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MARA Nykykäytäntö/valvonta , dia 1

• Hakemukset puutteellisia

• Puuttuu jotain seuraavista pääsääntöisesti:
• Analyysit materiaalista
• Suunnitelmat, luvat jne
• Kohteen rakennepiirustukset puuttuu
• Luvat vanhentuneita
• Riittävät analyysit suhteessa massamäärään
• Hyödynnettävän materiaalin alkuperä ei selvillä (vastaako analyysi ko. 

materiaalia)



MARA Nykykäytäntö/valvonta, dia 2

• Toteutus
• Sijoitetaan väärälle kiinteistölle
• Massoja huomattavasti ilmoitettua enemmän
• Suunnitelmat/rakennepiirrokset toteutuvat vain paperilla
• Jäte ei vastaa ilmoituksen jätettä
• Jäte on täysin käsittelemätöntä (ei murskattu, muuta jätettä seassa jne)
• Dumpattu muuta kuin ilmoituksen mukaista jätettä (tuttuja ja kavereita 

avitettu pääsemään jätteistä eroon) hukuttamalla ilmoituksen mukaisen 
jätteen sekaan (tänne vaan) 



MARA Nykykäytäntö/valvonta, dia 3

• Tehdään ilmoituksia, mutta pyydettyjä täydennyksiä ei anneta-
näiden osalta käsittely lopetetaan (hakijalle ilmoitetaan asiasta)

• Parhaillaan kaksi tällaista ilmoitusta odottamassa käsittelyä
• Osa ilmoituksista selvästi tehty ”dumppaamis”mielessä- näitä 

pyritty karsimaan ilmoituksista pois (yleensä vedetään pois, kun 
vaaditaan asetuksen mukaisia tietoja)

• Kuntien rooli ilmoitusten käsittelijänä ja valvojana (pienet jätemäärät) 
ja ympäristölupien myöntäjinä (jätteiden hyötykäyttö meluvalleissa 
jne…)



Tulevaisuus MARA-MASA, dia 4

• Lainsäädäntö lienee voimassa molemmilta osin vuoden 2017 aikana
• Hyödynnettävien materiaalien kirjo laajenee (myös stabilointiaineet)
• Stabilointiaineet (tuhka, kalkki)
• Raja-arvot ja käytettävän jätteen määrä riippuu rakennetyyppisiä (tie, 

kenttä jne.) eli raja-arvot erilaiset eri rakennetyypeille 
valvonnallisia ongelmia, koska tekniset laatuvaatimukset vaihtelevat 
rakennekohtaisesti

• MASA:ssa useita rakennetyyppejä
• POP-aineet, yms. kemikaalilain kielletyt 

materiaalit/aineet/yhdisteet—analysointi/todentaminen



Tulevaisuus MARA-MASA, dia 5

• Jätteiden sekoittaminen keskenään (tuhkat, kalkki)??? ongelmia
• Mahdollinen pohjavesialueelle sijoittaminen ei hyvä (VPD,YSL,VL), 

pohjaveden pilaamiskielto, pohjaveden muuttamiskielto, y-lupa
• Jälkivalvonta eli kohteen lopullisen massamäärän ilmoittaminen
• Maaperän tilan (MATTI) tietojärjestelmään merkintä kohteista



Tulevaisuus MARA-MASA, dia 6

• Ilmoitusten käsittely, valvonta ja jälkivalvonta
• Ilmoitusmäärät todennäköisesti lisääntyvät, kun hyödynnettävien 

materiaalien lajikekirjo lisääntyy
• Käsittely todennäköisesti vaativampaa
• Valvonta ja jälkivalvonta lisääntyy (ainakin yksi rekisteri lisää nykykäytäntöön)
• Kun vertaa nykytilanteeseen, niin luultavasti aikaisemmin esille tulleet 

ongelmat korostuvat entisestään
• Työllistävä vaikutus;=)



KIITOS!

MARA-MASA


