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Aiempi MASA-asetusluonnos
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● MASA = Valtioneuvoston asetus maa-ainesjätteen hyödyntämisestä maarakentamisessa (luonnos)
○ Tavoitteena rakentamisen ylijäämämaiden (maa-ainejätteiden) hyödyntämisen edistäminen ja muut 

”kiertotaloushyödyt” (ml. maaperän stabilointi jätteeksi luokiteltavilla sideaineilla) 

○ Rekisteröintimenettely (vrt. MARA)

● Lausuntokierros 2018/2019 vaihteessa
○ Yli 50 lausuntoa -> tarve muutoksiin!

● Valmistelu jatkunut keväällä 2020
○ YM-SYKE –muistio: ehdotus säädösvalmistelun uudesta kokonaisratkaisusta 

○ https://valtioneuvosto.fi/hankkeet -> Hallituksen esitys ympäristönsuojelulain muuttamisesta ja valtioneuvoston 
asetus rakentamisen maa-ainesten hyödyntämisestä (https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=YM033:00/2018)

Aiempi MASA-luonnos:
”Tätä asetusta sovelletaan liitteessä 1 tarkoitettujen jätteiden ammattimaiseen tai laitosmaiseen hyödyntämiseen 
maarakentamisessa, mukaan lukien maa-aineksen ja maaperän kiinteytys jätteellä, ja toimintaan liittyvään jätteen 
väliaikaiseen varastointiin silloin, kun toiminta rekisteröidään ympäristönsuojelulain 116 §:n 4 momentin nojalla”

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


Ehdotus ympäristönsuojelulain muuttamiseksi

• Uusi YSL 14 a luku koskien rakentamisen kaivettuja maa-aineksia

• Määritelmiä
• Maa-aines, pilaantumaton maa-aines, jne.

• Säännökset tutkimusvelvollisuudesta, jos maa-aineksella voi olla haitallisia ominaisuuksia 
• Haitta-aineet, muut epäpuhtaudet ja hapontuotto
• Perustuen historia- tai tutkimustietoon (vrt. MASA-luonnoksen ”tutkimustarvealue”)
• Soveltaminen myös loppusijoituksessa (maankaatopaikat)

Ilmoitusmenettely
+ Mahdollisuus laajempaan soveltamisalaan 
+ Mahdollistaa tapauskohtaiset ratkaisut 

asetuksessa annettujen reunaehtojen puitteissa
+ Mahdollisuus myös yksiselitteisiin vaatimuksiin
+ Voi mahdollistaa välivarastoinnin, vaikka 

hyödyntämiskohde ei ole tiedossa
+ Verrattavissa nykykäytäntöön PIMA-kohteissa
+ Hallintopäätös lisää asianosaisten oikeusturvaa
- Hitaampi kuin rekisteröinti
- Viranomaisen suurempi työmäärä asian 

käsittelyssä 
- Ennakoitavuus vähenee tapauskohtaisen 

harkinnan lisääntyessä 

• Säännökset ominaisuuksiltaan haitallisen maa-aineksen käsittelystä 
ja sitä koskevasta hallinnollisesta menettelystä
• Hallintomenettely: ilmoitusmenettely (vrt. PIMA-ilmoitus; YSL 136 §)
• Käsittely: kaivaminen, hyödyntäminen, stabilointi (kiinteytys) ja 

hyödyntämistä edeltävä välivarastointi (ml. pilaantumattoman maa-
aineksen välivarastointi ilman tiedossa olevaa hyödyntämiskohdetta) 

• Valtuussäännökset asetuksella annettavista tarkemmista säännöksistä



Ehdotus uudeksi valtioneuvoston asetukseksi (MASA 2.0)

• Tarkemmat säännökset ilmoituksen ja sitä koskevan päätöksen sisällöstä 

• Tarkemmat säännökset ilmoitukseen perustuvan toiminnan edellytyksistä ja vaatimuksista 

• Vaatimukset räätälöitynä erikseen kaivamiselle, hyödyntämiselle, stabiloinnille ja välivarastoinnille

• Aiemman MASA-asetusluonnoksen hyödyntäminen soveltuvin osin (esim. raja-arvot 
maarakentamiskohteittain, laadunvarmistus/näytteenotto)

• Mahdollisuus tietyistä vaatimuksista poikkeamiseen tapauskohtaisen harkinnan perusteella





Alustava aikataulu…

Perusvalmistelu elokuu 2020–kesäkuu 2021

Työpaja keskeisten sidosryhmien kanssa tammikuu 2021

Lausuntomenettely kesäkuu–elokuu 2021 

Avoin kuulemistilaisuus lausuntokierroksen aikana

Notifiointi joulukuu 2021–helmikuu 2022

Hallituksen esitys eduskunnalle + valtioneuvoston asetus HE kevätistuntokausi 2022
VnA lain vahvistamisen jälkeen
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KIITOS!


