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Vna eräiden jätteiden hyödyntämisestä 
maarakentamisessa (843/2017) = MARA-asetus

• Jätteen hyödyntäminen maarakentamisessa on luvanvaraista

• MARA-asetus on poikkeama velvollisuudesta hakea ympäristölupaa.

• Edellyttää että kaikki mara-asetuksen edellyttämät vaatimukset täyttyvät

• Jos hyödyntämisen ei katsota tarvitsevan ympäristölupaa, myöskään MARA-ilmoitukseen 

ei ole tarvetta! Kyse tällöin ei ammattimaisesta hyödyntämisestä, jota valvoo kunnan ysv

• Tarvittaessa tulkinnan ympäristöluvan tarpeesta tekee kunnan ysv.
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Jätettä ei voi hyödyntää maaperässä ilman 
ympäristöviranomaisen hyväksyntää

• Jätteiden hyödyntäminen maarakentamisessa ilman ympäristölupaa, 

mara-rekisteröintiä tai kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen 

hyväksyntää (jätteen pienimuotoinen hyödyntäminen) rikkoo ympäristönsuojelulakia ja 

jätelakia 

• Ympäristönsuojelulain ja jätelain yleinen valvonta kunnassa kuuluu 

kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, joka velvoittaa saattamaan 

luvattoman jätteen hyödyntämisen lailliseen tilaan (ympäristölupa tai 

jätteen toimitus asianmukaiseen vastaanottopaikkaan)

• Myös ysl 188§ käytön harkinta (ilmoitus poliisille esitutkintaa varten)
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Yleistä ilmoituksista

• Hakemus rekisteröidään ympäristönsuojeluntietojärjestelmään mikäli 

MARA-asetuksen edellytykset täyttyvät TAI hakemus hylätään

‒ Rekisteriote lähetetään kiinteistön haltijalle, jätteen luovuttajalle,ilmoituksen tekijälle ja 

kunnan ysv

‒ Hylkäyksestä lähetetään myös kirje

• Maarakentamista ei saa aloittaa ennen myönteisen rekisteröintiotteen 

saamista

• Mara-ilmoitusta ei voi tehdä jälkikäteen!

• Rekisteröinti on maksullinen 220€
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Ilmoitusten määrä Satakunnassa 2018-2019

• 2018: tehtyjä ilmoituksia 11  kpl

betonimurskeesta;

• Hyväksyttyjä 3 kpl

‒ määrät: 10 000 tn, 1100 tn ja 1954 tn, 

yhteensä: 13 054 tn

• Hylkäyksiä x kpl

‒ Hylätyistä ilmoituksista 1 kpl teki uuden

ilmoituksen ja sai hyväksynnän, 1 teki

uuden ilmoituksen ja sai taas

hylkäyksen

• 2019: tehtyjä ilmoituksia 10 kpl

betonimurskeesta;

• Hyväksyttyjä 5 kpl

‒ määrät: 1400 tn, 1700 tn, 2500 tn, 9121 tn, 

4998 tn, yhteensä: 19 719 tn

• Hylkäyksiä 5 kpl

‒ Hylätyistä ilmoituksista 1 kpl teki uuden

ilmoituksen ja sai hyväksynnän
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Ilmoitusten määrä Satakunnassa 2020

• 2020: tehtyjä ilmoituksia 11 kpl

betonimurskeen hyödyntämisesta;

• Hyväksyttyjä 6 kpl

‒ määrät: 2580 tn, 2500 tn, 9000 tn, 10 000 

tn, 10 000 tn ja 15 000 tn, yht. 39 080 tn

• Hylkäyksiä 5 kpl

‒ Hylätyistä ilmoituksista 2 kpl teki uuden

ilmoituksen ja sai hyväksynnän
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Ilmoituksen tarkistaminen ELY-keskuksessa

• Hyödyntämispaikan haltija ja tiedot kiinteistönomistajasta tarkistetaan 

KTJ:stä Huom! Oltava tiedot kaikista kiinteistönomistajista jos heitä useampi

• Jos Ilmoituksen tekee joku muu kuin haltija valtuutus ilmoituksen 

tekemiseen

• Kiinteistönomistajilta lupa työlle

• Varmistetaan ettei sijaitse kielletyllä alueella

• Tarkistetaan täyttyykö jätteen hyödyntämistä koskevat vaatimukset
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Asetuksen piiriin eivät kuulu

• 1- ja 2-luokan pohjavesialueet

• Asuinalueet (= asuinrakennus ja sen välitön pihapiiri)

• Lasten leikkialueet

• Luonnonsuojelualueet

• Ravintokasvien viljelyalueet

• Sisämaan tulvavaara-alueet

Ravintokasvien viljelyalueet

Sisämaan 

tulvavaara-alueet Asuinalueet Lasten leikkipaikat

Lähde: Pajunen Emmi, PIRELY



Kehittämistarpeet ilmoituksissa

• Lähes aina jotain puutetta ilmoituksessa

• Jos puutteita ilmoituksessa on vähän pyydetään täydennystä

• Jos puutteita runsaasti tai katsotaan että ilmoituksen mukainen 

hyödyntäminen ei täytä mara-asetuksen vaatimuksia ilmoituksen 

käsittely lopetetaan

• Uuden ilmoituksen tekeminen on kuitenkin mahdollista, jos uudessa 

ilmoituksessa on korjattu aiemmat puutteet
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Yleisimpiä puutteita ilmoituksissa

• Yleistä että ensin tehdään mara-ilmoitus ja vasta sitten aletaan kysyä 

muuta luvantarvetta, kun mara-ilmoitus ei saa hyväksyntää. Ensin 

tulee selvittää luvantarve ja vasta sitten kun lupa on tehdään mara-

ilmoitus!
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Yleisimmät puutteet ilmoituksissa: 
Suunnitelmallisuus

• Maaseudulla puuttuu usein suunnitelmallisuuden todiste

• Asetusta sovelletaan vain kun rakentaminen perustuu lakisääteiseen 

suunnitelmaan, lupaan tai ilmoitusmenettelyyn tai kunnan 

rakennusjärjestykseen (esim. maa-ja metsätilojen varastointi ja pysäköintikentät)

• Sovelletaan siis ainoastaan jätteen suunnitelmalliseen 

hyödyntämiseen maarakentamiskohteissa, jotka toteutettaisiin siitä 

riippumatta, onko kohteeseen soveltuvaa jätemateriaalia tarjolla
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Hyväksyttäviä suunnitelmia ovat mm.

Asemakaava, Rakennuslupa, Toimenpidelupa, Purkamislupa

Maisematyölupa, Maisematyöilmoitus, Yleisen alueen 

toteuttamissuunnitelma

Katusuunnitelma, Puistosuunnitelma

Tie- ja ratasuunnitelmat, maantie tai rautatiealueella toteutettavat 

rakentamissuunnitelmat
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Entä kun kohteeseen ei vaadita lupaa tai 
ilmoitusmenettelyä?

• Hakemukseen tulee tällöin liittää kunnan 

rakennusvalvontaviranomaisen allekirjoittama (myös sähköposti käy) 

tieto siitä, että ko. paikkaan rakentaminen ei edellytä mitään lupaa 

vaan perustuu kunnan rakennusjärjestykseen ja että ko. paikkaan 

rakentaminen on hyväksyttävää.

• + mahdolliset muut suunnitelmat kohteeseen liittyen
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Kehittämistarpeita: etäisyys pohjaveteen

• Liian usein käsitetään asia väärin

• Ei tarkoiteta etäisyyttä luokiteltuun pohjavesialueeseen vaan 

jätekerroksen etäisyyttä kohteessa sijaitsevaan pohjaveteen

• Etäisyyden tulee olla vähintään 1 m

• Koekuoppa?

• Karttatarkastelu?

• Pohjavesiputket?
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Kehittämistarpeita: Valtuutus

• Ilmoituksen tarvitaan kirjallinen valtuutus kiinteistön omistajalta

• Huom!  Valtuutus tarvitaan KAIKILTA omistajilta

15 30.11.2021   |   Katja Puurtinen



Kehittämistarpeita: aloitus ajankohta

• Realistiset hyödyntämisen aloittamis- ja päättymis ajankohdat!

• Ilmoituksen käsittelyyn tulee varata vähintään 1-2 vko

• Ilmoituksia käsitellään muiden töiden ohella, erityisesti kesä-aikana tämä tulee ottaa huomioon!
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Kehittämistarpeita: sähköinen hakemus 
rohkeammin käyttöön!

• Hyödyntämispaikan haltijan on tehtävä ilmoitus elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskukselle toiminnan merkitsemiseksi ympäristönsuojelun 

tietojärjestelmään mieluiten sähköisesti aluehallinnon 

asiointipalvelussa: https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/

• Toissijaisesti ilmoituksen voi tehdä Word-lomakkeella ja toimittaa kirjaamoon. Jätteen 

luovuttaminen ja hyödyntäminen voidaan aloittaa, kun toiminta on merkitty 

ympäristönsuojelun tietojärjestelmään.
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Sähköinen mara-ilmoitus on kätevä!

• Nopeuttaa mara-ilmoituksen käsittelyä
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Kehittämistarpeita: Loppuraportti

• Tulee toimittaa kuukauden kuluttua työn päättymisestä

• Todella usein loppuraportti jää toimittamatta ja joudumme siitä 

muistuttelemaan

• Loppuraportti tulee toimittaa YLVA:ssa jos ilmoituskin on tehty siellä

• muussa tapauksessa perinteisessä muodossa. Raportti löytyy 

ympäristöhallinnon sivuilta: https://www.ymparisto.fi/fi-

FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Luvat_ilmoitukset_ja_rekisterointi/YS

Ln_kertaluonteisen_toiminnan_ilmoitusmenettely/Jatteiden_hyodyntaminen_maarakent

amisessa
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• Mara-asetus ja mara-asetuksen soveltamisopas löytyy täältä:

https://www.ymparisto.fi/fi-

fi/asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/luvat_ilmoitukset_ja_r

ekisterointi/ysln_kertaluonteisen_toiminnan_ilmoitusmenettely/Jatteiden

_hyodyntaminen_maarakentamisessa
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Kiitos!

Mara-ilmoituksia VARELY:ssä käsittelee tällä hetkellä 3 hengen MARA-tiimi:

Ylitarkastajat Katja Puurtinen, Elina Seppälä ja Marjo Stark

Yhteystiedot: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
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