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Betoroc-murske

• Rudus Oy valmistaa CE-merkittyä
betonimursketta noin 500 000 t/vuosi

• Pääsääntöisesti hoidetaan käyttöön liittyvät 
menettelyt asiakkaan puolesta

• Käyttökohteita 50-100 kpl vuodessa

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

Jätteen vastaanotto

Betoroc myynti









Betoroc-luokat
• Betoroc BeM I 

• Valmistetaan betoniteollisuuden 
hukkatuotannosta ja ylijäämästä

• Ei sisällä tiiltä, muiden materiaalien 
maksimiosuus 0,5 paino-%

• Lujittuu rakenteessa
• Käyttö kantavissa kerroksissa
• Rakeisuus 0/45 mm
• Routimaton

• Betoroc BeM II 
• Valmistetaan purkujätteestä
• Tiilen maksimiosuus 10 paino-%
• Muiden materiaalien maksimiosuus 1 paino-%
• Lujittuu rakenteessa
• Käyttö kantavissa kerroksissa
• Rakeisuus 0/45 mm ja 0/90 mm
• Routimaton

• Betoroc BeM III
• Valmistetaan purkujätteestä

• Tiilen maksimiosuus 10 paino-%, epäpuhtauksien maksimi 1 paino-
%

• Jakavan kerroksen materiaali

• Rakeisuus 0/45 mm

• Routimaton

• Betoroc BeM IV 
• Valmistetaan purkujätteestä

• Tiilen maksimiosuus 30 paino-%, epäpuhtauksien maksimi 1 paino-
% 

• Käytetään täytöissä, pengerryksissä, yms.

• Rakeisuus vaihtelee, maksimi 0/90

• Routivuus epävarmaa

• Betoroc BeM Sr
• Betonituotannon ylijäämistä ja purkujätteistä sekoittamalla, tiiltä 

maksimi 30 paino-%

• epäpuhtauksien maksimi 1 paino-%

• Käytetään täytöissä, pengerryksissä, kaivannoissa yms.

• Rakeisuus 0/45 - 90mm, mutta hienopainotteinen

• Routivuus epävarmaa



Betonimurskeen käyttö

• Betonimurskeen käytön mahdollistajat, mikäli 
tekninen soveltuvuus käyttöön on olemassa:

• Hankkeen innovatiivisuus

• Hankkeeseen ryhtyvän tietoisuus

• Suunnittelijan tietoisuus

• Urakoitsijan tietoisuus

• Materiaalintoimittajan innokkuus

• Kierrätysmateriaalien käytön lisäämisen 
haasteena edelleen ovat:

• Kuinka luoda innostusta? 

• Kuinka vaikuttaa asenteisiin? 

• Kuinka johtaa muutosta? 

• Kuinka parantaa henkeä? 

• Kuinka hälventää epäluuloja ja käsitellä pelkoja?



Betonimurskeen käyttö YL-menettelyn 
mukaisesti

• Vaatii suunnitelmallisuutta

• Aikaa vievä prosessi ja käytännössä 
edellyttää hankkeeseen ryhtyvän 
toteutusta

• Ei aina kaikkein tehokkainta materiaalin 
käyttöä



Betonimurskeen käyttö Mara-asetuksen 
mukaisesti

• 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



Vt8 parantaminen
Nousiainen - Kurjenmäki

• Liikenneviraston hanke

• Vt 8 ohituskaistat

• Betoroc BeM II 0/45 mm kantavassa ja Betoroc
BeM III 0/90 mm jakavassa kerroksessa

• Betonimurske on huomioitu rakennemitoituksessa

• Käytettävä betonimurskeen määrä noin 100 000 t



Liitäntäpysäköintialue
Lieto

• Rakennuttaja Liedon kunta

• Liitäntäpysäköinti ja siihen liittyvät 
ajoradat

• Jakava kerros 650 mm

• Betoroc BeM III 0/90 ja BeM II 0/45 mm 
betonimurskeita

• Määrä noin 5000 tonnia



Katurakenne
Järvenpää

• Rakennuttaja Järvenpään kaupunki

• Poikkitien parantaminen, Vaihe 3

• Betoroc BeM I 0/45 mm

• Jakava kerros, 1200 mm

• Määrä noin 30 000 tonnia



Omakotitalon pihatie
Sipoo



Betoroc-murskeet -
monen hyödyn summa

• Materiaalit vastuulliseen hyötykäyttöön

• Helppokäyttöisyys, mahdollisuus innovointiin

• Toimii merkityksellisenä hiilinieluna

• Korvaa vähintään 1:1 neitseellisiä kiviaineksia

• Laadukas CE- merkitty tuote 

• Kustannustehokas

• Edullinen perinteisiin materiaaleihin verrattuna

• Kiviainesta kevyempää → pienempi materiaalimenekki

• Kantavuus huomioiden voidaan rakennekerroksia ohentaa



Betonin kierrätyksen tulevaisuus

• Korkeatasoinen käsitellyn materiaalin käyttö

• EoW-mahdollisuudet
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