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MARA –asetus 1/3

Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä 

maarakentamisessa (843/2017)

Tuli voimaan 1.1.2018

Uutta asetusta noudatetaan heti 

▪ Viime vuoden puolella tehtyjen Mara-ilmoitusten mukainen jätteen hyödyntäminen 

toteutetaan vanhan asetuksen (591/2006) mukaisesti

Asetuksen tavoitteena on lisätä jätteiden hyödyntämistä ja siten edistää 

kestävää luonnonvarojen käyttöä ja kiertotaloutta

Asetusta sovelletaan ainoastaan jätteiden ammattimaiseen ja 

suunnitelmalliseen hyödyntämiseen maarakentamiskohteissa, jotka 

toteutettaisiin siitä riippumatta, onko jätemateriaalia tarjolla. Asetusta ei siis 

sovelleta, jos ensisijainen tarkoitus on jätteen loppusijoittaminen

Soveltamisohje -linkki
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MARA –asetus 

2/3

Asetuksella on helpotettu eräiden jätemateriaalien hyödyntämistä 

maarakentamisessa silloin, kun materiaali, materiaalin tuottaja ja 

hyödyntämispaikka täyttävät asetuksen vaatimukset

Myös hyödyntämistä edeltävä välivarastointi on mukana asetuksessa

Mara –asetus koskee vain ”valmiin” jätteen hyödyntämistä, sillä ei voi tehdä 

muuta jätteen käsittelyä, kuten esim. murskausta

Mara-asetuksessa säännellään vain jätteiden ympäristökelpoisuutta 

koskevista asioista ja lisäksi sillä pyritään ohjaamaan jätteiden hyödyntämistä 

parhaisiin käyttötarkoituksiin. Maarakentamisessa hyödynnettävien 

jätemateriaalien on lisäksi täytettävä kohteessa materiaalille asetetut tekniset 

vaatimukset
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MARA –asetus 

3/3

Suunnitelmallisuus osoitetaan 

Lakisääteinen suunnitelma, lupa, ilmoitus tai kunnan rakennusjärjestys  tai 

liikenneviranomaisten teiden tai ratojen perusparannus- ja kunnostushankkeet tai 

suunnitelmallinen metsäautoteiden rakentaminen

Suunnitelmasta on voitu säätää myös muussa lainsäädännössä (esim. maantielaki, 

ratalaki, VNA yksityisistä teistä)

Asetuksen mukaiseen hyödyntämiseen ei tarvita ympäristölupaa vaan siitä 

tehdään rekisteröinti-ilmoitus (ns. Mara-ilmoitus) sille ELY-keskukselle, jonka 

toimialueella hyödyntämiskohde sijaitsee

Jätteiden hyödyntäminen on edelleenkin mahdollista myös ympäristöluvalla 

sekä pienimuotoisena, ei-ammattimaisena hyödyntämisenä, jonka 

reunaehdot määritellään kunnallisissa ympäristönsuojelumääräyksissä
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Mara-materiaalit

Betonimurske sekä kevytbetoni- ja kevytsorajätteet

Tiilimurske

Asfalttimurske ja –rouhe

Tuhkat

Käsitelty jätteenpolton kuona

Valimohiekat

Kalkit

Kokonaiset renkaat ja rengasrouhe 

Rakenteesta poistettu jäte
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Betonimurske sekä kevytbetoni- ja kevytsorajätteet
1/9

Mursketta, joka on valmistettu betoniteollisuudessa tai rakentamisessa ja 
purkamisessa syntyvistä betonijätteistä

Saa sisältää enintään 30 p-% tiili – ja kaakelijätettä sekä enintään 1 p-% kellumattomia 
epäpuhtauksia ja enintään 10 cm3/kg kelluvia epäpuhtauksia

Maksimipalakoko 90 mm

Näytteenotto tehdään aina valmiista betonimurskeesta (20 osanäytettä/tutkittava jäte-
erä)

Ympäristökelpoisuus tutkitaan liukoisuustesteillä ja PAH-, PCB ja öljyhiilivetyjen 
kokonaispitoisuusanalyyseillä (asetuksen liite 3, taulukko 2)

Ympäristökelpoisuuden lisäksi betonimurskeelle (pl. betoniteollisuuden betonijäte) on 
asetettu vaatimukset kellumattomien ja kelluvien epäpuhtauksien määrille (asetuksen 
liite 2, muut laatuvaatimukset. Betonimurskeelle on siis pitoisuus/liukoisuustestin 
lisäksi tehtävä standardin EN 933-11 mukainen ”Uusiokiviaineksen osa-aineiden 
luokittelutesti)

Ympäristökelpoisuuden testaustiheys on enintään 1/10000 t. Laitosmaisesti tuotetun 
betonimurskeen ja purkukohdekohtaisen betonimurskeen näytteenotossa ja 
tutkimisessa on hieman eroa

Varastointi voidaan tehdä ilman peittämistä 7



Tiilimurske
2/9

Mursketta, joka on valmistettu tiiliteollisuudessa tai rakentamisessa ja 

purkamisessa syntyvistä tai muista käytöstä poistetuista tiilijätteistä

Saa sisältää enintään 40 p-% laastia ja 30 p-% betonia sekä enintään 1 p-% 

kellumattomia epäpuhtauksia ja enintään 10 cm3/kg kelluvia epäpuhtauksia

Maksimipalakoko 150 mm

Näytteenotto tehdään aina valmiista tiilimurskeesta (20 osanäytettä/tutkittava jäte-

erä)

Ympäristökelpoisuus tutkitaan liukoisuustesteillä ja PAH-, PCB ja öljyhiilivetyjen 

kokonaispitoisuusanalyyseillä (asetuksen liite 3, taulukko 2), epäpuhtaudet osa-

aineiden luokittelutestillä

Ympäristökelpoisuuden ja epäpuhtauksien testaustiheys purkukohdekohtainen ja 

enintään 1/10000 t 

Varastointi voidaan tehdä ilman peittämistä
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Asfalttimurske ja-rouhe 3/9

Mursketta, joka on valmistettu käytöstä poistetusta asfaltista murskaamalla tai 

rouhimalla

Maksimipalakoko 90 mm

Yhdessä kohteessa hyödynnettävä määrä saa olla enintään 1000 tonnia

Hyödynnettävä asfalttijäte ei saa olla peräisi alueita, joilla on käsitelty tai varastoitu 

vaarallisia aineita (muut kuin polttoaineet).

Ympäristökelpoisuutta ei tarvitse tutkia, ellei asfalttijäte ole peräisin kiinteistöiltä, 

joilla on käsitelty tai varastoitu polttoaineita. Jos tarvitsee tutkia, tutkitaan 

öljyhiilivedyt C10-C40 ja BTEX-yhdisteet

Asfalttimurske/rouhekerrosta ei tarvitse peittää tai päällystää

Asfalttimursketta/rouhetta voi käyttää muiden mara-materiaalien peittämiseen

Varastointi voidaan tehdä ilman peittämistä
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Tuhkat
4/9

Kivihiilen, turpeen ja puuperäisen aineksen poltossa syntyvät tuhkat, pohjatuhkat ja 

leijupetihiekat

Vaikka jätenimikkeiden perusteella mukana on myös jätteenpolton tuhkat ja kuonat, 

ne eivät kuitenkaan kuulu asetuksen soveltamisalaan. Rinnakkaispolton tuhkat 

kuuluvat soveltamisalaan (10 01 15), vaikka asian tulkinta jäi hieman epäselväksi 

YM:n 27.3.2018 Mara-tilaisuudessa

Ympäristökelpoisuus tutkitaan yhdestä kokoomanäytteestä, joka voi edustaa 

enintään 5000 tonnin tuhkaerää. Kokoomanäyte muodostetaan 50:stä 

osanäytteestä, jotka on otettava edustavasti koko erästä

Ympäristökelpoisuus tutkitaan liukoisuustesteillä ja PAH-yhdisteet kokonaispitoisuus-

analyyseillä (asetuksen liite 3, taulukko 2). Myös radioaktiivisuus tulee tutkia/tuntea.

Välivarastoinnin aikana pitää peittää tai varastoida katetussa tilassa. Karkeammissa 

pohjakuonissa riittää kastelu.
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Yhdyskuntajätteenpolton pohjakuonat
5/9

Käsitelty pohjakuona, josta suurin osa metalleista on eroteltu

Ympäristökelpoisuus tutkitaan yhdestä kokoomanäytteestä, joka voi edustaa 

enintään 5000 tonnin erää. Kokoomanäyte muodostetaan 50:stä osanäytteestä, 

jotka on otettava edustavasti koko erästä

Ympäristökelpoisuus tutkitaan liukoisuustesteillä (asetuksen liite 3, taulukko 2).

Välivarastoinnin aikana pitää peittää tai varastoida katetussa tilassa
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Valimohiekat
6/9

Ovat raekooltaan karkeita materiaaleja, valimopölyt rajattu ulkopuolelle

Ympäristökelpoisuus tutkitaan yhdestä kokoomanäytteestä, joka voi edustaa 

enintään 5000 tonnin erää. Kokoomanäyte muodostetaan 50:stä osanäytteestä, 

jotka on otettava edustavasti koko erästä

Ympäristökelpoisuus tutkitaan liukoisuustesteillä sekä lisäksi PAH-yhdisteet, BTEX ja 

fenoliset yhdisteet kokonaispitoisuusanalyyseillä yksittäisistä näytteistä (asetuksen 

liite 3, taulukko 2). 

Välivarastoinnin aikana ei lähtökohtaisesti tarvitse peittää. Jos kuitenkin materiaali 

on pölyävää, niin silloin kastely, peittäminen tai varastointi katetussa tilassa on 

tarpeen
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Kalkit
7/9

Metsäteollisuuden kalkkijätteet, esim. meesa sekä sementin, kalkin ja laastin sekä 

niistä valmistettujen tuotteiden valmistuksessa syntyvät kalkkijätteet

Ympäristökelpoisuus tutkitaan yhdestä kokoomanäytteestä, joka voi edustaa 

enintään 5000 tonnin erää. Kokoomanäyte muodostetaan 50:stä osanäytteestä, 

jotka on otettava edustavasti koko erästä

Ympäristökelpoisuus tutkitaan liukoisuustesteillä (asetuksen liite 3, taulukko 2)

Välivarastoinnin aikana pitää peittää tai varastoida katetussa tilassa
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Kokonaiset renkaat ja rengasrouhe 8/9

Käytöstä poistetut renkaat ja niistä valmistettu rengasrouhe eli rengasleike

Ympäristökelpoisuus tutkitaan yhdestä kokoomanäytteestä, joka voi edustaa 

enintään 15000 tonnin erää. Kokoomanäyte muodostetaan 20:stä osanäytteestä, 

jotka on otettava edustavasti koko erästä. Näytteestä tulee tutkia PAH-yhdisteet

Välivarastoinnin aikana ei tarvitse peittää
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Rakenteesta poistettu jäte
9/9

Mara-asetuksen (591/2006 tai 843/2017) mukaisesti aiemmin hyödynnetty jäte, joka 

kaivetaan pois alkuperäisestä rakenteesta

Huom. Ennen vuotta 2006 hyödynnetyt jätemateriaalit, ympäristöluvalla tai kunnan 

pienimuotoiseen hyödyntämiseen perustuvalla luvalla hyödynnetyt eivät kuulu tähän

Ympäristökelpoisuus voidaan osoittaa aiemmilla tuloksilla, jos arvioidaan, että 

materiaali ei ole muuttunut tai pilaantunut käytön aikana (huom. vanhan maran

mukaiset analyysitulokset eivät välttämättä kata uuden maran mukaisia tutkittavia 

ominaisuuksia). Tai materiaali tutkitaan sen mukaisesti, miten uudessa asetuksessa 

kyseisen materiaalin osalta on määrätty

Välivarastoinnin aikaisen peittämisen tarve riippuu materiaalista
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Mara-materiaalien tekninen kelpoisuus

Vaikka materiaali olisi ”Mara-kelpoista”, se ei välttämättä kelpaa teknisiltä 

ominaisuuksiltaan kaikkiin maarakennuskohteisiin

Betonimurskeelle on Suomessa yleisesti käytössä oleva laatuluokitus (BeM I – BeM IV), joka 

perustuu pääosin betonimurskeen teknisiin ominaisuuksiin. Tuhkille on tulossa samantyyppinen 

luokitus (RTS-ohjekortti)

Rakennusosakohtaisia (esim. jakava kerros, penkereet) laatuvaatimuksia betonimurskeelle on 

esitetty InfaRYL Päällyste- ja pintarakenteet –kirjassa. Rakennuskohteen suunnitelmissa on 

asetettu vaatimukset kohteen rakennusmateriaaleille

Esimerkiksi yleinen laatuvaatimus (InfraRYL) jakavan kerroksen betonimurskeelle on, että se 

saa sisältää enintään 10% tiiltä. Eli Maran mukainen, 30% tiiltä sisältävä betonimurske, ei 

välttämättä ole kelvollista, kuin routarajan alapuolisiin täyttöihin, koska se lähtökohtaisesti 

katsotaan routivaksi materiaaliksi 

Tuhkille ja muillekin materiaaleille voidaan kohdekohtaisesti määritellä teknisiä vaatimuksia. 

Rakentamiseen käytetyistä materiaaleista on siten yleensä tutkittava sekä Maran vaatimusten 

mukaiset ympäristökelpoisuusominaisuudet että materiaalilta vaadittavat tekniset ominaisuudet

Maarakentamiseen käytettäville materiaaleille on lähtökohtaisesti CE-merkintäpakko silloin, kun 

CE-merkintä on mahdollista tehdä. Tämä koskee myös jätemateriaaleja.
16



Hyödyntämiskohteet

Asetuksen soveltamisalaan kuuluvat maarakennuskohteet

Väylät

Kentät

Vallit

Teollisuus- ja varastorakennusten pohjarakenteet

Tuhkamursketiet

Rajoitukset

Pohjavesialueet

Etäisyys pohjaveteen

Etäisyys vesistöihin, lähteisiin ja talousvesikaivoihin

Leikkipaikat, luonnonsuojelualueet,  tulvavaara-alueet, ravintokasvien viljelyyn 
tarkoitetut alueet

Asumiseen tarkoitetut alueet
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Hyödyntämiskohteet

Soveltamisohjeen liitteessä 1 on kuvattuna tyyppiesimerkkejä asetuksen 

soveltamisalaan kuuluvista maarakennuskohteista ja periaatteita, miten 

ja missä rakennekerroksissa mara-materiaaleja voidaan käyttää

Haitta-aineiden liukoisuuksille ja pitoisuuksille on eri raja-arvoja riippuen 

hyödyntämiskohteen tyypistä ja siitä, peitetäänkö vai päällystetäänkö 

rakenne.
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Hyödyntämiskohteet

Väylät

Tiet (yleiset ja yksityiset), pyörätiet, jalkakäytävät, metsäautotiet, 

ulkoliikuntareitit

Kapeahkoja, pääosin alle 10 metriä leveydeltään 

Kattaa myös esim. katujen alle sijoitettavien kunnallisteknisten putki- yms. 

rakenteiden lopputäytöt

Mara-materiaalin kerrospaksuus enintään 1,5 metriä, joka voi muodostua 

yhdestä tai useammasta Mara-materiaalista

Kenttien rakenteissa saa käyttää kaikkia Mara-materiaaleja

Peitettävä (väh. 10 cm luonnon maa- tai kiviaines tai asfalttirouhe) tai 

päällystettävä (pl. asfalttimurske/rouhe)
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Hyödyntämiskohteet

Kentät

Väylää leveämmät ja pinta-alaltaan laajahkot rakennuskohteet

Esim. satama-, teollisuus-, jätteenkäsittely- ja lentoliikenteen alueiden 

varastointikentät, ratapihat, pysäköintialueet, ulkoliikuntapaikkojen kentät, 

erityisurheilualueiden kentät ja eläinurheilualueiden kentät

Mara-materiaalin kerrospaksuus enintään 1,5 metriä, joka voi muodostua yhdestä 

tai useammasta Mara-materiaalista

Kenttien rakenteissa saa käyttää kaikkia Mara-materiaaleja

Peitettävä (väh. 10 cm luonnon maa- tai kiviaines tai asfalttirouhe ) tai 

päällystettävä (pl. asfalttimurske/rouhe)
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Hyödyntämiskohteet

Vallit

Maankäytön kannalta tarpeelliset ympäristörakenteet

Kokonaisuudessaan maanpinnan yläpuolella sijaitseva, jonka harjan leveys 

enintään 5 metriä ja luiskat vähintään 1:2

Esim. meluvallit, maisemointipenkereet, maavallikatsomot, ampumaratojen 

taustavallit 

Soveltamisalaan EI kuulu kiviaineksen ottoalueiden maisemointipenkereet, 

tulvavallit ja puistojen muotoilutäytöt

Valleissa voidaan käyttää tiilimursketta sekä kokonaisia renkaita ja 

rengasrouhetta

Peitettävä vähintään 50 cm:n kerroksella pilaantumatonta luonnon maa- tai 

kiviainesta
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Hyödyntämiskohteet

Teollisuus- ja varastorakennusten pohjarakenteet

Tarkoitetaan katettua rakennusta, jota käytetään teolliseen toimintaan tai 

esineiden ja aineiden varastointiin ja jota ei käytetä asumiseen

Rakennuksen määritelmä MRL 133 § eli yleisesti sellainen, jonka 

rakentaminen edellyttää rakennuslupaa.

Pohjarakenteilla tarkoitetaan rakennuksen alapohjan alapuolisia täyttöjä tai 

rakennekerroksia, ei perustuksia

Rakennuksessa voi siis olla myös toimistotiloja ja siellä voi työskennellä 

ihmisiä, kunhan siellä ei asuta

Kaikkien muiden, paitsi asfalttimurskeen ja –rouheen, käyttö on sallittu 
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Hyödyntämiskohteet

Tuhkamursketie

Vain metsäautotiet

Mara-asetuksen soveltamisalaan kuuluvien tuhkien ja kiviaineksen seos, jolla 

rakennetaan tien kulutus- ja kantava kerros

Kerroksen paksuus voi olla sama, kuin jos se rakennettaisiin pelkkää 

mursketta käyttäen. Tuhkaa saa olla kerroksesta osuus, joka vastaa 20 cm:n 

paksuista tuhkakerrosta

Ei tarvitse peittää tai päällystää

Jos metsäautotielle tehdään rakennekerros pelkästä tuhkasta, se tukitaan 

väyläksi, jolloin on noudatettava väyliä koskevia vaatimuksia
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Hyödyntämiskohteet

Rajoitukset

Pohjavesialueet

Asetusta ei sovelleta 1- ja 2- luokan pohjavesialueilla

Etäisyys pohjaveteen

Mara-materiaalia sisältävän rakenteen alapinnasta on oltava vähintään 1 metrin 
etäisyys pohjaveden pintaan (huom. enimmäiskorkeus)

Pohjaveden pinnan korkeudella tarkoitetaan tasoa, jonka alapuolella maaperä on 
kyllästynyt vedellä

Pohjaveden pinnan korkeuden määrittäminen ei ole vaatimus vaan vaaditun 
suojaetäisyyden toteutuminen. Koekuopat, kairaustulokset, lähistöllä sijaitsevat 
pohjavesiputket, kaivot tai lähteet ovat tapoja osoittaa vaatimuksen täyttyminen

Huomioitava mahdolliset vaihtelut (yleensä keväällä ja syksyllä korkeimmillaan)

Taso on korkeimmillaan maanpinnan taso tai pysyvän kuivatuksen, esim. 
salaojituksen taso
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Hyödyntämiskohteet

Rajoitukset

Etäisyys vesistöihin, lähteisiin ja talousvesikäytössä oleviin kaivoihin

Etäisyys vähintään 30 metriä

Vesistön määritelmä vesilaissa (587/2011)

Leikkipaikat, luonnonsuojelualueet,  tulvavaara-alueet, ravintokasvien 

viljelyyn tarkoitetut alueet

Asumiseen tarkoitetut alueet. Pientalotontit rajattu soveltamisalan 

ulkopuolelle. Isommilla kiinteistöillä, joilla sijaitsee asuinrakennus, mara-

asetusta voidaan soveltaa pysäköintialueella ja kadulla. Pihatie ja 

liittymä hieman tulkinnanvaraisia.
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Laadunvarmistusjärjestelmä

Jätteen tuottajalla tai hyödyntämiseen luovuttajalla on oltava laadunvarmistus-
järjestelmä. Koskee myös purkajaa, jos betonimursketta toimitetaan suoraan 
purkutyömaalta hyödyntämiskohteeseen

Hyödyntämispaikan haltija on velvollinen varmistamaan, että jätteen 
luovuttajalla on laadunvarmistusjärjestelmä

Asetuksen liitteessä 3 on tarkemmin laadunhallintajärjestelmän vaatimukset

Laadunvarmistusjärjestelmässä tulee kuvata kaikki asiat, joilla varmistetaan, 
että hyödynnettävä jäte kuuluu asetuksen soveltamisalaan ja se täyttää 
asetuksen vaatimukset. Asetuksen liitteessä 3 on kuvattu asiat, jotka 
laadunvarmistus-järjestelmän tulee sisältää

Näytteenottosuunnitelma ja näytteiden käsittelyketju sekä tulosten 
tarkastaminen ja laaturaportin laatiminen on tärkeitä kuvattavia asioita

Kuvaus järjestelmästä on liitettävä rekisteröinti-ilmoitukseen
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Rekisteröintimenettely 1/2

Hyödyntämiskohteesta on tehtävä rekisteröinti-ilmoitus ELY-keskukselle 

hyvissä ajoin ennen hyödyntämisen aloittamista

Hyödyntämisen päätyttyä on tehtävä lisäksi aina ilmoitus hyödyntämisen 

toteutumisesta

ELY-keskus tekee päätöksen hyödyntämiskohteen merkitsemisestä 

maaperän tilan tietojärjestelmään

Ilmoituksen on oltava täydellinen ja siihen on liitettävä kaikki vaaditut 

dokumentit, tutkimustulokset ja selvitykset, jotta se käsitellään

Mara-ilmoituksen käsittelymaksu tällä hetkellä 220 €
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Rekisteröintimenettely 

2/2

Kiinteistön haltijan vastuulla on tehdä rekisteröinti-ilmoitus, koska 

hänestä tulee jätteen haltija 

Haltija voi valtuuttaa jonkun (esim. suunnittelija, hyödynnettävän 

materiaalin toimittaja) tekemään rekisteröinti-ilmoituksen puolestaan

Kiinteistön haltijan vastuulla on myös huolehtia, että hyödyntämisestä 

tehdään loppuraportti

Kiinteistön omistajalta on oltava dokumentoitu hyväksyntä jätteen 

hyödyntämiselle

Mara-ilmoituslomake

MARA-loppuraportti.doc
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Mara-ilmoituslomake_6032 maarakennus.doc
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