE

MASA-asetus valmistelussa
Rakentamisen maa-ainesjätteiden hyödyntämistä 
koskeva valtioneuvoston asetus 
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Maa-ainekset, joita asetus koskee (alustava luettelo): 

MASA-asetus valmistelussa
Rakentamisen maa-ainesjätteiden hyödyntämistä 
koskeva valtioneuvoston asetus 


