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Kuka minä olen

• Ida Smedlund

• Energia- ja ympäristöinsinööri
• Valmistuu 31.05.2019

• Tampereen Ammattikorkeakoulu

• Kotoisin Mustasaaresta

• 24 vuotta vanha

• Tein lopputyöni VASEK:lle

• Vapaa-aikana pelaan jalkapalloa, lautapelejä, ja 
yritän oppia thai kieltä

Dumbarton Rock, Scotland



KÄSIKIRJA

• Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden 
hyödyntämisestä maarakentamisessa 
(843/2017) = MARA

• Suomeksi sekä ruotsiksi.

• Miksi betonimursketta?

• Milloin MARA?

• Aikajana ja kuka tekee mitä

• Oma betoni

• Ilmoitus & loppuraportti



• Taloudellinen ja ympäristöystävällinen

• Halvempi kuin neitsytkiviainekset

• Vähentää neitsytkiviainestarvetta

• Säästää resursseja sekä ympäristöä

MARAn kautta voidaan käyttää jätebetonia
ilman ympäristölupaa, pelkkä rekisteröinti-
ilmoitus riittää.

*ilmoitus tehty ja kunnossa

Miksi betonimursketta?

Ympäristölupa
15 kuukautta

Rekisteröinti-
ilmoitus

noin 1 viikko*



Milloin MARA?

• Kun betonilla on jätteen nimike:
• 10 13 14, 17 01 01, tai 17 01 07

Betonimursketta voidaan käyttää:

• Väylä- ja kenttärakentamiskohteessa

• Teollisuus- ja varastorakennuksien 
pohjarakenteissa

MARA ei koske betonimursketta, kun 
maarakentamiskohde on:

• Pohjavesialueella (luokka 1 tai 2)

• Alueella tarkoitettu asumiseksi tai lasten 
leikkipaikaksi

• Alueella osoitettu 
luonnonsuojelutarkoitukseksi

• Viljelyalueella (ravintokasveja)

• Tulvavaara-alueella sisämaassa



Aikajana

1

•Rakennuslupa / Toimenpidelupa
• Ilmoita pyyntö betonimurskeen käytöstä

2

•Betonimurskeen hankkiminen
• Laadunhallinta

3

•MARA ilmoitus
•Täytä lomake ja muista liitteet

4

•MARA päätös

•Tulee saada ENNEN rakentamisen aloittamista

5
•Rakentaminen

6

•MARA loppuraportti
•Tärkeä viimeinen vaihe

noin 1 viikko*

*ilmoitus kunnossa



Kuka tekee
mitä?

*hyödyntämispaikan



Oma betoni

• MARA, liite 3 – Laadunhallinta

• Laadunvarmistusjärjestelmä

• Laadunvalvontatutkimukset

• Näytteenotto

• Jätteistä tehtävät määritykset

Tehty betonimurskeen luovuttajasta, jos valmis 
murske on ostettu hyödyntämis-paikalle.



Esimerkkisivuja käsikirjasta



MARA ilmoitus

• MARA ilmoitus on erotettu 8 osaan: 

• osa 1–4: yhteistiedot ja taustatiedot,

• osa 5: infoa maarakentamiskohteesta ja miten 
mursketta käytetään,

• osa 6: murskeen lähde, ja

• osa 7–8: aikataulu ja allekirjoitus.



Esimerkkisivu käsikirjasta Esimerkkisivu käsikirjasta



Esimerkkisivu käsikirjasta Esimerkkisivu käsikirjasta



Kiitos!
Ida Smedlund

ida.smedlund@outlook.com

+358 44 0851016

mailto:Ida.Smedlund@outlook.com

