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Asetusluonnos
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● Rakenne ja pykäläperusta suurelta osin sama kuin MARAssa

○ Tarkoitus

○ Soveltamisala ja määritelmät (sis. maarakentamiskohteet)

○ Hyödyntämistä ja välivarastointia koskevat vaatimukset

○ Rekisteröinti-ilmoitus

○ Pohdittu myös muita mahdollisia menettelyitä

○ LIITTEET

○ Asetukseen kuuluvat jätteet

○ Yleiset laatuvaatimukset ja raja-arvot

○ Laadunhallinta (näytteenotto ja määritykset)

● MASA lausunnoille 2018 alussa, voimaan 2018 aikana…?

○ Myös MASAlla ennakkonotifiointi 3 kk

● Tässä esitelty tämänhetkistä asetusLUONNOSTA

○ Mukana myös avoimia kysymyksiä

● Myös soveltamisohje valmisteilla



Tarkoitus (1§)
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● ”Tämän asetuksen tarkoituksena edistää rakentamisen tai 

vastaavan toiminnan(?) yhteydessä syntyvien jätteiden

hyödyntämistä määrittelemällä edellytykset, joiden täyttyessä 

asetuksessa tarkoitettujen maa-ainesjätteiden käyttöön 

maarakentamisessa tai eräiden jätteiden käyttöön maa-ainesten ja 

maaperän stabiloinnissa ei tarvita ympäristönsuojelulain (527/2014) 

mukaista ympäristölupaa.”

● Koskee vain sellaisia maa-aineksia, joiden hyödyntäminen muutoin 

edellyttäisi ympäristölupaa



● Suunnitelmallinen hyödyntäminen maarakentamiskohteissa kuten MARAssa

○ Kattaa myös välivarastoinnin ja stabiloinnin

○ Aluekohtaiset ulosrajaukset herkille alueille (pl. pilaantumaton maa-ainesjäte?)

● Maarakentamiskohteet

○ Väylät 

○ Kentät 

○ Vallit 

○ Teollisuus- ja varastorakennusten alustäytöt

○ Muut täytöt (mm. massanvaihdot, puistot, maisemoinnit, putkikaivantojen 

lopputäytöt)

○ (Stabiloitu maa-aines ja maaperä em. maarakentamiskohteissa)

● Lisämääritelmiä MARAan verrattuna

● Maa-aines, pilaantumaton maa-aines, maa-ainesjäte, edustava pitoisuus, 

taustapitoisuus, stabilointi...
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Soveltamisala ja määritelmät (2§ ja 3§)

Kuva: Pirjo Ferin



● ”Hyödynnettäväksi tarkoitetun maa-aineksen pilaantumattomuus on

osoitettava liitteen 3 mukaisin tutkimuksin, jos maa-aines on kaivettu 

alueelta, jonka maa- tai kallioperässä alueen toimintahistorian, tehtyjen 

tutkimusten, aistinvaraisen arvion tai geologisen tiedon perusteella 

on tai voi olla merkittävässä määrin haitallisia aineita.”

● Käytännössä näiltä alueilta kaivettaessa tehtävä aina asetuksen 

edellyttämät tutkimukset

● Koskee periaatteessa myös sellaisen pilaantumattoman maa-aineksen 

hyödyntämistä, jota ei pidetä jätteenä ja joka ei siten kuuluu asetuksen 

soveltamisalaan…

5

Hyödynnettävän maa-aineksen 

pilaantumattomuuden osoittamistarve (4§)



● Pitoisuus- ja liukoisuusraja-arvot sekä muut vaatimukset -> liite 2 

● Laadunhallinta (näytteenotto ja määritykset) -> liite 3

● Peittäminen, päällystäminen ja suojaetäisyydet

○ Peittäminen: 50 cm

○ Päällystäminen: asfaltti, jonka tyhjätila 5 % tai muuten siten, että enintään 

5 % sadannasta joutuu kosketuksiin jätteen kanssa

○ Pohjavesi 1 m, pintavesi ja kaivot 30 m

o Pohjaveden suojaetäisyys stabiloitavassa savi-/silttimaaperässä; mikä on 

asetuksen tarkoittama pohjaveden pinta…?

○ Eivät koske pilaantumatonta maa-ainesjätettä

● Merkintä huomioverkolla tai vastaavalla materiaalilla

○ Ei koske pilaantumatonta maa-ainesjätettä ja jätteellä stabiloitua 

maaperää
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Hyödyntämistä koskevia vaatimuksia (5§)



● Väliaikainen varastointi ja stabilointi

○ Käytettävä parasta käyttökelpoista tekniikkaa kiintoaineen leviämisen ja 

laadultaan erilaisten jätteiden sekoittumisen estämiseksi

○ Alueelta tulee toiminnan jälkeen poistaa hyödyntämättä jääneet maa-

ainekset ja jätteet

● Aikarajat välivarastoinnille

○ Pilaantumattoman maa-ainesjätteen väliaikaisen varastoinnin saa aloittaa 

aikaisintaan 24…36 kk? ennen hyödyntämistä

○ Muun jätteen 1…3 kk?, jollei jäte varastoida suojattuna
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Hyödyntämistä koskevia vaatimuksia (5§)



● Rekisteröinti-ilmoituksessa oltava (valmisteilla uusi sähköinen lomake) 

○ Hyödyntämis-, välivarastointi- ja stabilointipaikan haltijan yhteystiedot

○ Tiedot alueiden sijainnista (sis. mm. koordinaatit ja etäisyydet ympäristöön)

○ Tiedot maarakentamiskohteesta ja sitä koskevasta suunnitelmasta tms.

○ Tiedot välivarastoinnin ja stabiloinnin kestosta ja suojaustoimenpiteistä

○ Tiedot jätteen luovuttajasta ja sen alkuperästä

○ Tiedot jätteen haitta-aineista ja tehdyistä tutkimuksista

○ Tiedot jätteen määrästä ja selvitys sen teknisestä kelpoisuudesta kohteessa

○ Selvitys jätettä sisältävästä rakenteesta sekä jätteen peittämisestä tai 

päällystämisestä ja merkitsemisestä

○ Ajankohta, jolloin hyödyntäminen alkaa ja päättyy

● Valtuutus ja/tai suostumus

○ Jos ilmoitus hyödyntämispaikan haltijan puolesta, kirjallinen hyväksyntä

○ Suostumus hyödyntämis-, varastointi- ja stabilointipaikkojen omistajilta 

● Toteumasta ilmoittaminen

○ Tiedot hyödynnettyjen jätteiden määrästä ja sijainnista rakentamisen jälkeen 

8

Ilmoitus tietojärjestelmään (6§) - MATTI



● Maa-ainesjätteet

○ ”Maa-ainesjätteellä tarkoitetaan rakentamisen tai vastaavan toiminnan 

yhteydessä syntyvää maa-ainesta, jota pidetään jätteenä sen sisältämien 

haitallisten aineiden tai muiden jätejakeiden perusteella, mukaan lukien 

puhdistettu, stabiloitu tai muulla tavoin käsitelty maa-aines”

○ Tähän kuuluvat myös aiemmin erikseen listatut raidesepeli ja käytetty 

hiekoitushiekka (huomioiden ”pilaantuneisuusepäily” 4 §:n mukaisesti)

● Stabiloinnissa käytettävät jätteet

○ ”Maa-aineksen (ex situ) ja maaperän (in situ) stabiloinnissa käytettävillä jätteillä 

tarkoitetaan kivihiilen, puun ja turpeen polton lentotuhkaa, kalkkijätettä, 

rikinpoiston lopputuotetta tai muuta vastaavaa reaktiivista jätemateriaalia, jonka 

soveltuvuus stabilointiin rakentamistarkoituksessa tunnetaan” 

○ Ei liian tarkkaa rajausta huomioiden alalla tehty (ja tehtävä) tutkimus- ja 

kehitystyö sekä vaatimus ennakkokokeista
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Asetukseen kuuluvat jätteet (Liite 1)



● Tekniset vaatimukset

○ ”Täytettävä maarakentamiskohteen rakennusosien tekniset ja toiminnalliset 

vaatimukset, jotka annettu rakentamista koskevissa säädöksissä, niitä 

täydentävissä määräyksissä ja ohjeissa sekä hankkeen rakennuttajan 

edellyttämissä kohdekohtaisissa suunnitelmissa”

● Suurin sallittu kerrospaksuus 

○ Vallit 5 m; muut 1,5 m

● Maa-aineksen sisältämät jätteet (enintään)

○ 10…30? paino-% betonia, tiiltä tai tuhkaa (asfaltti?); suurin palakoko 150 mm

○ 1 paino-% muuta vedessä kellumatonta ainesta 

○ 10 cm3/kg vettä kevyempiä materiaaleja

○ …joita ei luokitella vaarallisiksi jätteiksi ja joiden erottaminen maa-aineksesta 

ennen hyödyntämistä ei ole teknisesti tai taloudellisesti tarkoituksenmukaista

o Jätejakeiden painoprosentit pilaantumattomalle maa-ainesjätteelle (huomioiden 

mm. peittämistä ja suojaetäisyyksiä koskevat vaatimukset)?
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Yleiset laatuvaatimukset (Liite 2)



● Stabilointi jätteellä

○ Enintään 200 kg jätettä per m3 maata

○ Soveltuvuus stabilointiin osoitettava hyödyntämistä edeltävissä stabilointikokeissa

● Happamat sulfaattimaat

○ Ei saa sisältää (määrittely?)

● Tuhkien radioaktiivisuus

○ Huomioitava Säteilyturvakeskuksen asettamat rajoitukset

● Jotain muuta…?
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Yleiset laatuvaatimukset (Liite 2)



● Samat liukoisuusraja-arvot kuin MARAssa samoille kohteille, ja…

○ Stabiloiduille rakenteille pääosin tavanomaisen jätteen raja-arvo

o Hg ja Cd alennettuna (pysyvä jäte) -> ei tarvetta nostaa, onko monille muillekaan…?

o Testaus stabiloidusta maa-aineksesta ennakkokokeiden perusteella

○ Täyttöjen raja-arvot soveltaen muiden maarakentamiskohteiden arvoja

o Esim. kapeat kaivannot -> väylä; puisto -> peitetty kenttä

○ Ei liukoisuustestausta pilaantumattomalle maa-ainesjätteelle

o Entä, jos pilaantumaton sisältää rakennusjätettä…?

● Pitoisuusraja-arvot kaikille aineille

○ Metallit ja heikosti kulkeutuvat orgaaniset: pääosin ylempi ohjearvo

o Korotettuna: Cr (500 mg/kg), Cu (500), Zn (1000 mg/kg) 

o Alennettuna: Pb (200 mg/kg; alempi ohjearvo)

○ Hyvin kulkeutuvat orgaaniset: kynnysarvo tai alempi ohjearvo rakenteesta riippuen

● Huom! Kynnys- ja ohjearvojen päivitys PIMA-asetuksessa (Vna 214/2007)

○ Arvojen synkronointi asetusten välillä

○ Tarvitaanko MASAssa lainkaan arvoja vai riittääkö viittaus PIMA-asetukseen…?
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Raja-arvot (Liite 2)



Laadunhallintavaatimukset – näytteenottokoe

13

● Tutkimuskohteena Viinikanlahden jäteveden puhdistamon alue Tampereella
○ Metalleja, PAH-yhdisteitä ja öljyhiilivetyjä täyttömaassa

○ Kolme noin 1000 m2 tutkimusaluetta, joille kokooma-/moniosanäytteenotto

○ 3 näytteenottoruutua, 2 syvyysprofiilia (0,5-1,5 m; 1,5-2,5 m) -> 6 näytteenottoaluetta

○ 50 ja 25 osanäytteen (n. 200 g) kokoomat kairaamalla

○ 3 rinnakkaista (jaettua) näytettä / näytteenottoalue -> yhteensä 18 moniosanäytettä (Sito)

○ Esikäsittely ja pitoisuus-/liukoisuusmääritykset (SGS)

○ Kustannukset eri (osa)näytemäärillä ja toteutustavoilla (Ramboll)

Apuna näytteenottovaatimusten määrittelyssä: riittävä 

luotettavuus kohtuullisilla kustannuksilla ja työpanoksella



Laadunhallinta (Liite 3) – ei vielä luonnosta
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● Jäte-erän määrittely

○ Suurin massamäärä, jota voidaan kuvata yhdellä edustavalla 

pitoisuudella/liukoisuudella; 500…2000 m3 (t)?

o Rakennuksen alle sijoitettaessa enintään pohjapinta-ala (m2) x 1,5 m  

○ Edustava pitoisuus/liukoisuus

o Keskiarvo (tai keskiarvon 95% luottamusvälin yläraja)

● Näytteenotto

○ (Osa)näytteiden määrä; 20…50 kpl?

o MASA-demossa 50 selvästi parempi kuin 25 erit. orgaanisten pitoisuusmäärityksissä

o Yksitäisnäytteillä edellytyksenä sama alueellinen kattavuus kuin kokoomilla

o Kokoomanäytteitä vähintään 2 rinnakkaista

○ Kohdekohtaisuuden huomioiminen

o Pitoisuusvaihtelut historiatietojen ja ennakkotutkimusten perusteella; jäte-erän 

määrittely (oletetut pimat vs. pilaantumattomat) ja lajitteleva kaivu…?

● Näytteiden esikäsittely
○ Kansallinen menettelytapa MASA-demon lähestysmistapaa soveltaen (valmisteilla)

→ Edellyttää muutoksia nykykäytännöissä -> Vaatimusten 

yhdenmukaistaminen osin myös PIMA- ja jätehuoltokäytäntöihin...?
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KIITOS!

MASA-asetuksen valmistelu 

jatkuu yhteistyössä ja kommentit 

ovat tervetulleita!

Kuva: Jussi Palmen


