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• Kannattavuustarkastelu



Tausta ja tavoitteet

• Selvitys on osa Väyläviraston laajempaa kehityshanketta, jonka tavoitteena 
on laatia ajantasainen ohjeistus uusiomateriaalien käytölle sekä muokata 
nykyisiä hanke- ja hankintaprosesseja uusiomateriaalit paremmin 
huomioon ottaviksi.

• Väyläviraston ympäristötoimintalinjassa (2014) on määritelty yhdeksi 
ympäristötyön tavoitteeksi jätteiden määrän vähentäminen sekä 
uusiutuvien ja uusiutumattomien luonnonvarojen säästeliäs käyttö. 

• Kiertotalouden periaatteiden mukaisesti purkubetoni tulisi hyödyntää 
mahdollisimman korkeassa jalostusarvossa ja mahdollisimman lähellä 
syntypaikkaansa. 
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Tausta ja tavoitteet

• Tavoitteena on koota yhteen tietoa silloista ja taitorakenteista sekä niiden 
sisältämistä betonimääristä. 

• Tavoitteena on laatia kuvaus purkubetonijätteen käsittelystä ja 
jalostuksesta purkukohteissa sekä niihin liittyvien oleellisten asioiden 
huomioimisesta siltojen purkutöiden suunnittelussa, tilaamisessa ja 
valvonnassa.

• Kerätty tietoa siltojen purkutöiden nykytilasta, kustannuksista sekä 
purkamisessa syntyvän betonijätteen käsittelystä ja hyödyntämisestä. 
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Betonimurske yleisesti

• Vuosittain muodostuu n. 1,5 – 2,5 miljoonaa tonnia
• Jalostettuna laadukas luonnonkiviainesta vastaava maarakennusmateriaali, 

jonka käyttöä ohjaa mm.:
• Valmistus, SFS 5884 (Betonimurskeen maarakennuskäytön laadunvalvontajärjestelmä)

• Suunnittelu, Tierakenteen suunnittelu (Liikenneviraston ohjeista 38/2018)

• Rakentaminen, InfraRYL (Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset)

• Ympäristökelpoisuus, MARA-asetus (Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä 
maarakentamisessa)

• Betonimursketta on käytetty Suomessa tie- ja katurakenteissa 1990-luvun 
alusta lähtien

• Betonimurske toimii hiilinieluna
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Purkubetonijätteen purku ja jalostus



Valmistelu
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Purkuhankkeen valmistelu
• haitta-ainekartoitus ja -tutkimukset sekä purkutapasuositukset 
• betonijätteen hyödyntämiskelpoisuuden tutkiminen ennen purkua 

rakenteista otettavilla näytteillä (MARAn mukainen pitoisuus- ja 
liukoisuustestaus) 

Rakennuttajan suunnitelmat
• sillan purkutyöselostus ja rakennesuunnitelmat

Luvat ja ilmoitukset 
• purkuluvan hakeminen, mikäli ei ole huomioitu  

tiesuunnitelmassa 
• purkujäteilmoitus 
• betonijätteen murskauslupa (mikäli murskataan kohteessa) 

Valvonta
• valvontasuunnitelma 
• määritellään tilaajan ja toteuttajan valvontamenetelmät sekä 

valvonnan dokumentointi



Purku
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Toteutus
• purkutyösuunnitelma
• jätehuoltosuunnitelma
• meluilmoituksen tekeminen purkutöistä ja 

murskauksesta (jos ei ole tehty ja vaaditaan) 
• jätteiden kuljettajien on oltava rekisteröityneitä 

jätehuoltorekisteriin
• purkutyön ja purkujätteiden loppuraportointi



Jalostus
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Valokuva: Itä-Suomen Murskauskeskus Oy

Betonijätteen käsittely
• murskeen valmistajalla oltava 

laadunhallintajärjestelmä 
• betonijätteen murskaus kohteessa tai 

toimitus asianmukaiseen paikkaan 
kierrätettäväksi 

• näytteenotto valmiista betonimurskeesta 
sekä ympäristökelpoisuuden ja teknisen 
kelpoisuuden tutkiminen näytteistä 
hyödyntämiskohteen vaatimusten mukaisesti

• mahdollinen välivarastointi kohteessa 



Hyötykäyttö
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Valokuva: Rudus Oy (Kehä I Kivikon etl.)

Hyötykäyttö
• MARA-ilmoitus tai ympäristölupa
• hyödyntämiseen kohteessa tai muualla on 

oltava lupa tai toiminta on rekisteröitävä 
(betonijätettä tai mursketta ei saa luovuttaa 
vastaanottajalle, jolla ei ole lupaa ottaa sitä 
vastaan)

• hyötykäytön valvonta 



Valmis rakenne
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Dokumentointi
• hyödyntäjä dokumentoi toteutuneen 

betonimurskerakenteen 
1) ympäristöviranomaiselle ja 
2) rakennuttajalle 

• toteutuneen rakenteen sijainti mitattuna 
(x,y,z) ja hyödynnetyn materiaalin tiedot 

• loppuraportin ja jätedokumentaation, kuten 
siirtoasiakirjojen ja jäteyhteenvedon 
tarkastus 



Hyötykäyttö
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Betonimurske



Hyötykäyttö (MARA)

Asetus lähtee siitä ajatuksesta, että johonkin toteutetaan rakenne, joka toteutetaan jokatapauksessa. 
Asetuksella etsitään materiaaleja korvaamaan luonnonmateriaaleja.

1) Selvitetään täyttääkö kohde MARA-asetuksen vaatimukset
2) Selvitetään täyttääkö materiaali MARA-asetuksen vaatimukset
3) Selvitetään täyttääkö materiaali tekniset vaatimukset
4) Hyödyntämispaikan haltija tekee ilmoituksen rekisteröintiä varten (rekisteröinti-ilmoitus) 

ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. 
• Hyödyntämispaikan omistajasta tuleen jätteen haltija

5) Työmaanlaadunvalvonta ja dokumentointi
• Toteumatieto täydentää ilmoitusta rakentamisen jälkeen.

MARA-asetuksella betonimurskeen käyttö on sallittua väylä- ja kenttärakenteissa sekä teollisuus- ja 
varastorakennusten pohjarakenteissa. MARA-asetus sallii betonimurskeen käytön julkisilla ja yksityisillä alueilla.
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Hyötykäyttö (MARA)
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Hyötykäyttö (MARA)
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Hyötykäyttö (MARA)
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KANNATTAVUUSTARKASTELUT
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Kustannusvaikutus
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Esimerkki
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Esimerkki

20

KaM 23 000 €
KaM 21 000 €
BeM 14 000 €
BeM 10 000 €



Esimerkki
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KaM 182 000 €
KaM 165 000 €
BeM 65 000 €
BeM 50 000 €




