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Jätteiden hyödyntämiseen liittyvää lainsäädäntöä 

Ympäristölupavelvollisuus (YSL 86/2000) 
 jätteiden ammattimainen tai laitosmainen hyödyntäminen edellyttää 

ympäristölupaa 
 
Poikkeus luvanvaraisuudesta (VNa 591/2006) 
 asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa 

(Mara-asetus) 
 mahdollistaa eräiden jätteiden (betoni ja tuhka) hyödyntämisen 

maarakentamisessa ilman ympäristölupaa 
 hyödyntämispaikan haltija tekee ilmoituksen ELY-keskukselle 

ympäristönsuojelun tietojärjestelmään merkitsemistä varten 
 
Pienimuotoinen hyödyntäminen 
 ei edellytä ympäristölupaa 
 kunta voi hyväksyä 

 



Jotta Mara-asetusta voidaan soveltaa 

 Hyödyntämisen oltava laitos- tai ammattimaista 
 
 Hyödyntämiskohde: 

• yleinen tie, katu, pyörätie, jalkakäytävä tai niihin liittyvä 
tarpeellinen alue (pois lukien meluesteet) 

• pysäköintialue (yleinen, kaupan tai vapaa-ajanviettoalueen 
pysäköintialue) 

• urheilukenttä, virkistys- ja urheilualueen reitti 
• ratapiha, teollisuus-, jätteenkäsittely- tai lentoliikennealueen 

varastointikenttä tai tie 
 

 Jätteen hyödyntämiselle oltava: 
• maankäyttö- ja rakennuslain, yleisistä teistä annetun lain tai 

maantielain mukainen suunnitelma, lupa tai ilmoitus 

 



Jätteiden hyödyntämistä ei voida ratkaista Mara-
ilmoituksella, jos 

 hyödyntämiskohde sijaitsee pohjavesialueella 
 

 jätteen haitallisten aineiden pitoisuudet  tai 
liukoisuudet ylittävät asetuksen raja-arvot  

 (edellyttää perus- ja laadunvalvontatutkimuksia) 
 



Ilmoitusmenettelyn toimivuus ja sen parantaminen 

 Selvitetty 
jätteen hyödyntämisen nykytilannetta 
 ilmoitukset: paljonko hyödynnetty valtakunnallisesti, 

minkälaisissa kohteissa, käsittelyajat  
 (Vahti, Ahjo, ELY-keskukset) 
 
 ympäristöluvat: mitä haitta-aineiden raja-arvoja on käytetty  
 (ratkaisuissa sovelletaan usein Mara-asetuksen raja-arvoja 

sellaisenaan) 
 

ilmoitusmenettelyn kehittämistarpeita 
 kyselyillä ELY-keskuksista, kunnista ja yrityksistä 

kokemuksia ilmoitusmenettelystä sekä 
parannusehdotuksia 



Ilmoituksella hyödynnetty betonimurske,  
pohja- ja lentotuhka sekä leijupetihiekka  
  Vuosina 2006-2011 

Mara-ilmoituksella 
hyödynnettiin 
Suomessa yhteensä 
noin 4,2 milj. tonnia 
betoni- ja tuhkajätteitä 
 

 Suurin osa (noin 80 %) 
hyödynnetystä 
jätteestä oli 
betonimursketta 

 



Ilmoituksella hyödynnetyt jätemäärät ja ilmoitusten 
määrät ELY-keskuksittain vuosina 2006-2011  

EPO Etelä-Pohjanmaa 
ESA Etelä-Savo 
HAM Häme 
KAI Kainuu 
KAS Kaakkois-Suomi 
KES Keski-Suomi 
LAP Lappi 
PIR Pirkanmaa 
POK Pohjois-Karjala 
POP Pohjois-Pohjanmaa 
POS Pohjois-Savo 
UUD Uusimaa 
VAR Varsinais-Suomi 
 
 
 
 

 Uudenmaan ELYn 
alueella 
hyödynnettiin noin 
45 % kaikesta 
Suomessa 
ilmoituksella 
hyödynnetystä 
jätteestä.  

 



Ympäristönsuojelun 
tietojärjestelmään 
merkittiin vuosina 
2006-2011 yhteensä 
508 ilmoituksen tiedot.  



Jätteiden hyödyntämisaste 
 
 Syntyvän betonijätteen kokonaismäärän selvittäminen 

hankalaa  
 (kaikkia jätevirtoja ei raportoida Vahti-järjestelmään) 
 
 Betoniteollisuus ry:n mukaan teollisuuden ylijäämäbetonista 

ja purkubetonista kierrätetään yli 80 % maarakentamisessa, 
betoniteollisuuden prosesseissa sekä uusiotuotteina. 
 

 Mara-ilmoituksella hyödynnetty merkittävä osuus kaikesta 
hyödynnetystä betonijätteestä 

 



 
 

 Suomessa syntyvistä 
tuhkajätteistä (kivihiili, turve, puu) 
hyödynnettiin vuosina 2006-
2011 noin 11 % Mara-
ilmoituksella 

 (vaihteluväli 0-21 %) 
 

 

Syntyvän tuhkan kokonaismäärä ja 
ilmoituksella hyödynnetyn tuhkan määrä  
(Vahti 2012, Ahjo 2012, ELY-keskukset) 



Maa-ainesten otto ja jätteen käyttö 

 Mara-asetuksen tavoitteena on ollut korvata jätteillä 
kiviainesten käyttöä ja vähentää kiviainesten otossa syntyviä 
ympäristövaikutuksia 

 

 Vuonna 2010 Mara-ilmoituksella hyödynnetty jätemäärä oli 
noin 0,7 % maa-ainestenoton (hiekka, sora, kalliokiviaines) 
kokonaismäärästä  

 
 Paikallisesti Mara-ilmoituksella hyödynnetyillä jätteillä voi olla 

merkittävämpi asema luonnonkiviainesten korvaajana 
 



Ilmoitusten ja ympäristölupien käsittelyajat 

 Mara-ilmoitusten mediaanikäsittelyaika 6 päivää (keskiarvo 17 päivää) 
• Nopeimmillaan hyväksynnän jätteen hyödyntämiselle sai jopa 

samana päivänä, kun ilmoitus oli toimitettu ELY-keskukselle 
• Pisin ilmoituksen käsittelyaika oli 18 kuukautta 

 
 Ympäristölupien mediaanikäsittelyajat (aineisto: 36 päätöstä) 

• AVI: 210 päivää 
• Kunnat: 65 päivää 

 
 

 Hyväksynnän jätteen hyödyntämiselle saa ilmoitusmenettelyllä 
huomattavasti nopeammin kuin ympäristölupamenettelyn kautta. 

 
 

 



Aineisto - Kyselyt 

 
 Toteutettiin Webropol-sovelluksella lähettämällä sähköpostikysely 

valikoidulle asiantuntijajoukolle 
 
 Vastauksia saatiin 

• 10 ELY-keskuksesta    (10/13) 
• 12 kunnasta (Varsinais-Suomi, Satakunta)  (12/26) 
• 7 yrityksestä     (7/19) 

 



Kyselyn tulokset 

Jätteen laatu 
 

 Jätteen laadunvarmistuksen ongelmallisuus todettiin monessa 
kyselyn vastauksessa. 

 
 Ohjeistusta laadunvarmistusjärjestelmän tekemiseen kaivattiin 

esimerkiksi malliesimerkkien avulla.  
 
 Lisäksi toivottiin ohjetta purkukohteissa tehtävään 

laadunhallintaan, edustavaan näytteenottoon mm. 
purkamattomista rakennuksista ja tuhkan varastointikasoista. 

 
 



Kyselyn tulokset 

Jätteen laatu 
 Perustutkimuksia tehdään usein kaksivaiheisella ravistelutestillä 

vaikka asetuksessa edellytetään läpivirtaustestin käyttöä.  
 
 Aina ole mahdollista odottaa läpivirtaustestin tuloksia, sillä 

analyysi voi kestää pitkään (esim. purkutyömaat) 
 
 Toimijoita (jätteen luovuttaja, laboratorio, viranomainen) tulisi ohjeistaa 

asetuksen mukaisten määritysmenetelmien käyttöön tai muuttaa 
asetusta sallimaan ravistelutestit perustutkimuksissa 
 

 Yritysten vastaajat toivovat, että asetuksen haitta-aineiden 
pitoisuus- ja liukoisuusraja-arvot arvioitaisiin uudelleen. 

 



Kyselyn tulokset 

Uudet jätteet 

 ELY-keskusten ja kuntien vastaajien mielestä asetuksen 
soveltamisalaan voisi lisätä uusia jätteitä, jos 

• kyseisten jätteiden ympäristökelpoisuus osoitettaisiin ja 
• tekniset ominaisuudet todettaisiin soveltuvan maarakentamiseen 

 
 Yli puolet vastaajista piti yllä olevien edellytysten täyttyessä 

mahdollisena tiilimurskeen, asfalttirouheen, rengasrouheen, 
sideaineilla stabiloitujen massojen tai kaivannaisjätteiden 
lisäämistä asetuksen soveltamisalaan 

 



Kyselyn tulokset 

Kehittämistarpeet 

 Kyselyn vastausten perusteella Mara-asetuksen 
soveltamisalaan voitaisiin lisätä uusia maarakennuskohteita, 
mikäli asetuksen muut edellytykset täyttyvät (yksityiset tiet, 
meluesteet) 

 
 Asetuksen soveltamista tulisi yhtenäistää 
 (esim. pysäköintialueet, yleis- tai asemakaava-alueiden ulkopuolella olevat alueet)  

 

 Ilmoitusmenettelyn valvontatehtävien jakoa tulisi tarkentaa 
 
 Rajanveto pienimuotoisen ja laitosmaisen tai ammattimaisen 

hyödyntämisen välillä kaipaa selkiyttämistä 
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