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MARA-sisältöä 

• Soveltaminen suunnitelmalliseen rakentamiseen  
• Lakisääteinen suunnitelma, lupa tai ilmoitus taikka kunnan 

rakennusjärjestys 
• Eräät herkät alueet ulos, esim. 1- ja 2-luokan pohjavesialueet  

 

• Maarakentamiskohde väylä, kenttä, valli, teollisuus- ja 
varastorakennusten pohjarakenne ja tuhkamursketie 
• Tuhkamursketie vain metsäautoteihin 

 

• Jätteen hyödyntämisen ja väliaikaisen varastoinnin vaatimuksia 
• Mm. jätteen määrälle rakenteessa enimmäiskerrospaksuus (rakenteesta 

riippuen 0,2 m – 5 m), etäisyydet vesistöistä ja talousvedestä  
 

• Ilmoituksessa uusia tietovaatimuksia 
• Kiinteistön omistajan suostumus oltava, jälkikäteisilmoitus toteutuneesta 

jätteen hyödyntämisestä 
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Jätteen ympäristökelpoisuus 

• Haitallisten aineiden raja-arvojen laskennassa arvioitu 
ympäristölle koituvaa riskiä (riskiperusteiset arvot) 
• Peruslähtökohta vastaa pitkälti nykyisiä MARA-arvoja: kulkeutuminen 

vajoveden mukana pohjaveteen 
• Laskennalliset liukoisuusarvot eri hyödyntämisrakenteille 
• Laskenta pääosin Excelissä 

 
• Riskiperustaiset arvot eri rakenteissa 

• Lasketut riskiperusteiset arvot (RiPe-arvot) suurempia tierakenteissa ja 
stabiloiduissa (valli)rakenteissa 

• RiPe-arvot osin pienempiä läpäisevissä kenttä- ja vallirakenteissa sekä 
päällystetyissä kenttärakenteissa 

• RiPe-arvo ≠ raja-arvo (esim. Hg ja Cd tiputettu nykyiseen arvoon) 
• Jos rakenteen paksuus < 0,5 m, eräitä raja-arvoja korotettu  
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Muita kriteerejä jätteen MARA-kelpoisuudelle 

• Epäpuhtauksille enimmäispitoisuudet  
• Mm. betoni- ja tiilimurskeessa max. 1 paino-% vedessä kellumatonta 

ainesta sekä max. 10 cm3/kg vettä kevyempiä materiaaleja 
 

• Muiden ainesten osuutta rajoitettu 
• Mm. betonimurskeessa max. 30 painoprosenttia tiili- ja kaakelijätettä 

 
• Säteilyturvakeskuksen ohjeen rajoitukset rakennusmateriaalien 

ja tuhkien radioaktiivisuudelle huomioitava turpeen- ja 
puuperäisen aineksen polton tuhkien hyödyntämisessä 
 

• Oltava teknisesti kelpoinen ko. kohteeseen 
 

• Palakokoa rajoitettu (mm. betonimurske max. 90 mm!)    
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Jätteen laadunhallinta 

• Jätteen tuottajalla on oltava laadunvarmistusjärjestelmä 
 
• Järjestelmällä tuotetaan 

• yksilöitävissä ja jäljitettävissä olevat tiedot siitä, että jäte kuuluu asetuksen 
soveltamisalaan; 

• hyödynnettäväksi luovutettu jäte täyttää sille asetetut 
ympäristökelpoisuusvaatimukset. 
 

• …ja varmistetaan, että 
• hyödynnettävän jätteen laadun valvonta on säännöllistä ja 

suunnitelmallista toimintaa, siihen liittyvä näytteenotto ja 
ympäristökelpoisuuden tutkiminen on järjestetty asetuksessa esitetyt 
vaatimukset täyttävällä tavalla; 

• syntyvät erilaiset jätejakeet pidetään erillään niiden synty- ja 
varastointipaikalla. 
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MARA-materiaalit (liite 1) 

• Nykyiset 
• Betonimurske 
• Kivihiilen, turpeen ja puuperäisen aineksen polton lentotuhkat, 

pohjatuhkat ja leijupetihiekka 
 

• Uudet 
• Tiilimurske 
• Asfalttimurske tai –rouhe 
• Käsitelty jätteenpolton kuona 
• Valimohiekat 
• Kalkit 
• Rengasrouhe (ja renkaat valleissa) 
• Rakenteesta poistettu jäte 
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Ympäristönsuojelulain säännöksiä 
rekisteröitävästä toiminnasta 

• Jätteen käsittelystä tehtävä nykyiseen tapaan ilmoitus valtion 
valvontaviranomaiselle* hyvissä ajoin ennen toiminnan 
aloittamista 
• Hyödyntämispaikan haltijan tehtävä YSL 116 §:n 2 momentin mukainen 

ilmoitus ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröintiä varten 
 

• Valvontavastuusta säädetty YSL 189 §:ssä 
• vastuu 116 §:n 2 momentin nojalla rekisteröitävän toiminnan valvonnasta 

valtion valvontaviranomaisella 
 

→ Ilmoituksen käsittelystä ja valvontaviranomaisesta ei tarvitse 
säätää enää erikseen asetuksessa 
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* Nykyisin ELY-keskus 



MARA-luonnoksen ennakkonotifiointi 

• Teknisten määräysten ilmoitusmenettely Euroopan parlamentin 
ja neuvoston direktiiviin (EU) 2015/1535 mukaisesti 
• Mm. teknisiä määräyksiä sisältävistä tuotteita koskevista 

lainsäädäntöehdotuksista ilmoitetaan etukäteen komissiolle ja muille 
jäsenvaltioille 

• 3 kk:n odotusaika; jos jokin jäsenvaltio tai komissio esittää 
yksityiskohtaisen lausunnon, pitenee odotusaika 6 kk:een; annettava 
selvitys toimenpiteistä, joihin ilmoittaja ryhtyy lausunnon perusteella 
 

• MARA-luonnoksen ennakkonotifiointi alkoi 16.5.2017 
• Odotusaika päättyy 17.11.2017; pidennys komission lausunnon johdosta   
• Numero 2017/194/FIN* 
• Jos esitetään lausunto tai huomautuksia, ja ne ovat aiheellisia, niin 

korjattava; muutoin ei mahdollista tehdä muutoksia (ainakaan 
asiasisältöön) 
• Komission väärinkäsitys selvitetty eikä tarvetta muuttaa luonnosta 
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*  http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/fi/search/ 



Jatkotyö 

• Sähköisen ilmoituslomakkeen valmistelu käynnissä SYKE-YM 
• Etukäteen tehtävä ilmoitus sekä jälkikäteisilmoitus toteutuneista määristä 

 
• Rakennepiirustusten valmistelu MARA- ja MASA-asetuksiin 

(SYKE-Ramboll) 
 

• Asetusluonnos voidaan viedä valtioneuvostolle hyväksyttäväksi 
vasta 17.11.2017 jälkeen 
• Jos aikaisemmin, niin riski joutua oikeuteen ja säädöksen peruminen 
• Hallinnon edellyttämiä toimenpiteitä voidaan tehdä ennen määräaikaa, 

mutta muilta jäsenvaltioilta voi vielä tulla huomautuksia, jotka edellyttävät 
korjauksia 

• Valtioneuvostolle marras-joulukuussa 2017, voimaan vuoden 2018 alussa 
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MASA-asetusvalmistelusta 

• Ympäristökelpoisuusperusta pitkälti sama kuin MARA-
luonnoksessa 
• Eroavaisuudet: useampia haitallisia aineita, erilaisia maa-

ainesjätemateriaaleja, stabiloidut materiaalit ja stabiloinnit mukaan (myös 
jäteperäiset stabilointiaineet), pitoisuusraja-arvot  
 

• Demonstraatiohanke MASAn laadunhallinta-vaatimusten 
määrittelystä  
• näytteenotto ja näytteiden esikäsittely 
 

• Asetuksen valmistelu aloitettu syksyllä 2017 
• Valmistunee vuoden 2018 aikana 
• Edellyttää myös ennakkonotifiointia komissiolle 
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Kiitos! 
Lisätietoja: 
Else Peuranen, ympäristöministeriö, s-posti 
etunimi.sukunimi@ym.fi 
www.ym.fi 

mailto:etunimi.sukunimi@ym.fi

