Uusi MARA- asetus
Else Peuranen, ympäristöministeriö / Marjo
Koivulahti, Ramboll
Kiertotalous kuntien maarakentamisessa seminaari 14.3.2018, Kemi

MARA-asetus (843/2017)
• Annettiin joulukuussa 2017 pitkän valmistelun jälkeen
• Yksi Sipilän hallituksen kärkihankkeista

• Tuli voimaan vuoden 2018 alussa ja korvasi entisen MARAasetuksen (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)
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MARA-asetuksen sisältöä 1
• 1 § Tarkoitus
• 2 § Soveltamisala

• Suunnitelmallinen maarakentaminen
• Lakisääteinen suunnitelma, lupa, ilmoitus tai kunnan rakennusjärjestys (jos
kunnan rakennusjärjestyksessä jätteen hyödyntämistä koskevia määräyksiä
tai sinne lisätään niitä)
• TAI liikenneviranomaisten teiden tai ratojen perusparannus- ja
kunnostushankkeet
• TAI suunnitelmallinen metsäautoteiden rakentaminen

• 3 § Määritelmät
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MARA-asetuksen sisältöä 2
• 4 § Jätteen hyödyntämistä ja väliaikaista varastointia koskevat
vaatimukset

• 5 § Poikkeus ympäristönluvanvaraisuudesta ja ilmoitus
ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröintiä varten
• 2 ilmoituslomaketta: rekisteröinti-ilmoitus ja loppuraportti
• Rekisteröinti-ilmoituksen sisältämillä tiedoilla ja liitteillä varmistetaan, että
jätteen hyödyntäminen on asetuksen mukaista

• 6 § Jätteen luovuttaminen ja hyödyntämisen aloittaminen
• 7 § Voimaantulo

• Sisältää siirtymäsäännöksen
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MARA-asetuksen sisältöä 3
• Liite 1 Asetuksen soveltamisalaan kuuluvat jätteet ja niiden
käyttökohteet
• Jätteistä sanallinen kuvaus ja jäteluettelon mukainen jätenimike (VNA
jätteistä 179/2012, liite 4)
• Käyttökohteet määritelty jätemateriaalikohtaisesti; käyttö valleissa
rajoitettu vain tiilimurskeeseen, rengasrouheeseen ja kokonaisiin renkaisiin

• Liite 2 Haitallisten aineiden raja-arvot ja muut laatuvaatimukset
sekä jätteen enimmäiskerrospaksuus maarakentamiskohteessa

• Liite 3 Jätteen laadunhallinta

• Varmistetaan jätteen olevan asetuksen vaatimusten mukaista
(laadunhallintajärjestelmän vaatimukset, näytteenotot ja analyysit)
• Vaadittavat analyysit kuvattu taulukossa 2 jätemateriaalikohtaisesti
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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/fiFI/Ymparisto/Lainsaadanto_ja_ohjeet/Jatelainsaadanto/Ohjeet_ja_oppaat
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MARA-koulutus 27.3.2018
• Ympäristöministeriön Pankkisalissa, Aleksanterinkatu 7, Hki
• Ilmoittautuminen 21.3.2018 saakka osoitteessa
http://www.ym.fi/fiFI/Ministerio/Ymparistohallinnon_koulutus_ja_neuvottel(37407)

• Aamupäivällä käsitellään uutta MARA-asetusta, sen
soveltamisohjetta sekä annetaan tilannekatsaus maaainesjätteiden hyötykäyttöä koskevan asetuksen (ns. MASA)
valmisteluun
• Kaikille avoin tilaisuus, jota voi seurata netin kautta; tallenne tarkoitus
säilyttää netissä

• Iltapäivä tarkoitettu vain viranomaisille eikä sitä tallenneta
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Kokemuksia uuden MARAn soveltamisesta
• Paljon kysymyksiä tullut erityisesti viranomaisilta
• Epätietoisuutta menettelyistä

• Esim. miten tulkitaan lakisääteinen suunnitelma, lupa, ilmoitus taikka
kunnan rakennusjärjestys
• Pitääkö viranomaisen arvioida jokainen hanke erikseen ja sen tarpeellisuus
• Mitä analyysejä jätteistä pitää tehdä
• Miten metsäautoteiden kohdalla pitää menetellä

• Annettuja vastauksia

• Vastuu MARA-ilmoituksen sisällöstä ja lomakkeessa vaadituista liitteistä on
ilmoituksen tekijällä, ei viranomaisella
• Viranomainen vain tarkistaa, onko kaikki rekisteröintilomakkeessa
vaaditut tiedot ja liitteet annettu, ei siis tee tapauskohtaista harkintaa
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• Vaaditut analyysit on mainittu kunkin jätteen kohdalla asetuksen
liitteessä III taulukossa 2
• esim. fenoliset yhdisteet määritetään vain valimohiekasta, BTEX-yhdisteet
vain valimohiekasta ja sellaisesta asfalttijätteestä, joka on peräisin
kiinteistöltä, jossa on käsitelty tai varastoitu polttoainetta
• Soveltamisohjeessa asiasta tarkempaa tietoa

• Kaikkiin kysymyksiin ei välttämättä löydy suoraa vastausta
tämänhetkisestä soveltamisohjeen versiossta
• Sen vuoksi palautetta toivotaan Lausuntopalvelu.fi kautta
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Kiitos!
Lisätietoja:
Else Peuranen, ympäristöministeriö, s-posti
etunimi.sukunimi@ym.fi
www.ym.fi

