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Esityksen rakenne

Pajunen Emmi2

▪ MARA-asetuksen soveltamisala

▪ MARA-ilmoitusmenettelyn vaiheet 

▪ Ilmoituksen laatimista varten tarvittavat tiedot ja MARA-

ilmoituksen laadinta

▪ MARA-ilmoituksen käsittely ELY-keskuksessa

▪ Jätteen hyödyntäminen ja sen raportointi

▪ MARA-asetuksen valvonta



MARA-asetus ja sen soveltamisala, 1/3
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▪ MARA-asetus = valtioneuvoston asetus eräiden 

jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa 

(843/2017)

▪ Asetus koskee sen liitteessä 1 mainittujen jätteiden 

laitos- tai ammattimaista hyödyntämistä väylä-, kenttä-

ja vallirakenteissa sekä teollisuus- ja varastoraken-

nusten pohjarakenteissa asetuksen mukaisten 

edellytysten täyttyessä. 

▪ Asetuksen mukainen hyödyntäminen ei vaadi 

ympäristölupaa, mutta siitä on tehtävä ilmoitus ELY-

keskukselle.



MARA-asetus ja sen soveltamisala, 2/3
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▪ Asetusta sovelletaan suunnitelmalliseen jätteen 

hyödyntämiseen maarakentamiskohteissa, jotka 

toteutettaisiin, vaikka soveltuvaa jätemateriaalia 

ei olisi tarjolla. 

▪ Asetusta ei sovelleta maarakentamiskohteessa, jonka 

ensisijainen tarkoitus on jätteen sijoittaminen. 

▪ Maarakentamista pidetään suunnitelmallisena, jos se 

perustuu lakisääteiseen suunnitelmaan, lupaan, 

ilmoitusmenettelyyn tai kunnan rakennusjärjestykseen. 

▪ Myös liikenneviranomaisten laatimat teiden ja ratojen 

perusparannus- ja kunnostushankkeet sekä metsäautoteiden 

suunnitelmallinen rakentaminen kuuluvat asetuksen 

soveltamisalaan.



MARA-asetus ja sen soveltamisala 3/3
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▪ Asetusta ei sovelleta 1- ja 2-luokan 

pohjavesialueella, asumiseen tai lasten 

leikkipaikaksi tarkoitetulla alueella, 

luonnonsuojelualueella, ravintokasvien viljelyyn 

tarkoitetulla alueella eikä sisämaan tulvavaara-

alueella. 

▪ Asumiseen tarkoitetulla alueella tarkoitetaan 

asuinrakennusta ja sen välitöntä pihapiiriä.



MARA-ilmoitusmenettelyn vaiheet
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▪ 1. Ilmoituksen laatimiseen tarvittavien tietojen 

hankinta

▪ 2. Ilmoituksen laadinta ja toimittaminen ELY-

keskukselle

▪ 3. Ilmoituksen käsittely ELY-keskuksessa

▪ 4. Maanrakennushankkeen toteuttaminen/jätteen 

hyödyntäminen 

▪ 5. Hankkeen toteutumisen raportointi ja 

mahdolliset muut jälkitoimenpiteet



Esimerkkikohteet
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– Kohde 1: 

▪ Jätettä tarkoitus hyödyntää 

teollisuusrakennuksen pohjarakenteessa ja 

rakennuksen piha-alueella (kenttä)

– Kohde 2: 

▪Jätettä tarkoitus hyödyntää 

tierakenteessa (väylä)

▪ Molemmissa kohteissa hyödyntämispaikan 

haltija laatii MARA-ilmoituksen



Mitä tietoja MARA-ilmoitukseen tarvitaan?
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Selvitetään kohteen perustiedot
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▪ MARA-ilmoituksen tekoa varten hyödyntämispaikan haltija 

merkitsee hyödyntämispaikan kartalle ja hakee sille koordinaatit:

– https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/ tai 

– https://wwwp2.ymparisto.fi/Karpalo/SilverlightViewer.aspx

▪ Jos koordinaatit hakee Karpalon kautta, voi samalla selvittää 

hyödyntämispaikan läheiset pohja- ja pintavesialueet 

– Pohjavesialueet saa näkyviin Aineistot-välilehdeltä 

painamalla ”Lisää aineisto” ja kirjoittamalla pohjavesi

▪ Karttapalvelusta saatu kartta on hyvä liittää osaksi MARA-

ilmoitusta

https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/
https://wwwp2.ymparisto.fi/Karpalo/SilverlightViewer.aspx
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Suunnitellun hyödyntämisalueen (teollisuusrakennuksen pohjarakenne ja piha-alue) 

neljän kulmapisteen koordinaatit merkitään kartalle ja lisäksi kartalle haetaan läheiset 

pohja- ja pintavesialueet.
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Hyödyntämisalue voidaan vaihtoehtoisesti merkitä 

myös asemapiirrokseen tai muuhun piirrokseen. Tällöin 

hyödyntämisalueen koordinaatit voidaan merkitä joko 

asemapiirrokseen tai erikseen MARA-

ilmoituslomakkeeseen
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Suunnitellun tierakenteen osalta karttaan merkitään hyödyntämisalueen alku- ja 

loppupisteiden koordinaatit  sekä läheiset pohja- ja pintavesialueet. 



Perustietojen hankkiminen
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▪ MARA-ilmoituksen laatimista varten selvitetään kohteen 

maankäyttö esimerkiksi kaavatarkastelun avulla

▪ Lisäksi selvitetään lähimpien talousvesikaivojen sijainnit.

▪ Myös pohjaveden enimmäiskorkeus suunnitellulla jätteen 

hyödyntämisalueella tulee selvittää esimerkiksi tekemällä 

suunnittelualueelle koekuoppia. Selvittämisessä voidaan 

hyödyntää myös alueella tai sen läheisyydessä sijaitsevista 

pohjaveden havaintoputkista saatuja mittaustuloksia. 

▪ Hyödyntämisalue ei saa sijaita sisämaan tulvavaara-alueella. 

Tulvavaara-alueet voi tarkistaa tulvakartoista: 

http://paikkatieto.ymparisto.fi/tulvakartat/Html5Viewer_2_7/?local

e=fi-FI

http://paikkatieto.ymparisto.fi/tulvakartat/Html5Viewer_2_7/?locale=fi-FI


Hankkeen suunnitelmallisuuden 

osoittaminen, osa 1/3
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▪ Jätteen hyödyntämisen tulee perustua lakisääteiseen 

suunnitelmaan, lupaan tai ilmoitukseen

▪ Teollisuusrakennusten pohjarakenteissa ja piha-alueilla 

jätteiden hyödyntäminen perustuu pääsääntöisesti kunnan 

rakennusvalvontaviranomaisen myöntämään rakennuslupaan 

ja MARA-ilmoitukseen tulee merkitä rakennusluvan tiedot 

(rakennusluvan tunnus tai muu yksilöivä tieto)

▪ Jätteen hyödyntämistä suunniteltaessa kannattaa tutustua jo 

alkuvaiheessa myös kunnan rakennusjärjestykseen ja 

suunnitellun hyödyntämisalueen kaavamääräyksiin, joissa voi 

olla jätteen hyödyntämistä ohjaavia ja rajoittavia määräyksiä.



Hankkeen suunnitelmallisuuden 

osoittaminen, osa 2/3
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▪ Jätteiden hyödyntäminen tiealueella voi perustua 

esimerkiksi maantielain (503/2005) mukaiseen 

tiesuunnitelmaan, rakentamissuunnitelmaan tai yksityisistä 

teistä annetun valtioneuvoston asetuksen (1267/2000) 

mukaisiin suunnitelmiin.

▪ Myös liikenneviranomaisten laatimat teiden ja ratojen 

perusparannus- ja kunnostushankkeet sekä 

suunnitelmallinen metsäautoteiden rakentaminen katsotaan 

suunnitelmallisiksi maarakennuskohteiksi, vaikka niistä 

tehtävät suunnitelmat eivät olisikaan lakisääteisiä. 

▪ MARA-ilmoitukseen tulee merkitä suunnitelman tiedot



Hankkeen suunnitelmallisuuden 

osoittaminen, osa 3/3
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▪ Jätteiden hyödyntämisestä tulee 

laatia suunnitelma ja piirustukset 

(poikkileikkauskuva tms.), joissa tulee 

esittää mm.:

– rakenne/rakenteet, joissa jätettä 

on tarkoitus hyödyntää, rakenteen 

kerrospaksuus ja materiaalien 

tekniset ominaisuudet

– Peittorakenteen materiaali ja 

paksuus 

▪ Poikkileikkauskuva ja arvio 

hyödynnettävän jätteen määrästä 

liitetään MARA-ilmoitukseen. 



Esimerkkejä erilaisista suunnitelmista
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Hyödynnettävän jätteen laadun selvittäminen
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▪ Jätteen hyödyntämistä varten on selvitettävä tutkimuksin jätteen 

ympäristökelpoisuus:

– MARA-asetuksessa on säädetty vaatimukset eri jätemate-

riaalien näytteenotolle, määrityksille sekä analyysimenetelmille 

– esimerkiksi betonin osalta suurin massamäärä, joka voidaan 

tutkia yhdellä kokoomanäytteellä on 10 000 t ja 

tuhkilla 5 000 t. Betonimurskeella kokoomanäyte tulee 

muodostaa 20 osanäytteestä ja tuhkalla 50 osanäytteestä.

– Kokoomanäytteille tulee tehdä akkreditoidussa laboratoriossa 

MARA-asetuksen mukaiset liukoisuus- ja 

kokonaispitoisuusmääritykset asetuksessa säädetyin 

menetelmin. 



Hyödynnettävän jätteen laadun selvittäminen
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▪ Lisäksi rakennus- ja purkutoiminnasta peräisin olevasta 

betoni- ja tiilimurskeista tulee selvittää 

materiaalijakauma, epäpuhtaudet ja kelluvat 

epäpuhtaudet EN-standardin EN 933-11 mukaisesti

▪ Laboratorioanalyysien valmistuminen kestää tyypillisesti 

1-2 viikkoa

▪ MARA-ilmoitukseen merkitään jätteen nimike ja

jätteen luovuttajan tiedot. Lisäksi ilmoitukseen liitetään 

laboratorion analyysitulokset, mahdollinen laboratorion 

lausunto jätteen hyötykäyttökelpoisuudesta sekä tiedot 

jätteen teknisestä kelpoisuudesta.



Laadunvarmistusjärjestelmä
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▪ MARA-asetuksen mukaan jätteen luovuttajalla tulee 

olla laadunvarmistusjärjestelmä. 

▪ Siinä määritellään jätteen käsittelyä, tutkimista, 

varastointia ja kuljetusta ohjaavat menettelytavat, 

henkilökunnan vastuut ja tarvittava koulutus, 

kirjanpitovelvoitteet sekä periaatteet järjestelmän 

säännölliseen arviointiin ja päivittämiseen. 

▪ Kuvaus laadunvarmistusjärjestelmästä 

seurantatietoineen tulee liittää MARA-ilmoitukseen.



Muita MARA-ilmoitukseen tarvittavia 

tietoja
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▪ Mikäli hyödynnettävää jätettä on tarpeen välivarastoida ennen 

hyödyntämistä muualla kuin suunnitellulla hyödyntämisalueella, 

on MARA-ilmoituksessa esitettävä tiedot suunnitellusta 

välivarastointialueesta sekä välivarastoinnin kestosta

▪ Jos suunnitellulla hyödyntämisalueella on hyödynnetty jätettä jo 

aiemmin, tulee ko. hyödyntämisen tiedot merkitä MARA-

ilmoitukseen

▪ Lisäksi MARA-ilmoitukseen on merkittävä, koska jätteen 

hyödyntäminen alkaa ja loppuu

▪ Jos hyödyntämispaikan haltija ei omista hyödyntämispaikkaa, on 

ilmoitukseen liitettävä maanomistajan suostumus 

hyödyntämiseen



MARA-ilmoituksen laatiminen
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▪ Kun MARA-ilmoituksessa vaadittavat tiedot ovat 

kasassa, täytetään MARA-ilmoitus joko 

ympäristöhallinnon sivuilla (www.ymparisto.fi) tai 

Suomi.fi-sivuilla (www.suomi.fi) 

▪ Sähköisen lomakkeen tunnus on 6032 

maarakennusilmoituslomake (Rekisteröinti-ilmoitus 

jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa)

▪ http://www.ymparisto.fi/fi-

FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Lu

vat_ilmoitukset_ja_rekisterointi/Ymparistonsuojelulain

_mukaiset_ilmoitukset/Jatteiden_hyodyntaminen_maa

rakentamisessa

http://www.ymparisto.fi/
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Luvat_ilmoitukset_ja_rekisterointi/Ymparistonsuojelulain_mukaiset_ilmoitukset/Jatteiden_hyodyntaminen_maarakentamisessa


Ilmoituksen käsittely ELY-keskuksessa
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▪ MARA-ilmoitus tehdään sille ELY-keskukselle, jonka alueella suunniteltu 

jätteen hyödyntämispaikka sijaitsee

▪ ELY-keskus tarkastaa ilmoituksen ja toimii seuraavasti:

– Jos ilmoitus on puutteellinen, sitä pyydetään täydentämään

– Jos kohde ei ole MARA-asetuksen mukainen, ilmoitetaan käsittelyn 

raukeamisesta tai

– Jos kohde on MARA-asetuksen mukainen, merkitään kohteen tiedot 

ympäristönsuojelun tietojärjestelmään ja lähetetään merkitsemisestä 

tieto ilmoituksen tekijälle, hyödyntämispaikan haltijalle, jätteen 

luovuttajalle ja kunnan ympäristönsuojelu-viranomaiselle

▪ Jos MARA-ilmoituksessa on tarpeelliset tiedot ja kohde on MARA-

asetuksen mukainen, käsitellään ilmoitus yleensä noin viikossa

▪ Ilmoituksen käsittely maksaa 220 €



Työn toteuttaminen ja raportointi
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▪ Jätteen hyödyntäminen voidaan aloittaa, kun ELY-keskus 

on lähettänyt tiedon kohteen merkitsemisestä 

tietojärjestelmään

▪ Hyödyntäminen tulee toteuttaa MARA-asetuksen mukaisesti

▪ Maarakentamisen päätyttyä hyödyntämispaikan haltijan on 

raportoitava ELY-keskukselle, miten hanke on toteutunut.

▪ Loppuraporttilomake löytyy osoitteesta: 
http://www.ymparisto.fi/fi-

FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Luvat_ilmoitukset_ja_re

kisterointi/Ymparistonsuojelulain_mukaiset_ilmoitukset/Jatteiden_hyodynta

minen_maarakentamisessa

http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Luvat_ilmoitukset_ja_rekisterointi/Ymparistonsuojelulain_mukaiset_ilmoitukset/Jatteiden_hyodyntaminen_maarakentamisessa


Miten jätteen hyödyntämistä valvotaan?
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▪ ELY-keskus arvioi MARA-ilmoitusta käsitellessään, onko kohde 

MARA-asetuksen mukainen 

▪ Lisäksi ELY-keskus tarkastaa jätteiden luovuttajien 

laadunvarmistusjärjestelmät

▪ Tarvittaessa ELY-keskus tekee valvontatarkastuksia esimerkiksi 

kansalaisilta tulleiden ilmoitusten perusteella tai 

pistokoeluonteisesti

▪ Hyödyntämisen toteutumista ja MARA-asetuksen mukaisuutta 

seurataan myös tarkastamalla hyödyntämistä koskevat 

loppuraportit

▪ Jos hyödyntäminen ei ole MARA-asetuksen mukaista, käytetään 

valvonnallisia keinoja (selvityspyyntö, kehotus…)



Hyödyllisiä linkkejä
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▪ MARA-asetus

– https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170843

▪ MARA-asetuksen perustelumuistio ja yleistä tietoa jätteiden 

hyödyntämisestä

– http://www.ymparisto.fi/fi-

FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Luvat_ilmoit

ukset_ja_rekisterointi/Ymparistonsuojelulain_mukaiset_ilmoituk

set/Jatteiden_hyodyntaminen_maarakentamisessa

▪ MARA-asetuksen soveltamisohje

– http://www.ym.fi/download/noname/%7B5925E94C-828D-

42BC-8023-BBABC7E03AFE%7D/135698

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170843
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Luvat_ilmoitukset_ja_rekisterointi/Ymparistonsuojelulain_mukaiset_ilmoitukset/Jatteiden_hyodyntaminen_maarakentamisessa
http://www.ym.fi/download/noname/{5925E94C-828D-42BC-8023-BBABC7E03AFE}/135698
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Kiitos mielenkiinnosta


