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MARA-ASETUS (843/2017)

• Annettiin joulukuussa 2017 pitkän valmistelun jälkeen

• Yksi Sipilän hallituksen kärkihankkeista

• Tuli voimaan vuoden 2018 alussa ja korvasi entisen MARA-asetuksen (591/2006)

• Siirtymäsäännös: jos MARAn mukainen ilmoitus tehty tai jätteen hyödyntäminen aloitettu 
”vanhan” MARAn aikana, toimitaan ”vanhan” MARAn mukaisesti

• Asetus ja sen perustelumuistio löytyvät sivulta 

http://www.ym.fi/fi-FI/Ymparisto/Lainsaadanto_ja_ohjeet/Jatelainsaadanto
(Jätteen käsittely ja hyödyntäminen –otsikon alta)

http://www.ym.fi/fi-FI/Ymparisto/Lainsaadanto_ja_ohjeet/Jatelainsaadanto


• Hallinnollinen prosessi nopeutuu
• 4-6 kk tai 1 – 1,5 vuotta kestävästä ympäristölupaprosessista (kunta tai AVI) ilmoitukseen (noin 1 kk)

• Jätemateriaalien hyödyntäminen maarakentamisessa yleistyy
• Hyödyntämiskohteiden suunnittelulle varattava riittävästi aikaa!

• Hyödyntäminen säästää sekä jätteentuottajan että hyödyntäjän kustannuksia ja ympäristöä
• Ei jäteveroa
• Hankkeiden välisellä koordinoinnilla lyhyemmät kuljetusmatkat -> kuljetuskustannusten ja 

kuljetuspäästöjen  ts. hiilidioksidipäästöjen vähentäminen 
• Säästetään neitseellisiä maa- ja kivi-aineksia sekä tuotavien maa-ainesten kuljetuksen CO2-päästöjä

• Hyödyntäminen on ympäristönsuojelullisesti turvallista
• Marassa ja Masassa esitetään yksiselitteiset raja-arvot haitta-aineille 
• Jätemateriaalien haitta-aineet testaan (kokonaispitoisuudet, liukoisuuskokeet)
• Ympäristökelpoisuuden testaukselle varattava riittävästi aikaa!
• Rakentamisen päätyttyä tehdään selvitys, miten jätteiden hyödyntäminen on toteutunut (dokumentointi)

NÄKYMÄT JA MAHDOLLISUUDET



MARA-ASETUS 843/2017

• Asetusta ei sovelleta 

o 1- ja 2-luokan pohjavesi-alueella, 

o Asumiseen (asumiseen tarkoitetulla alueella tarkoitetaan asuinrakennusta ja sen välitöntä 
pihapiiriä)  tai lasten leikkipaikaksi tarkoitetulla alueella, 

o luonnonsuojelutarkoitukseen osoitetulla alueella, 

o ravintokasvien viljelyyn tarkoitetulla alueella 

o eikä sisämaan tulvavaara-alueella. 

• jätettä sisältävän rakennekerroksen etäisyys pohjaveden enimmäiskorkeudesta on 
vähintään yksi metri ja maarakentamiskohteen etäisyys vesilain (587/2011) 1 luvun 3 
§:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetusta vesistöstä, talousvesikäyttöön tarkoitetusta 
kaivosta tai lähteestä on vähintään 30 metriä;

• sekoitettaessa liitteessä 1 tarkoitettuja jätteitä keskenään teknisten ominaisuuksien 
parantamiseksi myös lopullinen seos täyttää liitteessä 2 säädetyt raja-arvot. 



MARA MATERIAALIT
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* uusi materiaali

MARA RAJOITUKSET

Betoni- ja kevytbetonimurske sekä 
kevytsorajätteet

Maksimi palakoko 90 mm. Saa olla enintään 10 cm3/kg vettä 
kevyempiä materiaaleja, kuten muovia ja eristemateriaaleja. Saa 
sisältää lisäksi enintään 30 painoprosenttia tiili- ja kaakelijätettä. 

Kivihiilen, turpeen ja puuperäisen 
aineksen polton lento- ja pohjatuhkat ja 
leijupetihiekka

*Tiilimurske Maksimi palakoko 150 mm. Saa olla enintään 10 cm3/kg vettä 
kevyempiä materiaaleja, kuten muovia ja eristemateriaaleja ja enintään 
40 painoprosenttia laastia ja 30 painoprosenttia betonia.

*Käsitelty jätteenpolton kuona Maksimi palakoko 50 mm

*Asfalttimurske ja –rouhe Maksimi hyödyntämismäärä 1 000 t, maksimi palakoko 90 mm. Ei saa 
olla peräisin alueelta, jolla käsitellään tai varastoidaan vaarallisia
aineita

*Kokonaiset renkaat ja rengasrouhe Kokonaisia käytöstä poistettuja renkaita voidaan käyttää rakenteissa 
niitä sitovana, tukevana tai keventävänä rakenneosana

*Valimohiekat

*Kalkit

*Rakenteesta poistettu jäte Asetusta sovelletaan myös asetuksen mukaisesti hyödynnetyn ja 
rakenteesta poistetun jätteen hyödyntämiseen uudelleen 2 §:n 
mukaisessa maarakentamisessa.



MAARAKENTAMISKOHTEET JA  MATERIAALIT

1. Väylä- ja kenttärakenteet (MARA & MASA), jätteen 
kerrospaksuus ≤ 1,5 m

● Betoni- ja kevytbetonimurske sekä kevytsorajätteet
● Lentotuhkat, pohjatuhkat, leijupetihiekka
● Tiilimurske 
● Asfalttimurske/-rouhe
● Käsitelty jätteenpolton kuona 
● Valimohiekat
● Kalkit
● Rengasrouhe, kokonaiset renkaat

● Masa-materiaalit

2. Vallit (MARA & MASA), jätteen kerrospaksuus ≤ 5 m

• Tiilimurske
• Rengasrouhe, kokonaiset renkaat

• Masa-materiaalit

3. Teollisuus- ja varastorakennuksien pohjarakenteet 
(MARA & MASA), jätteen kerrospaksuus ≤ 1,5 m

● Betoni- ja kevytbetonimurske sekä kevytsorajätteet
● Lentotuhkat, pohjatuhkat, leijupetihiekka
● Tiilimurske
● Käsitelty jätteenpolton kuona
● Valimohiekat
● Kalkit
● Rengasrouhe, kokonaiset renkaat

● Masa-materiaalit

4. Tuhkamursketie (MARA), jätteen kerrospaksuus ≤ 0,2 m

• Lentotuhkat

5. Täytöt (MASA)

● Masa-materiaalit

6. Stabiloidut rakenteet (MASA)

● Masa-materiaalit
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MARA-ASETUS 843/2017

Hyödyntämispaikan haltijan on 
RAPORTOITAVA TEHDYT 
HYÖDYNTÄMISTYÖT!



MARAN SOVELTAMISOHJE

• SYKE ja Ramboll laatineet yhteistyössä

• Pyritään vastaamaan keskeisiin kysymyksiin asetuksen soveltamisesta ja tulkinnoista

• HUOM! Tulkintoja on myös asetuksen perustelumuistion yksityiskohtaiset perustelut –osassa

• Luonnosversio 1.3.2018 on parhaillaan kokeilukäytössä ja lausuntokierroksella 
Lausuntopalvelu.fi –sivustolla vuoden 2018 loppuun asti

• Soveltamisohjeen luonnos on ympäristöministeriön verkkosivulla osoitteessa 

http://www.ym.fi/fi-
FI/Ymparisto/Lainsaadanto_ja_ohjeet/Jatelainsaadanto/Ohjeet_ja_oppaat 
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Uusiomateriaalit maarakennuksessa –
UUMA2-ohjelma 2013-2017

Tavoite

Tavoitteena on saada uusiomateriaalit 
hyötykäyttöön huomattavasti 
nykyistä laajemmin alueellisten 
yhteistyöhankkeiden avulla.

Rambollin rooli

Projektin koordinointi, verkottuminen, 
tiedonvälitys sekä tiedon tuottaminen 
ympäristölainsäädännön 
kehittämiseksi.

Vaikutukset

Materiaalitehokkuuden lisääntyminen, 
taloudellisempi rakennustapa sekä 
luonnonvarojen säästyminen.



Kierrätyksestä kiertotalouteen – valtakunnallinen
jätesuunnitelma vuoteen 2023

• Ympäristöministeriön Kierrätyksestä kiertotalouteen – strateginen suunnitelma

• Sisältää konkreettisia toimenpide-ehdotuksia myös UUMA3-ohjelmaan liittyen

• Jätesuunnitelman voi ladata linkistä :

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160441/SY_01_18_FI_Kierratyksesta_kiertotalouteen.pdf?sequen
ce=1&isAllowed=y

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160441/SY_01_18_FI_Kierratyksesta_kiertotalouteen.pdf?sequence=1&isAllowed=y


UUMA3

VÄYLÄT

• Päällysrakennekäsikirja

• LIFE IP Circwaste

• Pilotrakentaminen
(Liikenneviraston
hanke/hankkeet)

MATERIAALIT
JA PALVELUT

• Infra RYL –
ohjekorttien
toimikunta

• Materiaalit ja
palvelut -ryhmä

KAUPUNGIT

• Kaupunkirakentami
sen käsikirja (KATU 
2020 täydentävä

• Yhteistyö alueilla





www.uusiomaarakentaminen.fi



Kiitos !

www.uusiomaarakentaminen.fi


