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MARA-‐asetuksen	  (591/2006)	  ilmoitusmene:ely	  

• Sovelletaan	  Hetyissä	  käy3ökohteissa	  
• Mm.	  yleiset	  Het,	  pysäköinHalueet,	  urheilukentät,	  ratapihat	  
•  Ei	  meluesteet	  
• Maankäy3ö-‐	  ja	  rakennuslain	  (MRL)	  mukainen	  suunnitelma,	  lupa	  tai	  
ilmoitus	  taikka	  maanHelain	  mukainen	  suunnitelma	  oltava	  

• Ei	  vaadita	  ympäristölupaa,	  vaan	  hyödyntämispaikan	  halHja	  
tekee	  ilmoituksen	  ELY-‐keskukselle,	  merkitään	  
ympäristönsuojelun	  Hetojärjestelmään	  
•  pohjavesialueella	  ympäristölupa	  oltava	  

• Soveltamisalaan	  kuuluvat	  jä3eet:	  
•  Betonimurske	  
•  Kivihiilen,	  turpeen	  ja	  puuperäisen	  aineksen	  polton	  lentotuhkat,	  
pohjatuhkat	  ja	  leijupeHhiekka	  
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Jä:een	  hyödyntämisen	  vaaBmuksia	  	  

• Lii3een	  1	  raja-‐arvot	  eivät	  ylity	  	  
•  pitoisuudet	  määritetään	  lii3een	  2	  mukaisesH	  

• Sekoi3amisen	  seurauksena	  haitalliset	  päästöt	  eivät	  lisäänny	  

• Käytetään	  maarakenteen	  tasauksen,	  kantavuuden	  ja	  
kestävyyden	  kannalta	  tarpeellinen	  määrä,	  max.	  150	  cm	  

• Jäte3ä	  sisältävä	  rakenne	  peitetään	  tai	  päällystetään	  
	  	  
• Toiminnasta	  ei	  hai3aa	  terveydelle	  eikä	  ympäristölle	  
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MARA-‐asetuksen	  uusiminen	  	  	  

• Taustalla	  DI-‐työ	  asetuksen	  toimivuudesta	  2012-‐2013	  
•  Asetus	  ollut	  voimassa	  vuodesta	  2006;	  soveltamisen	  aikana	  havaitut	  
puu3eet	  ja	  korjaustarpeet	  huomioitaisiin	  

• Tarkastellaan	  käy3ökohteita,	  uusia	  jätemateriaaleja,	  	  
laadunvarmistuksen	  tehostamista	  ja	  lisätään	  ilmoituksen	  
sisältövaaHmuksia	  	  

• Säilyte3äisiin	  toistaiseksi	  nykyinen	  perusta	  eli	  pysyvän	  jä3een	  
kaatopaikkakriteerit	  

• Osa	  UUMA2-‐ohjelmaa:	  h3p://www.uusiomaarakentaminen.fi	  
(Mo$van	  sivusto)	  
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Keskeisimmät	  muutokset	  	  

• Soveltamisala	  (2	  §)	  
•  kytkös	  yleis-‐	  tai	  asemakaavaan	  taikka	  eräisiin	  suunnitelmiin	  tai	  
maankäy3ö-‐	  ja	  rakennuslain	  mukaiseen	  ilmoitukseen	  tai	  lupaan	  

•  uusia	  käy3ökohteita	  

•  Ilmoitusmene3ely	  (6	  §)	  
•  ml.	  laadunvarmistus	  

• Uudet	  materiaalit	  ja	  ympäristökelpoisuus	  (liite	  1)	  
•  Kaksi	  hanke3a	  parhaillaan	  käynnissä,	  tulokset	  eivät	  vielä	  saatavilla	  
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Soveltamisalaa	  laajennetaan	  

• Käy3ökohteiden	  kytkentä	  oikeusvaiku3eiseen	  yleis-‐	  tai	  	  
asemakaavaan	  
•  Jä3een	  hyödyntäminen	  tapahtuu	  kaavaan	  merkityn	  käy3ötarkoituksen	  
mukaisesH,	  esim.	  jä3een	  käy3ö	  pysäköinHin	  tarkoitetulla	  alueella	  

• Uusia	  käy3ökohteita	  
•  varastojen	  ja	  teollisuusrakennusten	  piha-‐	  ja	  pohjarakenteet	  
•  maa-‐	  ja	  metsäHlojen	  varastoinHkentät	  
•  urheilukentät	  →	  liikuntapaikat	  
•  ratapihat	  →	  rautaHealueet	  

• Yksityiset	  Het,	  metsäautoHet	  
•  edelly3ävät	  säädösten	  mukaista	  suunnitelmaa,	  jonka	  viranomainen	  
hyväksyy	  	  
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Ilmoitusmene:elyyn	  lisävaaBmuksia	  	  

• Kirjallinen	  suostumus	  alueen	  halHjalta,	  jos	  ilmoitus	  tehdään	  
tämän	  puolesta	  

• Merkintä	  asemapiirrokseen	  tai	  kar3aan	  sekä	  
tyyppipoikkileikkaus	  rakenteesta	  

• Tiedot	  voimassaolevasta	  kaavasta,	  luvasta,	  ilmoituksesta	  tai	  
suunnitelmasta	  

• Tiedot	  jä3een	  tuo3ajan	  laadunvarmistusjärjestelmästä	  	  
•  jäisi	  ehkä	  yleiseksi	  eikä	  suoraa	  kytköstä	  EU:n	  rakennustuoteasetukseen	  
tehtäisi	  
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EU:n	  rakennustuoteasetus	  

• Asetus	  (N:o	  305/2011)	  koskee	  myös	  maarakennuskohteita	  ja	  
rakennustuo3eita,	  jotka	  jäävät	  pysyväksi	  osaksi	  rakenne3a	  (vrt.	  
kiviaines,	  sideaineet)	  

• Harmonisoituja	  standardeja	  on	  jo	  kiviaineksille	  ja	  sideaineille	  
•  Ei	  kaikille	  jätemateriaaleille	  
•  Nykyisen	  MARA-‐asetuksen	  jä3eet	  eivät	  aina	  standardien	  mukaiset,	  esim.	  
betonimurskeen	  palakoko	  150	  mm	  (standardissa	  90	  mm)	  

• Asetuksen	  piiriin	  kuuluvat	  myös	  kierrätystuo3eet	  
•  Jos	  jätemateriaalia	  käytetään	  raaka-‐aineena	  rakennustuo3een	  
valmistuksessa	  ja	  rakennustuote	  saatetaan	  markkinoille	  

•  Huom!	  KansallisesH	  asete3u	  lisävaaHmuksia,	  esim.	  rouHmisen	  vuoksi	  
•  Avainasemassa	  uusi3avat	  standardit,	  sisältävätkö	  myös	  uusiomateriaaleja	  
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OrganisoinB	  ja	  aikataulu	  

• Taustaryhmä	  
•  UUMA2-‐ohjelmatyöhön	  osallistuvat	  tahot,	  viranomaisia	  ja	  
tutkimuslaitoksia	  (ELYt,	  VTT,	  SYKE,	  Kuntalii3o)	  	  

• Tietojen	  keruuta	  ja	  analysoinHa	  	  
•  uusien	  jätemateriaalien	  soveltuvuudesta	  selvitys	  käynnissä	  SYKEssä	  
•  metsä-‐	  ja	  energiateollisuuden	  jätejakeiden	  ympäristökelpoisuus	  –selvitys	  
Ramboll	  Finland	  Oy:ssä	  

•  molemmat	  hankkeet	  valmistuvat	  lokakuussa	  2015	  
•  Hankkeiden	  tuloksista	  riippuu,	  mitä	  materiaaleja	  voidaan	  lisätä	  asetukseen	  
ja	  tuleeko	  tuhkien	  käsi3elyyn	  tms.	  lii3yviä	  muutoksia	  

• HUOM!	  SamanaikaisesH	  käynnissä	  ylijäämämaiden	  
hyödyntämistä	  koskeva	  asetusvalmistelu	  	  
•  StabiloinHkysymykset	  ,	  ml.	  meluvallit	  sinne?	  
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Aikataulusta	  

• Uusimista	  palvelevat	  tutkimukset	  valmiina	  lokakuussa	  2015	  

• Eri	  toimijoiden	  kuuleminen	  marraskuussa	  2015	  
•  Työpaja	  lausuntovaiheen	  yhteydessä	  marraskuussa	  2015	  

• EnnakkonoHfioitava	  komissiolle	  loppusyksystä	  2015	  
•  Asetusluonnos	  noHfioidaan	  lausuntovaiheen	  ja	  työpajan	  jälkeen	  
•  NoHfioinHaika	  3	  kk,	  jonka	  aikana	  komissio	  ja	  muut	  EU-‐maat	  voivat	  antaa	  
lausuntonsa	  asetusehdotuksesta	  

• Valmis	  2016	  keväällä	  ?	  
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LisäHetoja:	  
Else.peuranen@ymparisto.fi	  


