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100% suomalainen, perustettu vuonna 1995. Nykyisin pääomasijoittaja Korona Invest omistaa yrityksen. Tavoitteena merkittävä kasvu tulevina vuosina. 



INFRA® TR TUOTANTOPROSESSI

SIVUTUOTTEENA MUODOSTUU 
TUHKAA

ENERGIASTA SAADAAN
SÄHKÖÄ JA LÄMPÖÄ

VOIMALAITOKSET TUOTTAVAT 
ENERGIAA

TUHKA KULJETETAAN ECOLANIN 
TUOTANTOLAITOKSELLE

RAAKA-AINE ANALYSOIDAAN

RESEPTIIKKA
KUNTOON

RUMPURAKEISTUS

KULJETUS VÄLIVARASTOON 
KOVETTUMAAN
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Presentation Notes
Biomassojen, eli puun ja turpeen poltto. Lämpöä ja sähköä kotitalouksille. 80% tällä hetkellä aidosti hyödyntämättä. reseptit, sekoitus, jauhatus, rakeistus, varastointi, pakkaukset, toimitukset



ECOLAN INFRA® TUHKARAE 0-40

• Valmistetaan lento- ja pohjatuhkasta

• Korvaa routaeristeenä käytetyn 
hiekkakerroksen 

• CE-merkitty, MARA-asetuksen 
vaatimusten mukainen tasalaatuinen 
materiaali

• Tekninen toimivuus ja 
mitoitusparametrit tunnetaan

• Erinomainen käytettävyys verrattuna 
raakatuhkaan

Jenni Nurmi 

Presenter
Presentation Notes
Raakatuhka altis säälle,  voidaan asentaa täysin perinteisin menetelmin. 



TEKNISET OMINAISUUDET



VOIDAAN HYÖDYNTÄÄ MARA-ASETUKSELLA

VÄYLÄT: Esim. Pajulahdentie/ Pir. ELY-keskus
KENTÄT: Esim. Laatukaivin Nokia
TEOLLISUUSRAKENNUSTEN POHJAT: pilotti 
kesällä 2019
METSÄTIET: Alakosken metsätie

• Käyttö edellyttää aina MARA-ilmoituksen 
tekemistä  tai ympäristölupaa 

• Aina päällystetyn rakenteen kelpoista, 
mutta nykyisin yhä useammin myös 
peitetyn rakenteen kelpoista



MARA-ILMOITUSMENETTELY

• Nykyinen asetus tuli voimaan 2018 alussa 
-> Tarkoituksena edistää kiertotalouden toteutumista 
infrarakentamisessa

• Selkeät kohderajaukset ja raja-arvot, joissa ei ole harkintaa
-> Mahdollistaa nopean ilmoitusmenettelyn

• Asetuksen mahdollistama käyttö edellyttää suunnitelmallisuutta ja 
MARA-ilmoituksen hyväksyttyä rekisteröintiä

• Soveltamisohjeesta saa hyvin apua
• Tehdään kaikille yli 500 tn hyödyntämismäärille



MARA-analyysi
Tuhkanjalostaja

MARA-rekisteröinti-
ilmoitus

Alustavasti 
analysoitu 

tuhka

Murskeyrittäjä
Tuhkan ja murskeen sekoitus ja 

varastointi
ympäristöluvalla

Tuhkantuottaja

Yksityis- tai 
metsätiesuunnitelma

Osakkaiden suostumus
tuhkan käyttöön

Tieosakkaat
Ympäristö-

ilmoitusTiesuunnittelija

Urakoitsija

ELY-keskus Tieto valtakun-
nalliseen rekisteriin

Ilmoitus 
rekisteröinnistä

Notifiointi kuntaan

HYÖDYNTÄMINEN MARA-ASETUKSELLA

Tuhkamurske
max 20 cm

Tuhkapatja +
Peittokerros 10 cm

Loppuraportti 
1kk kuluessa
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Presentation Notes
Sininen katoviiva suunnitteluprosessi, keltainen materiaaliprosessi, vihreä ilmoitusmenettely, punainen MARA-rakentaminen
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Presentation Notes
Voidaan jakaa kolmeen osaan



ENNEN ILMOITUSTA
Materiaalin analyysi

Jenni Nurmi 

• Akkreditoitu laboratorio analysoi materiaalin 
haitta-aineliukoisuudet (LS/10) 

• Tulosten perusteella varmistetaan materiaalin  
asetuksen mukainen soveltuvuus kohteeseen

• Soratiet ja metsä- ja peltotiet, joihin tehdään 
perusparannus ns. patjarakenteella, ovat 
peitettyjä väyliä

• Toinen mahdollisuus tuhkamursketie

- ANALYYSITULOKSET MÄÄRITTELEVÄT KÄYTÖN -
- EI HARKINNANVARAA-



• Ei saa käyttää I–II -luokan pohjavesialueella –> pohjavesialuetarkastelu esim. https://www.ymparisto.fi/fi-
FI/Vesi/Vesiensuojelu/Pohjaveden_suojelu/Pohjavesialueet

• Jätettä sisältävän rakenteen kerrospaksuus enimmillään 1,50 m -> eli ei valtavia kuoppia 
täytettäväksi

• Hyödyntämispaikan haltijan ja kiinteistön omistajan on hyväksyttävä materiaalin käyttö -> 
rajanaapureilta ei tarvita lupaa, mutta esim. vuokratonteissa pitää olla tontin omistajan kirjallinen 
lupa

• Huomioitava mahdolliset tulva-alueet sekä talousvesikäytössä olevien kaivojen sijainti

- SOVELTUVUUS VARMISTETAAN MATERIAALITUOTTAJAN JA HYÖDYNTÄJÄN YHTEISTYÖNÄ -
- VAATII USEIN JALKAUTUMISEN KOHTEELLE JA PAIKALLISTIETOA -

ENNEN ILMOITUSTA
Kohteen soveltuvuuden varmistaminen

https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesiensuojelu/Pohjaveden_suojelu/Pohjavesialueet


• Varmistetaan, että rakenne on tarkoituksenmukainen ja teknisesti 
toimiva

• Mitä vaativampi kohde, sitä tarkempi suunnittelu 
• Esim. metsäteissä riittää tien linjan, kerrospaksuuksien ja kuivatuksen 

suunnittelu
• Liikennemäärien kasvaessa tehdään tiesuunnitelmat pituus- ja 

poikkileikkaussuunnitelmineen
• Paras ratkaisu on jo suunnitteluvaiheessa ottaa huomioon 

uusiomateriaalit, näin saadaan ominaisuudet tehokkaimmin käyttöön

ENNEN ILMOITUSTA
Rakenteen suunnittelu



• Lomake 6032 löytyy helposti googlesta esim. hakemalla 
”mara ilmoitus lomake”

• DOC – lomake latautuu suoraan 

- EI KANNATA PELÄSTYÄ SIVUMÄÄRÄÄ -
-KERRAN KUN ON TÄYTTÄNYT, SEURAAVA MENEE HELPOSTI -

ILMOITUSMENETTELY



ILMOITUSMENETTELY
1A Hyödyntämispaikan haltija

Voidaan jättää tyhjäksi, jos yksityinen
1A Täytetään perustiedot

Tähän merkitään saaduksi lupa 
omistajalta, mutta tarvitaan 
myös kirjallisessa muodossa 
liitteeksi sekä täytetään kohta 
”Tiedot kiinteistönomistajasta”

Jos toteutat omalla maalla, vain 
yläosan yhteystiedot pitää 
täyttää

1B seuraa samaa logiikkaa 
välivarastoinnin osalta



ILMOITUSMENETTELY
2. Ilmoituksen tekijä

• Tähän mennessä kohtaa 2 ei ole täytetty vielä yhdessäkään meidän kohteessa, vaikka 
Ecolan materiaalitoimittajana koordinoikin MARA-ilmoitusprosessia.

• Koordinoimme prosessin, mutta silti hyödyntäjä on virallinen ilmoituksen tekijä 
 säästää lappujen täyttämistä ja selkeyttää prosessia 

• Ilmoitusta ei koskaan lähetetä ilman hyödyntäjän allekirjoitusta

• Hyödyntäjällä on vastuu varmistaa tietojen oikeellisuus, ja vastaa hyödyntämisestä viime 
kädessä.  Me teemme parhaamme, että hyödyntäjälle kaikki prosessissa on 
mahdollisimman helppoa ja selkeää.



ILMOITUSMENETTELY
3. Tiedot hyödyntämispaikan sijainnista

• Kohteen sijainnista 
osoitetiedot mahdollisimman 
tarkasti

• Tarkistus, ettei 
hyödyntämispaikka sijaitse 
MARA-asetuksen piiriin 
kuulumattomalla alueella

• Pohjavesikartta liitteeksi
(ELY:n sivuilla hyvin saatavilla)



ILMOITUSMENETTELY
3. Tiedot hyödyntämispaikan sijainnista

-Liitteeksi  käy esim. tiedosto, johon liitetty karttapaikasta 
haettu kuva koordinaatteineen, ja karttakuvaan on rajattu 
rakenne

-Koordinaatit ilmoitetaan lomakkeella kokonaislukuina



ILMOITUSMENETTELY
5. Tiedot rakentamiskohteesta

• Merkitään rakentamiskohde (rasti 
ruutuun)

• Merkitään kerrokset, joissa käytetään 
(rasti ruutuun)

• Vakuutus, ettei ylitetä suurinta sallittua 
kerrospaksuutta (1,5m) 

• Lyhyt tarkentava kuvaus omin sanoin:
Esim. metsätien perusparannus

• Kuvaus peittämisestä (Huom! Aina väh. 
10 cm KaM-kerros)

• Liitteeksi periaatepoikkileikkaus
• Suunnitelmallisuuden osoittaminen (tiesuunnitelma, rakennussuunnitelma, toimenpidelupa, 

maisematyölupa, ilmoitus, yms.)  ja kyseinen dokumentti liitteeksi



ILMOITUSMENETTELY
6 Hyödynnettävän jätteen tiedot

Kokonaismäärä kannattaa 
laittaa hiukan yläkanttiin, 
esim. 1,5 kertaa 
laskennallinen menekki, 
koska saatua lupaa ei juuri 
voi ylittää

Paksuuteenkin kannattaa 
ottaa vähän pelivaraa

Kaikki liitteet tulevat  
materiaalitoimittajalta, 
hyödyntäjän tehtävä on 
tutustua niihin



Rekisteröinti-ilmoitus liitteineen lähetetään 
sähköpostilla hyödyntämiskohteen 
sijaintipaikkakuntaa palvelevaan ELY-
keskukseen. 

<- Tällainen paketti lähti Alakosken 
metsätiestä Pirkanmaan ELY-keskukseen 
kirjaamoon 

MARA-ILMOITUKSEN LÄHETTÄMINEN



• Kun ajaa materiaalin suoraan rakenteeseen, pääsee MARA-ilmoituksessa 
puolet vähemmällä työllä

• Välivarastointi on mahdollista, mutta työlästä
• Lupa kannattaa hakea suuremmalle määrällä, kuin laskennallinen tarve
• Samoin hyödyntämisaika kannattaa laittaa pidemmäksi kuin suunniteltu 

aikataulu
• Liikkumavaran kanssa on helpompi toimia
• Lopuksi tehdään vielä loppuraportti, jossa täsmennetään materiaalin 

sijainti sekä lopullinen käyttömäärä

KÄYTÄNNÖN HUOMIOITA



KI ITOS!

Ota yhteyttä, kerron mielelläni lisää.
jenni.nurmi@ecolan.fi

Jenni Nurmi 
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