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Esityksen sisältö

•Sääntelyuudistuksen taustaa

•Keskeiset ehdotukset

•Alustava aikataulu

25.11.2021 2



Aiempi MASA-asetusluonnos

● MASA = Valtioneuvoston asetus maa-ainesjätteen hyödyntämisestä maarakentamisessa 

(luonnos)

● Tavoitteena oli rakentamisen ja vastaavan toiminnan yhteydessä syntyvän, jätteeksi luokiteltavan maa-

aineksen sekä maaperän kiinteytyksen sideaineeksi soveltuvan jätteen hyödyntämisen edistäminen

● Ehdotus perustui YSL 116 §:n mukaiseen rekisteröintimenettelyyn YSL 32 §:ssä tarkoitetussa jätteen 

käsittelyssä, vastaavalla tavalla kuten eräiden jätteiden hyödyntämistä maarakentamisessa koskeva 

valtioneuvoston asetus (843/2017, MARA-asetus)

● Lausuntokierros 2018/2019 vaihteessa

○ Yli 50 lausuntoa -> tarve muutoksiin!

● Valmistelu jatkunut keväällä 2020

○ YM-SYKE –muistio: ehdotus säädösvalmistelun uudesta kokonaisratkaisusta 

○ Valtioneuvoston Hankeikkuna
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https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=YM033:00/2018


Säädöspäivitys

• Taustalla SYKE:n ja ELY-keskusten selvitykset (PIMA-päätökset, SEPA- ja SILPPU -hankkeet)

• Erilaisia alueellisia käytäntöjä PIMA-ilmoituksen soveltamisessa (puhdistaminen vs. rakentaminen, riskinarviointi)

• ELYissä paljon ”ilmaista” valvontatyötä

Tavoitteena

• Käytäntöjen yhtenäistäminen

• Riittävien resurssien varmistaminen valvontamaksutuloilla

• Ei muuteta olemassa olevia vastuusäännöksiä (vastuun kohdentuminen ja taso)
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Uusi sääntelyehdotus

• 14 luvun päivitys

• Uusi 14 a lukuYSL

• Pima-asetuksen päivitys

• MASA-asetus 2.0VnA
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Keskeisiä ajatuksia 
ympäristönsuojelulain 14 luvun tarkistamiseen

Ilmoitusmenettelyn laajentaminen 
puhdistustarpeen arviointiin sekä haitta-
aineita tai jätteitä sisältävän maaperän 

kaivamiseen

Eri tilanteisiin räätälöidyt ilmoituslomakkeet 
ja päätöspohjat

Laajennetut valvontamaksutulot
Vaatimus kestävyyden arvioinnista 

kunnostuksen suunnittelussa / toteutuksessa

YSL 14 luku
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PIMA-asetuksen muutos

Soveltamisalan laajentaminen 
koskemaan maaperän ohella myös 

pohjavettä

Arviointimenettelyn tarkistaminen

Edustavan näytteenoton 
määrittely ja vaatiminen

Kynnys- ja ohjearvojen osittainen 
päivitys (asetuksen liite)

PIMA-asetus
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Uusi YSL 14 a luku
- maa-aineksille, joista voi aiheutua ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa

Määritelmät
esim. pilaantumaton maa-aines

Tutkimusvelvollisuus

Ilmoitusmenettely
sis. hyödyntäminen, välivarastointi sekä 

stabilointi/kiinteytys jätesideaineilla

Valtuussäännökset

14 a luku
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MASA 2.0
- YSL 14 a luvun tarkentaminen

Ilmoituksen ja sitä koskevan 
päätöksen sisältö (räätälöitynä eri 

tarkoituksiin)

Ilmoitukseen perustuvan toiminnan 
edellytykset ja vaatimukset

Mahdollisuus tietystä vaatimuksista 
poikkeamiseen tapauskohtaisen 

harkinnan perusteella

Aiemman MASA-asetusluonnoksen 
hyödyntäminen soveltuvin osin

esim. näytteenotto/laadunvarmistus 

MASA 2.0
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Epäily

Eräkohtaiset 

tutkimukset

PIMA-arviointi 

PIMA-puhdistus 

(ml. stabilointi)

Ei PIMA-

puhdistustarvetta

Välivarastointi 

(ml. stabilointi)

Hyödyntäminen 

(ja 

välivarastointi)

Pilaantumaton

maa-aines

Muu loppusijoitus 

tai 

hyödyntäminen

Hyödyntäminen 

(ml. stabilointi)

PIMA-ilmoitus

MASA-ilmoitus

Kaivaminen

Kaivu rakennus-

tarkoituksessa

YSL 14 YSL 14 a

In situ –

stabilointi 

Eräkohtaiset 

tutkimukset

Maa-aines ei 

täytä MASA-

vaatimuksia

Eräkohtaiset 

tutkimukset

Jätesääntely

Maankaatopaikka

Ei menettelyjä Ympäristölupa

Ei jäte



Pilaantumattomien maa-ainesten 
hyödyntämisestä 1/2

• Pilaantumattomien maa-ainesten varma ja suunnitelmallinen hyödyntäminen ei vaadi 

ympäristölupaa eikä se kuuluisi YSL:n ilmoitusmenettelyyn

• Ei jätettä (JL 5§, HE199/2010, YM-muistio 2015 maa-ainesten jäteluonteesta) 

• Välivarastointi voi kuitenkin edellyttää ympäristölupaa jätteenkäsittelynä, jos käyttö ei ole varmaa

• Yleisen tulkinnan (esim. YM-muistio 2015) mukaan hyödyntämiskohteen tulisi olla tiedossa jo varastoinnin alkaessa

• Tietyissä kunnissa sovellettu MRL:n mukaista toimenpidelupaa myös em. tilanteissa (kunnan omat työmaat)

• Suunnitelma: pilaantumattomien maa-ainesten välivarastointiin sovellettaisiin tulevan kaavoitus- ja 

rakentamislain rakentamislupaa koskevaa sääntelyä

• Välivarastointi mainittu rakentamislupaa koskevan pykälän perusteluissa lausunnolla olevassa luonnoksessa

→ Tarkoituksena helpottaa ja tehostaa pilaantumattomien maa-ainesten käyttöä luomalla selkeä 

menettely välivarastoinnille myös silloin, kun maa-aineksen tarkka käyttökohde ei tiedossa
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Pilaantumattomien maa-ainesten 
hyödyntämisestä 2/2

• Rakentamislupaa koskevissa perusteluissa (HE-luonnos) tuotu esille keskeiset arviointiperusteet:

• Menettelyä voitaisiin soveltaa vain sellaiseen maa-ainekseen, jota ei pidetä jätelain 5 §:ssä tarkoitettuna jätteenä →

tällaisen käsittelyyn ja käyttöön ei vaadita ympäristölupaa jätteen ammattimaisena tai laitosmaisena käsittelynä

• Maa-ainesten jäteluonnetta arvioitaessa huomioon otettavia kriteerejä maa-aineksen haitta-ainepitoisuus sekä käytön 

varmuus ja suunnitelmallisuus sellaisenaan ilman muuntamistoimia

• Toiminnanharjoittajan tarvittaessa selvitettävä kriteerien täyttyminen kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle

• Perusteluteksti ei itsessään riittävä; edellyttäisi muutosta myös nykyisissä jäteluonteen tulkinnoissa

• Esim. YM-muisto 2015 kaivettujen maa-ainesten jäteluonteesta (myös useita hallinto-oikeuksien ratkaisuja)

• Olisiko rakentamislupa ja sitä koskeva harkinta tae käytön varmuudesta ja suunnitelmallisuudesta? 

• Lausunto tai muu kannanotto kunnan ympäristösuojeluviranomaiselta…? 
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Alustava aikataulu (YSL-sääntely)
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Syksy 2021: 

- Perusvalmistelu käynnissä 

- Työpaja keskeisten sidosryhmien 
kanssa

Kevät/kesä 2022:

- Lausuntokierros

- Sidosryhmätilaisuus 

- EU- notifiointi

Syksy 2022: 

- HE (YSL) 

- Vna:t lain vahvistamisen jälkeen

Todennäköisesti tähänkin jokunen kuukausi lisää…
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