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Betonimurske
• Betonimurske on puretuista betonirakenteista tai rakentamisen tai betoniteollisuuden jätteistä

murskaamalla valmistettu tuote
• Betonimurskeen maarakennuskäyttöä on tutkittu teknisten ominaisuuksien osalta laajasti ja

sen käyttöön on laadittu paljon ohjeistusta 1990-luvulta lähtien



26 vuotta Betoroc –historiaa
• Lohja Rudus Ympäristöteknologia 1992
• Kierrätyskumppanuus ja tuotekehitys murskaajan kanssa
• YGO 1995-1999, viranomaiset mukana à lainsäädännön kehitys
• Pilottikohteet, dokumentointi, seuranta, suunnittelu- ja työohjeet
• Laadunvalvonta ja ympäristökelpoisuuskriteerien kehittäminen
• Jätevero 1997
• Ympäristölupakysymykset à YM ohjeistus à Vna (Mara)
• Pitkäaikaisseuranta
• CE-merkintä
• Hiilinielu
• Kaupunkien ohjeistukset
• EoW



Betoroc-murske
• CE-merkittyä betonimursketta n. 500 000 t/a
• Betoroc-mursketta käytetty n. 7 milj. tonnia
• Käyttökohteita 50-100 kpl vuodessa
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Betonimurskeen käyttö ympäristölupamenettelyn
mukaisesti

• Vaatii suunnitelmallisuutta
• Aikaa vievä prosessi ja käytännössä

edellyttää hankkeeseen ryhtyvän
toteutusta

• Ei aina kaikkein tehokkainta materiaalin
käyttöä



Betonimurskeen käyttö Mara-asetuksen
mukaisesti

• Vna 843/2017 mukainen ilmoitusmenettely
• Kohtuullisen nopea suunnitelmalliseen

rakentamiseen
• Vaatii jonkin verran osaamista ja

yhteistyötä toteuttajan sekä materiaalin
toimittajan välillä



Betonimurskeen käyttö ilman YL tai Mara-
menettelyä

• Kunnallinen ympäristönsuojelu- tai
jätehuoltomääräyksiin perustuva
ilmoitusmenettely

• Pienille määrille ja ei yleensä sovellu
ammattimaiseen toimintaan



Laadunvalvonta
• Ruduksen mursketta valmistavat laitokset kuuluvat YSL:n mukaisesti

lupavalvonnan piiriin, osassa myös YVA-menettely

• Betoroc murskeet EU:n Rakennustuoteasetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti CE-merkitty
ja varmentamismenettely on osoitettu luokalla AVCP 2 +

• Betoroc Betonimurskeen laadunvalvontajärjestelmä on laadittu SFS 5884:2018 standardin
mukaisesti ja niin, että se täyttää myös Mara-asetuksen (Vna 843/2017) vaatimukset

• InfraRYL huomioi myös betonimurskeen toimivuusvaatimukset
sekä tekniset vaatimukset

• Tuotteelle on laadittu suunnittelu- ja käyttöohjeet



Jätteeksi luokittelun päättyminen (EoW)
• EU/kansallisen tason säädös tai tapauskohtainen harkinta

• Jätteeksi luokittelun päättymisen edellytykset (End of Waste)
1) se on läpikäynyt hyödyntämistoimen
2) sillä on käyttötarkoitus, johon sitä käytetään yleisesti
3) sillä on markkinat tai kysyntää
4) se täyttää käyttötarkoituksensa mukaiset tekniset vaatimukset

ja on vastaaviin tuotteisiin sovellettavien säännösten mukainen
5) sen käyttö ei kokonaisuutena arvioiden aiheuta vaaraa tai

haittaa terveydelle tai ympäristölle



Lainsäädännön ajankohtaista
• Mara-asetuksen uudistus 1.1.2018, lausunnot soveltamisohjeesta vuoden loppuun mennessä

• Muistio ”Tapauskohtainen jätteeksi luokittelun päättyminen” kommenteilla

• Betonimurskeen EoW-asetuksen valmistelu käynnissä
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