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1. ESIPUHE 
Betonimurskeen käytön yleistyessä on muodostunut tarve ohjeistaa betonimurskeen käyttöön 
liittyvät yksityiskohdat vesihuoltoverkoston näkökulmasta (putkilinjojen kaivantojen täytöt). 
Tähän ohjeeseen on koottu tietoa betonimurskerakenteen suunnittelun, rakentamisen ja yllä-
pidon kannalta muusta ohjeistuksesta. Ohje täydentää muuta ohjeistusta verkoston huomi-
oimisen kannalta. Kohteissa, joissa on HSY vesihuoltoverkostoa, betonimursketta käytetään 
verkoston putkikaivantojen kohdalla tämän ohjeen mukaisesti.  
 
Ohjeen laadintaan osallistuivat HSY:n vesihuollosta Jukka Saarijärvi, Antero Hakkarainen ja 
Dan Holmström ja Ramboll Finland Oy:stä Juha Forsman ja Taavi Dettenborn.  
 
2. KÄYTTÖKOHTEET JA GEOTEKNISET OMINAISUUDET  

2.1 Käyttökohteet  
Betonimursketta käytetään korvaamaan luonnon kiviainesta. Sitä on teknisesti mahdollista 
käyttää kaikissa alus- ja päällysrakenteen kerroksissa pengertäytteestä kantavaan kerrok-
seen tässä ohjeessa esitetyin rajoituksin. Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyn-
tämisestä maarakentamisessa (ns. MARA-asetus) mahdollistaa betonimurskeen hyödyntä-
misen ilmoitusmenettelyllä seuraavissa maarakentamiskohteissa:  

- yleiset tiet, kadut, pyörätiet ja jalkakäytävät sekä niihin välittömästi liittyvät, tienpitoa tai 
liikennettä varten tarpeelliset alueet, pois lukien meluesteet,   

- pysäköintialueet,   
- urheilukentät sekä virkistys- ja urheilualueiden reitit,  
- ratapihat sekä  
- teollisuus-, jätteenkäsittely- ja lentoliikenteen alueiden varastointikentät ja tiet.  

 
Betonimursketta voidaan käyttää päällystetyssä tai päällystämättömässä (peitetyssä*) raken-
teessa ilmoitusmenettelyllä, kun seuraavat MARA-asetuksessa esitetyt vaatimukset täyttyvät:    

- betonimurskeen haitallisten aineiden pitoisuudet ja liukoisuudet täyttävät MARA-
asetuksessa esitetyt vaatimukset,  

- kohde ei ole I tai II -luokan pohjavesialueella,  
- asfaltin tyhjätila  5 % tai peittokerros kiviaineksilla  10 cm,  
- hyödyntämispaikan haltija on hyväksynyt betonimurskeen käytön,  
- betonimurskekerroksen paksuus on enintään 1,50 m ja   
- betonimurskeen käytöstä tehdään ilmoitus ympäristöviranomaiselle  

       * MARA-asetuksessa peittämisellä tarkoitetaan rakenteen suojaamista vähintään 10 cm paksuisella 
kerroksella luonnon kiviainesta 

 
HSY:n verkoston kohteissa päällystämättömän (peitetyn) rakenteen on lisäksi täytettävä seu-
raavat vaatimukset:  

- venttiilien sijainti (xy) mitataan asennettaessa,  
- venttiilien päälle asennetaan luonnon kiviainesta,  
- betonimurskekerroksen pinta on riittävän vino pintavesien ohjaamiseksi ja  
- huomioidaan kohteen muut mahdolliset rajoitteet (esimerkiksi alumiinin korroosioriski)  
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HSY:n verkoston kohteissa betonimursketta ei käytetä:  
- I tai II -luokan pohjavesialueilla  
- vapaan pohjavedenpinnan tai orsivesipinnan alaisissa rakenteissa ja  
- putkien asennusalustoissa tai alkutäytöissä  

 
Betonimurskeen hyödyntäjä tai hänen valtuuttamansa muu taho tekee ilmoituksen hyödyn-
tämisestä alueelliselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ympäristönsuojelun tieto-
järjestelmään merkitsemistä (VAHTI) varten. Kadunpitäjä pääsääntöisesti vastaa ilmoituksen 
tekemisestä ja tarvittaessa materiaalitoimittaja konsultoi ilmoituksen tekemisessä. Hyödyn-
täminen voidaan aloittaa, kun tieto rekisteröinnistä on saatu. Paikkakorjauksissa, joissa beto-
nimursketta käytetään vastaavasti kuin ko. kerroksessa on ollut ennestään betonimursketta, 
ilmoitusta ympäristöviranomaisille ei tarvita. Aikaa ilmoituksen tekemisestä siihen, että käytön 
on voinut aloittaa, on kulunut yleensä n. 1 vko.  
 

2.2 Laatuvaatimukset  
Raaka-aineena voi olla joko purkutyömailta tai betoniteollisuudesta peräisin oleva betonijäte. 
Betonimurske määritellään VNa:ssa (MARA-asetus) jätteeksi, joka on valmistettu puretuista 
betonirakenteista tai uudisrakentamisen ja betoniteollisuuden betonijätteistä murskaamalla. 
Tässä ohjeessa käsitellään betonimursketta, jonka raekoko on #0/45, ellei muuta erikseen 
mainita. Betonimursketta on myös muissa rakeisuuksissa. HSY:n verkostokohteissa voidaan 
käyttää BeM 1, BeM 2 ja BeM 3 luokan betonimurskeita. Betonimurskeen on oltava CE-
merkittyä ko. käyttötarkoitukseen.  
 

2.3 Betonimurskeen teknisiä ominaisuuksia  
Betonimursketuotteet jaotellaan raaka-aineensa ja materiaaliominaisuuksiensa mukaan eri 
luokkiin. Taulukossa 1a on esitetty betonimurskeen raaka-ainelähteet. Taulukoissa 1b ja c on 
esitetty betonimurskeen ominaisuuksia, vaatimuksia ja mitoitusparametreja eri luokissa. Be-
tonimurskeen rakeisuuden tulee murskauksen jälkeen täyttää InfraRYL;n sitomattoman kan-
tavan murskeen rakeisuusvaatimukset. BeM 3 murskataan rakeisuudeltaan InfraRYL:n jaka-
van kerroksen ohjekäyrien alueelle.  
 

2.4 Betonimurskekerroksen rakentaminen   
Betonimurskeella rakentaminen ei vaadi erityiskalustoa. Tiivistämättömän betonimurskeker-
roksen päällä on mahdollista liikkua tela- ja pyörä-alustaisella työkoneella tai kuorma-autolla. 
Ennen liikenteelle avaamista tai ennen raskasta työmaaliikennettä tulee betonimurskekerros 
peittää kalliomurskeella tai asfalttipäällysteellä. Rakentamisen laadunvalvonnassa käytetään 
pääsääntöisesti samoja menetelmiä ja laatuvaatimuksia kuin luonnon kiviaineksilla. 
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Taulukko 1. Betonimurskeen 1, 2 ja 3 raaka-aine (a), mitoitusparametreja ja vaatimuksia (b) 
sekä muita ominaisuuksia (c). (kitkakulma = leikkauskestävyyskulma)   
a) BeM 1 Epäpuhtauksista vapaa betonijäte, joka on peräisin esim. betoniteollisuudesta  
   BeM 2 Purkutyömailta tai muualta peräisin oleva betonijäte  
   BeM 3 Purkutyömailta tai muualta peräisin oleva betonijäte, jonka uudelleenlujittuminen on epävarmaa    

 b)  
Luokka  

Puristuslujuus 
[MPa] 

Routivuus E-moduuli  
[MPa] 

Tiilen max. osuus 
[paino-%] 

Muiden materiaalien 
max. osuus* [paino-%] 

BeM 1  1,2 Routimaton 700 0 0,5 
BeM 2  0,8 Routimaton 500 10 1 
BeM 3 Epävarmaa  Routimaton 280 / 300** 10 1 
* puu, muovi, yms. Tämän paino-% vaatimuksen lisäksi erityisen keveitä materiaaleja (esim. solumuovi- ja 

vuorivillaeristeet) ei saa olla haitallisessa määrin. 
** Liikenneviraston ohje / Kuntaliiton ohje  

 
 c) Ominaisuus BeM 1, 2, 3 Yksikkö  Ominaisuus  BeM 1, 2, 3 Yksikkö 
Optimivesipitoisuus, wopt 8…12 %  Kapillaarisuus, Hc 0,2…0,25 m 
Maksimikuivatilavuuspaino 17,5…20,5 kN/m3  Vedenläpäisevyys, k 10-4 … 10-5 m/s 
Minimikuivatilavuuspaino 12,7…14,5 kN/m3  Happamuus, pH 11…12,5 - 
Kiintotiheys 2,55…2,65 t/m3  Kitkakulma 40  
 
3. BETONIMURSKERAKENTEEN OMINAISUUDET  

3.1 Betonimurskeen lujittuminen  
Betonimurske on murskauksen jälkeen uudelleen lujittuva materiaali. Lujittuminen vaatii kui-
tenkin huolellisen tiivistämistyön optimivesipitoisuudessa, riittävän jälkihoidon ja lujittuvan 
betonimurskelajitteen. Betonimurskeen lujittuminen on suurinta ensimmäisten vuosien jäl-
keen rakentamisesta ja lujittuminen hidastuu n. 2…5 vuoden jälkeen rakentamisesta.  
 
Aukikaivettaessa betonimurske irtoaa kaivannosta talvi- ja kesäolosuhteissa rakeisena eli 
siihen ei muodostu kovia lujittuneita kappaleita, jotka eivät hajoaisi työmaalla. Kenttäkokeiden 
perusteella sulan ja jäätyneen (routaantuneen) betonimurskeen kaivuvastus on suurempi 
kuin luonnon kiviaineksen, mutta kaivu on silti tehtävissä samalla kaivukalustolla.  
 
Rakenteesta aukikaivettu betonimurske, joka on tiivistetty huolellisesti, lujittuu uudelleen lä-
hes vastaavasti kuin ensimmäistä kertaa ko. materiaalilla rakennettaessa. Aukikaivun ei ole 
havaittu muuttavan oleellisesti betonimurskeen rakeisuutta.   
 
Kuivalle alusrakenteelle rakennettaessa (louhe, vaahtolasimurske, ...) on rakentamis- ja jälki-
hoitovaiheessa huolehdittava riittävästä kerroksen kastelusta, koska päällystyksen jälkeen 
betonimurske ei saa kapillaarisesti vettä pohjamaasta. Joustavalle alustalle kuten turpeen, 
rengasrouheen, tms. kerroksen päälle rakennettaessa, on materiaalin lujittumista hyödynnet-
täessä huolehdittava riittävästä betonimurskekerrospaksuudesta, jotta kerros ei jousta ja lujit-
tuneet sidokset säilyvät liikenteen alla.  
 

3.2 Kaivannon luiskakaltevuudet  
Betonimurskekerroksen osalta noudatetaan InfraRYL:ssä esitettyjä kaivannon luiskakalte-
vuusohjeita (”tiivis sora”).  
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Betonimurskeella rakennetuissa rakenteissa kunnallistekniikan korjaus- ja muutostöiden suo-
rittaminen on yleensä mahdollista ilman, että päällysrakenne vaurioituu laajalta alueelta, kos-
ka betonimurske pysyy kaivannossa muodossaan purkautumatta.  
 

3.3 Tuentojen tarve ja ponttien asentaminen  
Betonimurskeen hyvän koossapysyvyyden ja korkean leikkauskestävyyskulman johdosta 
matalat kaivannot voidaan yleensä kaivaa ilman tuentaa. Tuennan tarve on kuitenkin tarkis-
tettava tapauskohtaisesti kuten luonnonkiviaineksella. Tuentoja käytetään kuten luonnonki-
viaineksella. Ennen ponttien asentamista betonimurske poistetaan ponttien kohdalta.   
 

3.4 Putkikaivantojen täyttö  
Betonimursketta käytettäessä tehdään putkien ympärille alkutäyttö luonnon kiviaineksella 
infraRYL:ssä esitettyjen ohjeiden mukaisesti.  
 
Betonimursketta ei käytetä vapaan pohjavedenpinnan tai orsivesipinnan alaisissa rakenteissa 
tai täytöissä (eli betonimurskeen käyttöä ei rajoita esim. savikerroksen alapuolisen paineelli-
sen pohjavedenpinnan painetaso).  
 

3.5 Metallinilmaisin ja kaapelinhakulaite  
Betonimurske sisältää teräsjätettä, joka estää metalliesineiden löytämisen metallinilmaisimel-
la betonimurskekerroksesta. HSY:n tekemillä kenttäkokeilla on kaapelihakulaitteiden todettu 
toimivan myös betonimursketta sisältävissä rakennekerroksissa.  
 

3.6 Korroosio 
3.6.1. Rautametallit  

Betonimurskeen läpi suotautuneen veden pH-taso on korkeintaan 12,5 (pH voi jäädä merkit-
tävästikin tätä alhaisemmaksi). Seostamattomat rautametallit (valurauta ja hiiliteräkset) ovat 
sähkökemiallisesti stabiileja, kun elektrolyytin eli metallin kanssa kosketuksessa olevan ve-
den pH ylittää noin tason 10. Betonimurskeen läpi suotautunut vesi voi siten saada aikaan 
rautametallien passivoitumisen, eli korroosion pysähtymisen. Näin ollen betonimurskeen 
käyttö rautametallien yhteydessä ei lisää rautametallien korroosiotaipumusta, vaan päinvas-
toin vähentää sitä.  
 

3.6.2. Sinkki  
Sinkki on sähkökemiallisesti stabiili pH-alueella, joka ulottuu neutraalista noin pH-tasolle 13. 
Näin ollen betonimurskeen aiheuttama emäksisyys (pH 12,5) ei ole riittävän korkea sinkin 
korroosion merkittävälle käynnistymiselle. Sinkkipinnan tulee kuitenkin olla ns. passivoitunut, 
mihin riittää esimerkiksi sinkityn kappaleen säilyttäminen ulkona noin 4 viikon ajan.  
 

3.6.3. Alumiini  
Puhdas alumiini on sähkökemiallisesti stabiili pH-alueella, joka ulottuu pH-tasolta 4 noin ta-
solle 8, joskin alumiinin koostumus (seostaminen) vaikuttaa korroosionkestävyyteen merkit-
tävästi. Tätä korkeammassa pH:ssa alumiini syöpyy. Betonimurskeen aiheuttama emäksi-
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syyden taso on siis ainakin suurimmillaan niin korkea, että se syövyttää käytännössä kaikkia 
alumiinilaatuja. Alumiinisia tarvikkeita ei tule käyttää betonimurskeen yhteydessä ilman 
emäksisyyttä kestävää suojapinnoitusta.  
 

3.6.4. Muut materiaalit  
Betonimurskeen käyttäminen alkutäytön yläpuolella ei rajoita muovi- tai betoniputkien käyt-
tämistä. Käytettäessä esim. sinkkialumiinipinnoitteisia valurautaputkia, on kiinnitettävä huo-
miota siihen, että vapaan pohja- tai orsivesipinta ei ulotu putkien päällä lopputäytössä ole-
vaan betonimurskekerrokseen.  
 

3.7 Paikkakorjaus  
Betonimurskekerrokseen kaivetun kaivannon täyttämiseen käytetään ensisijaisesti betoni-
mursketta, mutta mikäli betonimursketta ei ole saatavilla, voidaan kaivanto täyttää murskeella 
ja tiivistää murske erityisen huolellisesti.  
 
Kaivua tehtäessä betonimurske erotetaan muusta maa-aineksesta siten, että se säilyy mah-
dollisimman puhtaana, jolloin se voidaan käyttää uudelleen tai toimittaa betonijätteen kierrä-
tysasemalle.  
 
Betonimurskeen tiivistystyö tehdään kuten luonnon maa- ja kiviaineksille.  
 

3.8 Laatan muodostuminen  
Lujittuessa betonimurskeen vedenläpäisevyys pienenee ja se muodostaa jäätynyttä kiviai-
nesta vastaavan laatan. Laatan muodostuminen saattaa vaikuttaa putkirikkotilanteissa vesien 
kulkeutumisen betonimurskekerroksen alapuolella ja vuotovesien kulkeutumisen etäämmälle 
vuotokohdasta.  
 
4. TYÖTURVALLISUUS  

4.1 Käsittely ja käyttöturvallisuus   
Kuivan betonimurskeen pöly saattaa ärsyttää silmiä ja limakalvoja. Lisäksi se saattaa ärsyt-
tää ihoa ja aiheuttaa ihon herkistymistä ja pitkäaikaisessa ihokosketuksessa aiheuttaa ihon 
kuivumista ja halkeilua. Betonimursketta käsiteltäessä on vältettävä pitkäaikaista ihokoske-
tusta ja tarvittaessa on käytettävä henkilökohtaisia suojaimia.  
 

4.2 Betonimurskeen haitta-aineettomuus  
Betonimurskeen toimittaja on vastuussa siitä, että murskattu betonimurske on käsitelty ympä-
risuojelumääräysten ja paikallisen ympäristöviranomaisen ohjeiden mukaisesti ja betoni-
murske ei sisällä mitään rakennuksissa yleisesti esiintyviä haitallisia aineita. Betonimurskeen 
toimittajan on tarvittaessa osoitettava betonimurskeen haitta-aineettomuus ennen kuin beto-
nimurske voidaan ottaa vastaan työmaalle.  
 
Betonimurskeen haitta-aineettomuuden varmistamiseksi raaka-aineeksi vastaanottokeskuk-
siin ei oteta vastaan haitallisia aineita sisältäviä betoni- ja tiilijätteitä. Infra ry:n ohjeen mukai-
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sesti purkukohteissa haitalliset ja vaaralliset aineet poistetaan ennen betonirakenteiden pur-
kutöitä (haitallisia ja vaarallisia aineita ovat mm. asbesti, kreosootti, PCB- ja lyijy-yhdisteet). 
Kierrätyskeskuksiin toimitettavan betoni- ja tiilijätteen mukana on toimitettava siirtoasiakirja, 
joka sisältää Jätelain (646/2011, § 121) edellyttämät tiedot.  
 
5. YMPÄRISTÖ  

5.1 Yleistä  
MARA-asetuksen vaatimukset täyttävää betonimursketta voidaan käyttää kohdassa 2.1 lue-
telluissa maarakennuskohteissa ilman ympäristölupaa.  
 

5.2 Varastointi   
Betonimursketta voidaan varastoida vapaasti läjitetyissä kasoissa. Sekoittuminen muihin ma-
teriaaleihin on estettävä. Betonimurskeen varastointiajoissa noudatetaan MARA-asetuksen 
vaatimuksia.  
 

5.3 Jäteluokitus  
Käytöstä poistuva betonimurske luokitellaan betonijätteeksi (koodi 101314).  
 

5.4 Uudelleenkäyttö ja kierrätettävyys 
Betonimurskeen uudelleenkäyttö on mahdollista ja suositeltavaa. Rakenteesta kaivettu puh-
das betonimurske on mahdollista vastaanottaa betonijätteen kierrätysasemille vastaanottoeh-
tojen mukaisesti.  
 

5.5 Käytöstä poistaminen 
Mikäli betonimursketta ei pystytä kierrättämään se poistetaan käytöstä betonijätteenä, eli 
toimitetaan kaatopaikalle. Ennen kaatopaikalla toimittamista materiaali on etukäteen hyväk-
sytettävä kaatopaikalle sijoitettavaksi. Betonijätettä ei voi sijoittaa maankaatopaikan täyttöön.  
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