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Betoniteollisuudessa valmisbetonin valmistusprosessin sivutuotteena syntyy 

ylijäämäbetonia sekä betonilietettä. Ylijäämäbetonin kaksi pääasiallista käytössä 

olevaa kierrätysmenetelmää ovat tuorebetonin kuivatus ja murskaus tai tuoreen 

betonimassan pesu pesurilaitteistolla veden ja kiviaineksen erottamiseksi. 

Ostopalveluna murskattavaksi toimitettavan ylijäämäbetonin kierrätysmaksujen 

ja kuljetuskustannusten sekä omien pesurilaitteistojen kunnossapitokustannusten 

myötä muodostuu rasitetta betoniteollisuuden yritysten kilpailukyvylle ja 

taloudelliselle kannattavuudelle. Tällä tutkimuksella kohdeyritys haluaa selvittää 

liiketoiminnalliset mahdollisuudet ylijäämäbetonin kierrätyksen 

vastaanottoaseman perustamiseen pääkaupunkiseudulle ja ylijäämäbetonin 

hyödyntämiseen tuoreena materiaalina uusiotuotevalmistuksessa ilman 

kovettuneen betonin murskausta. Jotta uuden mahdollisen ylijäämäbetonin 

kierrätysliiketoimintamallin kannattavuutta voidaan tarkastella, selvitetään ensin 

kohdeyrityksen pääkaupunkiseudun valmisbetoniasemien nykytilanteen 

ylijäämäbetonin käsittelyyn ja kierrätykseen liittyvät toiminnot ja prosessit sekä 

taloudellinen tilanne. Ylijäämäbetonin kierrätysliiketoiminnan kannattavuutta 

arvioidaan kannattavuuslaskelmilla, jotka perustuivat mallinnetun 

liiketoimintamallin arvioituun kustannusaineistoon. Tulosten perusteella 

ylijäämäbetonin kierrätysliiketoiminnan arvioidaan olevan kannattavaa 

nykytilanteeseen verrattuna. 



 

 

 

ABSTRACT 

 
Author: Satu Virtanen 

Subject: Profitability analysis of a surplus concrete recycling business 

 
Year: 2018   Place: Lappeenranta 

 
Master’s Thesis. Lappeenranta University of Technology, School of Engineering 

Science, Industrial Engineering and Management. 

94 pages, 19 figures and 12 tables 

Supervisor: Professor, D. Sc. (Tech) Janne Huiskonen 

 
Keywords: circulation economy, concrete industry, municipal waste 

incineration bottom ash, profitability, recycling business, surplus concrete 
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and transportation costs of surplus concrete delivered to the crushing facility as 

well as maintenance costs of concrete reclaiming and recycling systems will 

decline the competitiveness and economic profitability of concrete companies. 

With this study, the case company wants to find out the business opportunities 

for establishing a surplus concrete recycling business in the Helsinki 

Metropolitan Area and utilizing surplus concrete as a fresh material in recycled 

product production without crushing hardened concrete. The study first analyzes 

the activities, processes and financial situation related to the recycling of surplus 

concrete in the case company. The profitability of the surplus concrete recycling 

business is estimated by profitability calculations based on the estimated 

financial data of the modeled business model. Based on the results, the surplus 

concrete recycling business is estimated to be profitable compared to the current 
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1 Johdanto 

 

Betoniteollisuudessa valmisbetonin valmistusprosessin sivutuotteena syntyy 

betoniasemilla tuotannossa ylijäämäbetonia sekä betonilietettä. Betonilietettä 

syntyy tuotantokaluston pesussa ja myös silloin, kun betonin kuljetuskaluston 

säiliöiden ja pumpunperien pesua suoritetaan betoniasemien pesupaikoilla. Lisäksi 

valmisbetonin tilaajat, rakennustyömaat, palauttavat päivittäin ylimääräistä 

betonimassaa, palautusbetonia, työmailta. 

 

1.1 Tutkimuksen tausta 

 

Ylijäämäbetonin kaksi pääasiallista käytössä olevaa kierrätysmenetelmää ovat 

tuorebetonin kuivatus ja murskaus tai tuoreen betonimassan pesu pesurilaitteistolla 

veden ja kiviaineksen erottamiseksi. Murskebetonia ja pesemällä eroteltua 

lajitteisiin jakamatonta betonin kiviainesta käytetään Suomessa suurin osa 

maarakentamiseen. Ylijäämäbetonia ei juurikaan hyödynnetä uuden betonin 

valmistuksessa, sillä se vaatisi materiaalin tarkan pesuseulonnan alkuperäisiin 

jakeisiin (Mattila, 172). 

 

Suomessa tällä hetkellä toimivat betoninmurskaukseen soveltuvien 

murskauslaitosten tuotantokapasiteetti riittää täyttämään Suomessa olevan betonin 

murskaustarpeen ja alalla on myös kilpailua. Toisaalta muualle käsiteltäväksi ja 

murskattavaksi toimitettavan ylijäämäbetonin kierrätysmaksujen ja 

kuljetuskustannusten sekä omien pesurilaitteistojen kunnossapitokustannusten 

myötä muodostuu rasitetta betoniteollisuuden yritysten kilpailukyvylle ja 

taloudelliselle kannattavuudelle. 

 

Kierrätysmaksujen ja kuljetuskustannusten markkinahintojen nousu kuin myös 

betonin raaka-aineiden hinta kannustaa betoniteollisuuden yrityksiä omien 

kierrätysprosessien kehittämiseen sekä mahdollisesti parantaa erilaisten 

kierrätysliiketoimintaan liittyvien investointien kannattavuutta. Toisaalta 
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kysymykset koskien raaka-aineiden riittävyyttä ja materiaalin teknistä kelpoisuutta 

aiheuttavat muun muassa sivuvirtojen hyötykäyttöä koskevista 

lainsäädäntöuudistuksista huolimatta haasteita elinkeinoelämälle. Kuitenkin 

pitkällä aikajänteellä tarkasteltuna yritysten kilpailukyky paranee 

kustannussäästöjen ja uusien innovaatioiden kautta. Parhaimmillaan sivuvirtojen 

järkevä hyödyntäminen voi tuottaa yritykselle kustannussäästöjä tai jopa voittoa 

esimerkiksi sivuvirtamateriaaleista valmistettujen tuotteiden myynnin kautta. 

 

Tämän tutkimuksen kohdeyrityksenä on suomalainen, jo pitkään 

betoniteollisuudessa toiminut valmisbetonin ja betonituotteiden valmistaja. 

Yrityksen   toiminnan avaintekijänä on toimia ympäristöystävällisesti pyrkien 

minimoimaan ympäristölle kohdistuvat rasitukset mahdollisimman ekologisia 

prosesseja käyttäen. Tällä tutkimuksella yritys haluaa selvittää liiketoiminnalliset 

mahdollisuudet ylijäämäbetonin kierrätyksen vastaanottoaseman perustamiseen 

pääkaupunkiseudulle ja ylijäämäbetonin hyödyntämiseen tuoreena materiaalina 

uusiotuotevalmistuksessa ilman kovettuneen betonin murskausta.  

 

Jotta uuden mahdollisen ylijäämäbetonin kierrätysliiketoimintamallin 

kannattavuutta voidaan tarkastella, tulee kohdeyrityksen pääkaupunkiseudun 

valmisbetoniasemien nykytilanteen ylijäämäbetonin käsittelyyn ja kierrätykseen 

liittyvät toiminnot ja prosessit sekä taloudellinen tilanne ensin selvittää. Yrityksessä 

on tunnistettu, että ylijäämäbetonin käsittelyyn ja kierrätykseen liittyvät 

nykytilannetta kuvaavat tiedot ovat hajanaisesti yrityksen eri tietojärjestelmissä ja 

näin ollen sitä on haastavaa hyödyntää tehokkaasti kokonaiskuvan saamiseksi ilman 

perusteellista ja aikaa vievää tietojen koontia ja tarkempaa tarkastelua. 

 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja rajaukset 

 

Tutkimuksen päätavoitteena on kohdeyrityksessä selvittää, onko ylijäämäbetonin 

kierrätysliiketoiminnan perustaminen pääkaupunkiseudulle kannattavaa. 

Kannattavuutta arvioidaan etenkin taloudellisesta näkökulmasta verrattuna 
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nykytilanteeseen. Muita tutkimuksen näkökulmia ovat kiertotalous ja 

kierrätysliiketoiminta sekä jätteenpolton pohjakuonan mineraaliaineksen 

hyödyntämisen mahdollisuudet ylijäämäbetonin kierrätysliiketoiminnassa.  

 

Tutkimuksen päätavoitteen saavuttamiseksi tulee kohdeyrityksen nykytilan 

kartoittamisen ja analysoinnin perusteella tunnistaa tämänhetkisten 

ylijäämäbetonin käsittelyyn ja kierrätykseen liittyvien toimintojen ja prosessien 

kilpailukykyä ja yrityksen kannattavuutta alentavat tekijät, kustannukset sekä muut 

mahdolliset kehittämiskohteet. Nykytilanselvityksen on tarkoitus antaa visuaalinen 

ja helposti ymmärrettävä kuva ylijäämäbetonin käsittelyyn ja kierrätykseen 

liittyvästä kokonaisuudesta. 

 

Tutkimuksen tavoitteista muotoillut pää- ja alatutkimuskysymykset ovat: 

 

 

  

1. Mitkä ovat kohdeyrityksen nykytilanteen ylijäämäbetonin käsittelystä ja 

kierrätyksestä aiheutuvat todelliset kustannukset ja saatavat myyntituotot? 

 

1.1. Mitä toimintoja ja prosesseja ja materiaalivirtoja ylijäämäbetonin 

käsittelyyn ja kierrätykseen nykytilanteessa liittyy? 

 

2. Millainen on mahdollisen perustettavan ylijäämäbetonin 

kierrätysliiketoiminnan malli ja kannattavuus verrattuna nykytilanteeseen? 

 

2.1. Mitkä ovat kriteerit ylijäämäbetonin kierrätyslaitoksen sijainnin, 

lopputuotteiden ja tuotannon osalta? 

 

2.2. Mitä toimintoja ja prosesseja ja materiaalivirtoja ylijäämäbetonin 

kierrätysliiketoimintaan liittyy? 
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Tutkimus on rajattu koskemaan kohdeyrityksen pääkaupunkiseudun kuuden 

valmisbetoniaseman toimintaa sekä maantieteellisesti pääkaupunkiseudun 

liiketoiminta-aluetta. Nykytilannetta kuvaava tutkimuksen osa on rajattu tehtäväksi 

tilikauden 1.7.2016-30.6.2017 tiedoilla. Edellistä tilikautta, 1.7.2015-30.6.2016, 

käytetään tutkimuksessa vertailutietona niiltä osin kuin tietojen laadun ja 

saatavuuden kannalta on mahdollista. 

 

1.3 Tutkimusmenetelmät ja materiaalit 

 

Tämä tutkimus on kohdeyritykseen tehty yksittäinen tapaustutkimus, joka on 

toteutettu sekä kvantitatiivisia että kvalitatiivisia tutkimusmenetelmiä hyödyntäen. 

Tutkimusaineistoa keräämällä on pyritty saamaan mahdollisimman kattava kuva 

tutkimusaiheesta ohjaamaan tutkimuksen toteutusta ja huomioitavia asioita. 

Tutkimus on rajattu koskemaan tiettyä kohdeyrityksen liiketoimintaan liittyvää 

aluetta pääkaupunkiseudulla. 

 

Tutkimuksen teoriaosuus perustuu kirjallisuuskatsaukseen kiertotalouteen ja 

kierrätysliiketoimintaan, betoniteollisuuden ylijäämäbetonin kierrätykseen sekä 

liiketoiminnan kannattavuusajatteluun ja -laskentaan liittyen. Kirjallisuuden 

valossa esitetään lisäksi keinoja kannattavuuden parantamisen mahdollisuuksiin 

sekä esitellään SWOT-analyysi uuden liiketoiminnan luomisen yhtenä työkaluna. 

Teoriaosuudessa on kirjallisuuden lisäksi hyödynnetty tieteellisiä artikkeleita. 

Tutkimuksen aikana on tutustuttu myös betoniteollisuuteen liittyviin alan 

julkaisuihin sekä aikaisempiin opinnäytetöihin. 

 

Ylijäämäbetonin käsittelyn ja kierrätyksen nykytilaa kuvaava tutkimus perustuu 

pääosin yrityksestä kerättyyn empiiriseen materiaaliin. Nykytilan kartoittamiseksi 

sekä ylijäämäbetonin käsittelyyn ja kierrätykseen liittyvien prosessien ja 

toimintojen kokonaiskuvan hahmottamiseksi kerättiin kvalitatiivista tietoa 

keskustelemalla kohdeyrityksen henkilöstön, kuten työntekijöiden, vastuu- tai 

esimiesroolissa olevien, kanssa. Keskustelut käytiin epämuodollisesti liittyen 
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teemaan, eikä kysymyksiä ollut määritelty etukäteen. Lisäksi kohdeyrityksen 

tietojärjestelmistä kerättiin kvantitatiivista dataa liittyen tuotantoon sekä talouteen. 

Kohdeyrityksen sisäisen kvantitatiivisen tutkimusaineiston tueksi ja 

vertailutiedoksi pyydettiin numeerista dataa myös betonijätettä vastaanottaneelta 

yritykseltä. 

 

1.4 Tutkimuksen rakenne 

 

Tässä diplomityössä on johdantoluvun lisäksi 6 päälukua. Tutkimuksen 

ensimmäisessä johdantoluvussa käsitellään tutkimuksen taustaa, tavoitteita, 

rajausta, tutkimusmenetelmiä sekä rakenne.  

 

Luvut 2-4 ovat kirjallisuuden, artikkeleiden ja muiden julkaisujen pohjalta 

toteutettuja teorialukuja.  Luvussa 2 käsitellään kiertotaloutta ja 

kierrätysliiketoimintaa yleisesti ja siihen olennaisesti liittyvää lainsäädäntöä sekä 

aiheeseen liittyviä betoniteollisuuden ominaispiirteitä. Kolmannessa luvussa 

keskitytään betoniteollisuuden ylijäämäbetonin ja betonilietteen kierrätyksen 

prosesseihin sekä tarkastellaan ylijäämäbetonin käytön mahdollisuuksia 

uusiotuotevalmistuksessa. Lisäksi luvussa käydään läpi jätteenpolton pohjakuonan 

mineraaliaineksen hyödyntämisen mahdollisuuksia ylijäämäbetonin kierrätyksessä. 

Luvussa 4 keskitytään kannattavuuden tunnuslukuihin sekä kannattavuuden 

parantamisen mahdollisuuksiin.  

 

Luvut 5-6 ovat empiirisen tutkimuksen lukuja. Luvussa 5 käsitellään 

kohdeyrityksen ylijäämäbetonin käsittelyn ja kierrätyksen nykytilaa. 

Nykytilaselvityksen tarkoituksena on kuvata ylijäämäbetonin käsittelyyn ja 

kierrätykseen liittyviä toimintoja ja prosesseja kohdeyrityksessä sekä selvittää 

siihen liittyvät materiaalivirrat sekä toimintojen taloudellinen nykytila. Toisessa 

empirialuvussa, luvussa 6, mallinnetaan suunnitteilla oleva ylijäämäbetonin 

kierrätysliiketoiminta sekä käsitellään siihen liittyviä kriteerejä, prosesseja, 

materiaalivirtoja sekä kustannusaineistoa.  
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Lopuksi keskeisimmät laskelmien tulokset kootaan johtopäätöslukuun 7, jossa 

myös esitetään tutkimuksen lähtökohta, tavoiteasetanta ja käytetyt 

tutkimusmenetelmät, tiivistetään vastaukset tutkimuskysymyksiin sekä arvioidaan 

tutkimuksen luotettavuutta. Lisäksi luvussa 7 esitetään mahdolliset jatkotutkimus- 

ja kehitystarpeet sekä pohditaan kohdeyrityksen ylijäämäbetonin 

kierrätysliiketoiminnan tulevaisuudennäkymiä. 

 

Diplomityön rakenne ja sisältö on havainnollistettu kuvassa 1, jossa keltaisella 

pohjalla on esitetty kirjallisuuskatsauksena toteutetut teorialuvut, vihreällä pohjalla 

empiirisen tutkimuksen luvut ja sinisellä pohjalla tutkimuksen johtopäätökset. 

 

Kuva 1. Diplomityön rakenne ja sisältö luvuittain  

LUKU 2  
Kiertotalous ja kierrätysliiketoiminta betoniteollisuuden 

ominaispiirteet 
 

LUKU 3 
Ylijäämäbetonin ja betonilietteen kierrätysprosessit ja 

jätteenpolton pohjakuonan mineraaliaineksen hyödyntäminen 

LUKU 4 
Kannattavuusajattelu ja kannattavuuden tunnusluvut 

LUKU 5 
Ylijäämäbetonin käsittelyn ja kierrätyksen nykytilan selvitys 

kohdeyrityksessä 

LUKU 6 
Ylijäämäbetonin kierrätysliiketoiminnan mallintaminen ja 

kannattavuuden tarkastelu 

LUKU 7 
Johtopäätökset 
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2 Kierrätysliiketoiminta ja sen ominaispiirteet 

betoniteollisuudessa 

 

Kierrätysliiketoiminta on merkittävä osa Suomen ympäristöliiketoiminnan 

toimialaa (Tilastokeskus 2017). Kierrätysliiketoiminnan periaatteena on, että 

syntynyt jäte kierrätetään takaisin käyttöön suoraan sellaisenaan tai raaka-aineena 

jatkojalostusta varten ja siten uusiotuotteiksi (Demin 2004). Euroopan komission 

(2014, 9) tulkinnan mukaan kiertotalouden käsitteellä on tarkoitettu laajempaa 

kokonaisuutta, jolla edistetään niin kutsuttua jätteetöntä taloutta ja yhteiskuntaa. 

 

Yritykset ovat kiertotalouden keskeisiä toimijoita, jolloin voidaan tuottaa myös 

uusia työpaikkoja ja luoda edellytyksiä kilpailukyvyn parantumiselle, 

liiketoiminnan kehittämiselle sekä ympäristövaikutusten vähentämiselle. Toisaalta 

kiertotalouden hyödyntäminen vaatii yrityksiltä innovatiivisuutta sekä 

riskinottokykyä. Kiertotalouden tehokkaaseen hyödyntämiseen tarvitaan toimivia 

liiketoimintamalleja. Erilaisten ekoteollisten yhteistyöverkostojen luominen ja 

hyödyntäminen edellyttää yrityksiltä vuoropuhelua oman toimialansa ja 

osaamisalueensa ulkopuolella ja myös yhteistyötä julkisten toimijoiden ja 

viranomaisten kanssa. Parhaimmillaan ekoteollisuus johtaa win-win -tilanteeseen, 

jossa yritysten on mahdollista saavuttaa taloudellista hyötyä panostamalla 

ympäristösuorituskykynsä parantamiseen. Jotta win-win -asetelmaa toteutuu, on 

kierrätysliiketoiminnan oltava taloudellisesti kannattavaa. (Aarras 2015, 61,78, 83, 

113) Hyötyjätekauppa perustuu jätemateriaalin eli uusioraaka-aineen myymiseen 

tai luovuttamiseen sekä vastaanottamiseen tai ostamiseen. Toiminta perustuu 

yritysten väliseen vuorovaikutukseen osana suurempaa verkostoa tai se ilmenee 

kahden yrityksen välisenä hyötyjätekauppana. (Aarras 2015, 23) 

 

Aarraksen (2015, 103-104) mukaan Suomessa kierrätysliiketoiminnan 

käynnistämiseen on usein liittynyt tarve ratkaista jäteongelma 

kustannustehokkaasti, tahto hillitä toiminnan ympäristövaikutuksia, kiinnostus 

uusiin teknologioihin tai mahdollisuus hyödyntää käyttökelpoista mutta muutoin 

hävitettäväksi joutuvaa materiaalia. Toisaalta kierrätysliiketoiminnan 
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käynnistyminen on voinut olla myös seurausta lainsäädännön muutoksista. 

Motivaatiotekijät yrityksen strategiselle vihertymiselle, kuten kiertotalouden 

hyödyntämiselle liiketoiminnassa, on Schaltegger et al. (2012) mukaan jaettu 

kuuteen päätekijään: kustannusten alentamiseen, riskien alentamiseen, parempaan 

kannattavuuteen, parempaan maineeseen, houkuttelevuuteen työnantajana ja 

innovaatiokyvykkyyteen. Kierrätysliiketoiminta tulisi kuitenkin nähdä ja ymmärtää 

pelkkää teknistä prosessia, kuten jätemateriaalin kierrätystä ja 

uudelleenvalmistusta, laajemmin ja monipuolisemmin liiketoimintaosaamista 

vaativana toimintaympäristönä (Aarras 2015, 136). 

 

Kannattavan kierrätysliiketoiminnan yhtenä perusedellytyksenä voidaan pitää 

jätemateriaalin hyödyntämistä lähellä sen syntypaikkaa korkeiden 

kuljetuskustannusten vuoksi ja paikallisten yhteistyöverkostojen luominen onkin 

tärkeää. Yhteistyötä ja jätemateriaalia hyödyntävien yritysten on kannattavaa 

sijoittua toistensa lähietäisyydelle ekologisen ja taloudellisen kannattavuuden 

näkökulmista. Toisaalta joidenkin jätevirtojen pienet markkinat ja volyymit voivat 

olla riittämättömät ja tällöin jätemateriaalien hyödyntäminen pelkästään 

paikallisesti ei ole kannattavaa. (Aarras 2015, 57, 120, 122, 147)  

 

Taantuma voi vaikuttaa kierrätysliiketoiminnan kannattavuuteen, sillä 

tuotannolliset toiminnan vähentyessä myös tuotannossa syntyvien jätemateriaalien 

määrä vähenee ja saatavuus vaikeutuu. Muita merkittäviä haasteita ovat alan 

ennakoinnin vaikeus sekä viranomaisten, lupaprosessien sekä 

ympäristövaikutusten arvioinnin hitaus. Kierrätysalan uhkina nähdään 

lainasäädännön ja muiden säännösten kehittyminen epäedulliseen suuntaan. 

Kierrätysliiketoiminnan kannattavuutta tukevat pitkät asiakassuhteet, 

jätemateriaalin tasainen saatavuus ja riittävyys sekä kierrätyksen yrityksille tuomat 

säästöt. (Aarras 2015, 128) 

 

Sivuvirtoina syntyvien materiaalien hyötykäyttömahdollisuuksia voidaan 

teknisessä mielessä tarkastella suoran hyötykäytön näkökulmasta. Toisena 

näkökulmana on hyötykäyttö prosessoituna. Suorassa hyötykäytössä materiaali 
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pyritään käyttämään sellaisenaan. Prosessoimalla puolestaan muutetaan materiaalin 

ominaisuuksia tai koostumusta jollakin menetelmällä ennen sen hyötykäyttöä.  

Prosessoidusta uusiomateriaalista valmistettua rakennetta kutsutaan 

uusiotuotteeksi. (Suomen Betonitieto Oy 2005, 9) 

 

Toiminnanharjoittajalle ei ole yhdentekevää, onko materiaali määritelty 

sivutuotteeksi, jätteeksi vai esimerkiksi raaka-aineeksi, sillä se vaikuttaa ehtoihin, 

joilla käytöstä poistettua materiaalia voidaan hyödyntää. Mikäli materiaali 

luokitellaan jätteeksi, merkitsee se yrityksille enenevässä määrin erilaisia 

lupamenettelyjä ja viranomaiskäsittelyjä sekä kustannuksia. (Aarras 2015, 16) 

 
Lainsäädännön mukaan betoniteollisuudessa valmisbetonin valmistusprosessin 

sivutuotteena syntyvä sekä työmailta palautuva ylijäämäbetoni ja betoniliete ovat 

jätettä. Sen hyötykäyttöä rajoittavat merkittävimmin lainsäädäntö, 

rakentamismääräykset, materiaalin tekninen kelpoisuus sekä hyötykäytön 

kannattavuus. Kansalliset viranomaissäädökset ja esimerkiksi Suomen 

rakentamismääräyskokoelma säätelevät suunnittelua, rakennustuotteiden käyttöä ja 

rakennuskohdetta asettamalla vaatimuksia esimerkiksi betonin koostumukselle. 

(Suikka et. al. 2012, 62) 

 

Uusiomateriaalin hyödyntäminen ja tuotteistaminen on säädeltyä usein eri 

asetuksin ja laein EU:n toimesta sekä kansallisesti (Koivisto et al. 2016, 4). 

Euroopan Unionin rakennustuoteasetus EU 305/2011 on tehnyt CE-merkinnän 

pakolliseksi suurimmalle osalle rakennustuotteista, jos materiaalille on olemassa 

harmonisoitu tuotestandardi (hEN).  Tuotteistamisella tarkoitetaan tavaran tai 

palvelun valmistamisen ja käytön vakioimista eli tuote on aina tuotannollisesti ja 

laadullisesti sekä käytössä samanlainen. (Koivisto et al. 2016, 3) 

 

Rakennustuoteasetuksessa (EU 305/2011) ”rakennustuotteella tarkoitetaan 

tuotetta tai tuotejärjestelmää, joka valmistetaan ja saatetaan markkinoille 

käytettäväksi pysyvinä osina rakennuskohteissa ja niiden osissa.” Valmistaja 

ilmoittaa CE-merkinnällä tuotteen ominaisuudet yhtenäistetyllä tavalla ja vakuuttaa 

omaavansa laadunhallintajärjestelmän ja tuotteen teknisten tietojen olevan 
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varmistettu eurooppalaisen harmonisoidun tuotestandardin tai eurooppalaisen 

teknisen arvioinnin mukaisesti. (Koivisto et al. 2016, 16) 1.7.2013 jälkeen 

rakennustuoteasetuksen mukainen rakennustuote ei ole voinut olla markkinoilla 

ilman CE-merkintää Suomessa eikä Euroopassa. 

 

Uusi, tammikuussa 2018, voimaan tullut Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden 

hyödyntämisestä maarakentamisessa eli niin sanottu MARA-asetus 843/2017, ottaa 

nyt aikaisempaa tarkemmin kantaa murskeeksi kierrätetyt betonin tekniseen 

laatuun. Uuden asetuksen laatukriteerinä on betonimurskeen raekokovaatimuksen 

lisäksi hyödyntämisilmoituksessa osoitettava murskeen laadunhallinta sekä CE-

merkintä. MARA-asetus kohtelee betoniteollisuudessa syntyviä puhtaita 

betonijätteitä tiettyjen tutkimusvelvoitteiden kohdalla hieman kevyemmin kuin 

purkubetonia, mikäli materiaali hyödynnetään betonimurskeena. 

Betoniteollisuudessa syntyvistä puhtaista betonijätteistä ei tarvitse määrittää 

materiaalijakaumaa, epäpuhtauksia eikä kelluvia epäpuhtauksia, kuten 

purkubetonista. Muilta osin tutkimusvelvoitteet ovat MARA-asetuksen mukaan 

samanlaiset. (Vna 843/2017) 

 

Laitos- ja ammattimaiseen jätteen käsittelyyn ja hyödyntämiseen tarvitaan lisäksi 

ympäristölupa. Toiminnan laajuus ja kesto sekä itse laitos määrittävät, onko 

kyseessä jätteen laitoskäsittely. Ansaitseminen tai merkittävä taloudellinen etu 

määrittävät toiminnan ammattimaisuuden. Mikäli kyseessä on yritysmäinen 

kierrätysliiketoiminta, vaatii se edellä mainittujen seikkojen perusteella 

ympäristöluvan. Joissakin tapauksissa myös melko raskas ympäristövaikutusten 

arviointimenettely (YVA-menettely) tulee tehdä. (Kokkonen 2004, 56) 

 

Ympäristölupaprosessi on tärkeä projekti, johon kannattaa valmistautua 

huolellisella suunnittelulla ja ammattimaisella toteutuksella. Varsinaiseen 

lupahakemukseen on suositeltavaan sisällyttää kierrätysliiketoimintaan liittyviä 

asioita ja tietoja mahdollisimman kattavasti, sillä myöhemmin luvan sisällön 

muuttaminen on epävarmaa ja lainvoimainen ympäristölupa luo juridisen raamin 
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sille, miten ja missä sekä millä määrillä kierrätysliiketoimintaa voidaan harjoittaa. 

(Kokkonen 2004, 56)  
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3 Ylijäämäbetonin ja betonilietteen kierrätysprosessit ja 

jätteenpolton pohjakuonan mineraaliaineksen hyödyntäminen 

 

Suomen betoniteollisuudessa valmisbetonin ja betonielementtien sekä muiden 

betonituotteiden valmistuksessa syntyy sivutuotteena betonilietettä sekä 

ylijäämäbetonia noin kaksi prosenttia vuosituotannosta (Betoniteollisuus ry 2010, 

10). 

 

Ylijäämäbetonin kaksi pääasiallista käytössä olevaa kierrätysmenetelmää ovat 

tuorebetonin kuivatus ja murskaus tai tuoreen betonimassan pesu pesurilaitteistolla 

veden ja kiviaineksen erottamiseksi. Valmisbetoniasemilla voi olla käytössään 

omia betonilietteen ja ylijäämäbetonin pesuun soveltuvia pesuasemia ja 

pesurilaitteistoja, tai vaihtoehtoisesti ylijäämäbetoni toimitetaan betonijätteen 

kierrätyksen vastaanottoasemille käsiteltäväksi ostopalveluna. 

 

Erilaisia betoniasemien pesuasemilla käytettäviä käyttökelpoisia 

kierrätysprosessivaihtoehtoja veden ja kiviaineksen erottamiseksi ovat esimerkiksi 

rakenteeltaan yksinkertainen betonilietteen allasselkeytys, joka koostuu 

useammasta sarjaan rakennetusta selkeytysaltaasta. Pesurilla tehostettuun 

allasselkeytykseen on puolestaan yhdistetty rumpu- tai ruuvityyppinen 

pesurilaitteisto, jolla ylijäämäbetoni käsitellään ennen selkeytystä (kuva 2). 

Prosesseja voidaan jatkaa esimerkiksi karkean kiviaineksen fraktioinnilla ja 

kierrätyksellä takaisin betonin valmistukseen tai kierrätysvesi voidaan selkeytyksen 

sijasta homogenoida betonin valmistukseen sopivaksi. (Suomen Betonitieto Oy 

2005, 52-58) 

 

Betonin kierrätyssysteemiin voidaan lisätä myös vedenpoistolaitteisto eli 

suotopuristin, jolla betonilietteen vesimäärä voidaan kuivata alle 40 

massaprosenttiin ja laitevalmistaja Bibkon mukaan jopa 25 massaprosenttiin. 

Suotopuristimen avulla kiintoaines erotetaan vedestä puristamalla. Prosessin 

lopputuotteena syntyy niin sanottu suodatinkakku ja kirkas erotettu vesi voidaan 

johtaa keräyssäiliöön ja takaisiin prosessikiertoon (Suomen Betonitieto Oy 2005, 
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30; Bibko 2018). Suodatinkakku voidaan esimerkiksi toimittaa betonijätteen 

kierrätyksen vastaanottoasemille murskattavaksi kovettuneen betonijätteen tavoin. 

 

 

Kuva 2. Tuoreen ylijäämäbetonin kierrätys Suomen betoniteollisuudessa 

(mukaillen Betoniteollisuus ry 2018) 

 

Betonijätteen käsittelymaksujen sekä kuljetuskustannusten nousu kuin myös 

betonin raaka-aineiden hinta kannustaa betoniteollisuuden yrityksiä omien 

kierrätysprosessien kehittämiseen sekä mahdollisesti parantaa erilaisten 

kierrätysinvestointien kannattavuutta. 

 

Ylijäämäbetonista pesemällä eroteltu kiviaines on teknisesti kelpoinen 

käytettäväksi maarakentamisessa vastaavasti kuin samankaltainen luonnon 

kiviaines, eikä sen käytölle ole myöskään ympäristökelpoisuuden kannalta esteitä, 

sillä se sisältää korkeintaan vain marginaalisia määriä haitallisten aineiden jäämiä. 

Betonin valmistuksessa raekoon mukaan lajitteisiin jakamatonta pestyä 

kierrätyskiviainesta voidaan käyttää myös betonin valmistuksessa, jolloin sen osuus 
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voi olla valmistettavan betonin kiviainesmäärästä enintään 5 %. (Suomen 

Betonitieto Oy 2005, 30) 

 

Murskattua betonia on Suomessa käytetty suurin osa maarakentamiseen lähinnä 

katujen, teiden ja kenttien kantavissa ja jakavissa kerroksissa sekä erinäisissä 

täytöissä (Suomen Betonitieto Oy 2005, 30). Uuden MARA-asetuksen myötä 

betonimurskeen mahdolliset käyttökohteet lisääntyivät ja käyttö on nyt sallittu 

myös teollisuus- ja varastorakennusten alapuolisiin rakennuksiin (Vna 843/2017). 

 

Kuitenkin Suomessa tällä hetkellä toimivat betoninmurskaukseen soveltuvat 

murskauslaitosten tuotantokapasiteetti riittää täyttämään Suomessa olevan betonin 

murskaustarpeen ja alalla on valmiiksi myös jo kilpailua (Suomen Betonitieto Oy 

2005, 86). Murskaustoiminnan tulisi olla myös tasaista ympäri vuoden, sillä pitkään 

varastoituna betonimurske alkaa kovettua yhteen uudelleen, kun se kastuu. 

(Törmänen 2014) Tällöin materiaalin tasaisen saatavuuden ja menekin tärkeys 

korostuu liiketoiminnan kannattavuutta ajatellen. 

 

3.1 Ylijäämäbetonin hyödyntäminen uusiotuotevalmistuksessa 

 

Betoniteollisuuden valmisbetoniliiketoiminnassa sivutuotteena syntyvän 

ylijäämäbetonin koostumus vaihtelee riippuen valukohteeseen vaadittavasta 

valmisbetonin teknisestä laadusta. Sen koostumus on kuitenkin aina tarkasti 

tiedossa. 

 

Suomessa betoniteollisuuden valmisbetoniliiketoiminnan sivutuotteena syntyvää 

ylijäämäbetonia käytetään jonkin verran uusiotuotteiden valmistuksessa. 

Ylijäämäbetonista valmistetaan 250 x 250 mm:n ja 300 x mm:n kokoisia ja 3-15 

metriä pitkiä CE-merkitsemättömiä perustuspalkkeja, joita käytetään esimerkiksi 

työmaaparakkien, väistötilojen ja muiden väliaikaisten tilakonttien aluspalkkeina. 

(Iivonen, 2014) 
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Lisäksi ylijäämäbetonista valmistetaan erilaisilla tuotenimillä olevia eri kokoisia 

betonisia rakennuspalikoita, jotka tukeutuvat toisiinsa nastakiinnitteisesti omalla 

painollaan. Betonisista rakennuspalikoista eli niin sanotuista betonimoduuleista voi 

rakentaa väliaikaisia ja tarvittaessa siirrettäviä rakennelmia.  Markkinoilla tällä 

hetkellä olevia ylijäämäbetonista valmistettuja rakennuspalkkeja ovat esimerkiksi 

mitoiltaan 1,6 x 0,80 x 0,40 m oleva Ekoplokki sekä BeegoBetoni. 

Betonimoduuleista on mahdollista rakentaa nopealla aikataululla väliaikaisia, 

vahvoja ja muunneltavia rakennelmia, kuten varastorakennuksia ja jäteasemien 

lajittelupisteitä. Rakenteet voidaan tarvittaessa purkaa, siirtää ja käyttää uudelleen 

toisessa kohteessa. Vakiokokoiset betonimoduulit mahdollistavat rakennuskohteen 

helpon suunnittelun. (HB-Betoniteollisuus Oy 2018; Syrjän Betoni 2018) Myös 

kansainvälisesti tarkasteltuna, betoninen rakennuspalikka on yleisin betonituote, 

jota ylijäämäbetonista valmistetaan (NRMCA 2009). 

 

Valukohteissa puolestaan ylijäämäbetonista on tehty 300 x 300 x 50 mm:n suuruisia 

betonisia laattoja, joita käytetään yrityksen omassa toiminnassa sen työmailla 

maakaapelikanavien peittämiseen. Laattojen muottityöt ovat yksinkertaiset, eikä 

raudoitusta vaadita sen valmistamiseen. Myöskään betonin lujuudelle tai muille 

ominaisuuksille ei ole vaatimuksia. (Ahola 2015, 52)  

 

3.2 Jätteenpolton pohjakuonan mineraaliaineksen hyödyntämisen 

mahdollisuudet betonituotteissa ja ylijäämäbetonin kierrätyksessä 

 

Suomessa yhdyskuntajätteen arinakattilapoltossa muodostuu vuosittain noin 

300 000 tonnia jätteenpolton pohjakuonaa. Koska jätteenpolton pohjakuona 

luokitellaan jätteeksi, on sen hyödyntäminen luvanvaraista toimintaa. Pohjakuonan 

hyödyntäminen on mahdollista viranomaispäätöksellä ja toiminta vaatii 

mahdollisesti seurannan. Materiaalin hyödyntäminen ei saa myöskään aiheuttaa 

vaaraa. (Saarinen 2018, 72-74) 
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Yhdyskuntajätteen poltosta syntyvät tuhkat luokitellaan lähtökohtaisesti jätteeksi, 

joten niiden uusiokäyttöä säätelevät jätelaki (646/2011), ympäristönsuojelulaki 

(572/2017) sekä MARA-asetus (843/2017). (Kiviniemi et. al. 2012, 8) Poikkeuksen 

tekee tuotteistettu jätteenpolton pohjakuonien mineraalijae, joka ei kuulu jätelain 

vaikutuspiirin. Tuotteistusmenettely keventää tuotteen hyödyntäjän ilmoitus- ja 

lupamenettelyä, sillä materiaalin tutkimusvelvollisuus koskee tuotteen myyjää. 

Tuotteen hyödyntäjää koskee vain selvilläolovelvollisuus. (Sormunen 2018) 

 

Ympäristönsuojelulain uudistamishankkeeseen liittyen ympäristöministeriössä 

valmistellaan parhaillaan asetusta, jossa muun muassa nykyään luvanvaraiset 

betonituotetehtaat ja kiinteät betoniasemat siirtyisivät rekisteröintimenettelyn 

piiriin, eikä toiminnoille tarvitsisi enää hakea ympäristölupaa pohjavesialueen 

ulkopuolella. Samassa asetuksessa erilaisten jätemateriaalien, kuten jätteenpolton 

pohjakuonan mineraaliaineksen hyödyntäminen betonituotevalmistuksessa, 

mahdollistettaisiin pelkällä rekisteröintimenettelyllä ilman ympäristölupaa. 

Asetuksen tavoitteellinen voimaan astuminen on vuoden 2019 alussa. (Saarinen 

2018, 76; Pietarinen 2018)  

 

Jätteenpolton pohjakuona on palamatonta heterogeenistä materiaalia ja sisältää 

muun muassa metalleja ja mineraaliainekseksi luokiteltavaa lasia, keramiikkaa, 

kiveä, tiiltä ja betonia sekä tuhkaa ja sulamistuotteita. Metallien osuus kuonasta on 

noin 12-15 % ja mineraaliaineksen noin 85 %. Lisäksi raakakuonassa on alle 1 % 

palamatonta orgaanista ainesta. (Saarinen 2018, 74; Vento 2018) Kuona sisältää 

myös klorideja ja raskasmetalleja, jotka ovat ympäristölle haitallisia (Sormunen 

2017, 57). 

 

3.2.1 Kokemukset ja tutkimustieto jätteenpolton pohjakuonan 

mineraaliaineksen hyötykäytöstä betonituoteteollisuudessa 

 

Keväällä 2018 tehdyn jätteenpolton pohjakuonien hyödyntämisen saatavilla olevaa 

tutkimustietoa käsittelevän opinnäytetyön (Räsänen 2018, 5, 32) mukaan 

jätteenpolton pohjakuonan hyötykäyttö on toistaiseksi vielä hyvin vähäistä johtuen 
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materiaalin tuntemattomuudesta sekä sen hyödyntämiseen liittyvistä haasteista. 

Myös jätteenpolton pohjakuonista on saatavilla vielä melko vähän 

tutkimuspohjaista tietoa ja tutkimustuloksia. Lisäksi saatavilla oleva tieto ja 

tutkimustulokset ovat hajanaisia sekä käytetty termistö on vielä vakiintumatonta, 

minkä vuoksi myös tutkimustulosten vertailtavuus on haasteellista. 

 

Jätteenpolton pohjankuonan mineraaliaineksen käyttöä betonituoteteollisuudessa 

on kuitenkin jo testattu jonkin verran esimerkiksi raudoitetuissa betonielementeissä 

sekä Luja-moduulien ja pihakivien valmistuksessa korvaamalla luonnon 

kiviaineesta 30-50 % CE-merkityllä jätteenpolton pohjakuonan mineraaliaineksella 

ja kokemukset ovat olleet myönteisiä. Betoniteollisuuden tuotteissa on käytetty 

jätteenpolton pohjakuonan 2-5 mm:n ja 5-12 mm:n raekokoihin seulottua 

mineraaliainesta. Pohjakuonan käyttö korvaavana raaka-aineena ei ole testausten 

perusteella vaikuttanut betonituotteen valmisprosessiin, ulkonäköön tai teknisiin 

ominaisuuksiin. (Saarinen 2018, 72-74; Sormunen 2018) 

 

Käytännössä kuonan on huomattu kuitenkin sitovan enemmän vettä, noin 

kahdeksankertaisen määrän, tavalliseen kiviainekseen verrattuna. Jätteenpolton 

pohjakuonan kiviaines on tiheydeltään alhaisempaa kuin luonnonkiviaines, mikä 

tulee ottaa huomioon valmistusprosessin suhteutuksissa, jotta tuotteen lujuudessa 

päästään riittävän hyviin arvoihin. Tämä tarkoittaa raekoon sekä veden, sementin 

ja mineraaliaineksen määrien optimointia. Jätteenpolton pohjakuonaan sisältävän 

betonimassan lisävedentarve johtaa myös sementin lisäystarpeeseen noin 5-10 % 

perinteiseen betonimassaan nähden.  (Räsänen 2018, 14, 23) Liiallisen veden on 

kuitenkin todettu aiheuttavan kuonan pehmenemistä ja valmiin rakenteen 

lujuusominaisuuksien heikkenemistä (Sormunen 2017, 65). 

 

Saatujen käyttökokemusten perusteella betonituotteissa, joiden valmistukseen on 

käytetty jätteenpolttokuonaa sisältävää betonimassaa, on havaittu laadunvalvonnan 

ja tuotteiden asennuksen yhteydessä, että kuonaan jääneet metalliset langat 

saattavat nousta betonituotteen pintaan. Metallilangat ovat saattaneet nousta esiin 

jopa asennuksen jälkeen tai talviaikana lämpötilanvaihteluiden seurauksena. Myös 
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käytetyn betonimassan suurempi vesipitoisuus on aiheuttanut pakkausrapautumaa 

pohjakuonaa sisältäviin betonituotteisiin. (Räsänen 2018, 23) 

 

Pitkäaikaisissa tutkimuksissa on myös todettu, että mineraaliaineksen mahdolliset 

haitta-aineet, kuten metallit ja kloridi, eivät liukene maaperään betonituotteiden 

käyttökohteissa, sillä käytetty jätteenpolton pohjakuonan mineraaliaines on 

sitoutuneena betonituotteeseen. (Saarinen 2018, 74) 

 

3.2.2 Jätteenpolton pohjakuonan mineraaliaineksen hyödyntäminen 

pääkaupunkiseudulla 

 

Pääkaupunkiseudulla Vantaan Energia Oy:n jätevoimalan energiantuotannossa 

sivutuotteena syntyvä pohjakuona toimitetaan Helsingin seudun ympäristöpalvelut 

-kuntayhtymän (HSY) Ämmässuolla sijaitsevalle jätteenkäsittelylaitokselle. HSY:n 

jätteenkäsittelylaitoksella otettiin vastaan raakakuonaa vuonna 2017 yhteensä 72 

191 tonnia ja vastaanotetun kuonan määrä on kasvanut vuosittain.  Vastaanotettu 

kuona varastoidaan ja ikäännytetään kasoissa ja se käsitellään metallien 

erottamiseksi. Käsittelyprosessissa kuonan hiekkaa ja soraa muistuttavat 

mineraaliainekset seulotaan raekoon mukaan. (Uuksulainen et. al. 2018, 30) 

 

HSY hyödyntää kuonaa esimerkiksi kaatopaikan rakenteissa ja tuhkan 

stabiloinnissa. Jätteenpolton pohjakuonalle kuitenkin etsitään muita käyttökohteita 

jatkuvasti. Vuonna 2018 HSY:n tavoitteena on löytää tapoja hyödyntää 

pohjakuonan mineraaliaineksia muun muassa betonituotteissa. Myös parhaillaan 

käynnissä olevan, muun muassa kuonan tutkimukseen ja hyödyntämiseen liittyvän 

UUMA2-hankkeen, yhtenä tavoitteena on edistää uusiomateriaalien käyttöä betoni- 

ja rakennusteollisuudessa. (Uuksulainen et. al. 2018, 74, 76) 

 

Kohdeyrityksessä nähdään mahdollisena jätteenpolton pohjakuonan 

mineraaliaineksen hyötykäyttö mahdollisessa ylijäämäbetonin 

kierrätysliiketoiminnassa, jolloin pohjakuonan mineraaliainesta lisättäisiin 

ylijäämäbetonin kierrätyslaitokselle vastaanotettavan ylijäämäbetonin sekaan. 
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Vettä tehokkaammin sitova pohjakuona toimisi näin ylijäämäbetonimassaa 

sitovana ja lujittavana sekä massaa jatkavana materiaalina yhdessä veden kanssa. 

Lisäksi kierrätyslaitoksella voitaisiin hyödyntää yhdessä ylijäämäbetonin ja 

pohjakuonan mineraaliaineksen kanssa betonimassan seassa kohdeyrityksen 

pesuasemilla eroteltua betonin kiviainesta, jolloin sitä ei enää vietäisi muille 

betonijätteen kierrätyksen vastaanottoasemille käsiteltäväksi ostopalveluna. 

Jätteenpolton pohjakuonan mineraaliaineksen hyötykäytön taloudelliseen 

kannattavuuteen vaikuttavat merkittävimmin kuljetusmatkat ja 

kuljetuskustannukset, jolloin hyötykäytön alueellisuuden tärkeys korostuu. 

Jätteenpolton pohjakuonan mineraaliaineksen hyödyntämisen toteutumisen 

kannalta ylijäämäbetonin kierrätysliiketoiminnassa oleellisia kysymyksiä ovat 

mihin hintaan ja millä ehdoin hyötyjätekauppaa käydään ja missä materiaali 

sijaitsee. 

 

Perusajatuksena ja lähtökohtana jätteenpolton pohjakuonan mineraaliaineksen 

hyödyntämiselle ylijäämäbetonin kierrätysliiketoiminnassa on niin sanottu win-win 

-asetelma, jolloin sekä jätemateriaalia tuottavalle toimijalle että kohdeyritykselle 

olisi hyödyllistä ja kannattavaa tehdä yhteistyötä ja käydä hyötyjätekauppaa. 

Merkittävin kohdeyritykselle koituva hyöty jätteenpolton mineraaliaineksen 

käytöstä omassa ylijäämäbetonin kierrätysliiketoiminnassa muodostuu, mikäli 

kohdeyrityksen ylijäämäbetonin kierrätyslaitos voidaan perustaa jätteenpolton 

pohjakuonan mineraaliainesta käsittelevän laitoksen välittömässä läheisyydessä 

sijaitsevalle noin hehtaarin kokoiselle vuokrattavalle maa-alueelle, jonka kyseinen 

toimija omistaa. Ylijäämäbetonista ja jätteenpolton pohjakuonan 

mineraaliaineksesta voidaan valmistaa uusiobetonituotteita, kuten betoniporsaita, 

esimerkiksi HSY:n tarpeisiin, jolloin jätemateriaali hyödynnetään lähellä sen 

syntypaikkaa ja siitä valmistettavat betonituotteet myydään osittain myös 

yhteistyöverkoston sisälle. Valmistettavia betonimoduuleita voidaan käyttää aluksi 

myös kierrätyslaitoksen omiin tarpeisiin tontin melusuojaseinän rakentamisessa. 

Kuvassa 3 on esitetty jätteenpolton pohjakuonan mineraaliainesta ja 

ylijäämäbetonia uusiotuotevalmistuksessa hyödyntävän kierrätysliiketoiminnan 

karkea perusmalli. 
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Kuva 3. Jätteenpolton pohjakuonan mineraaliainesta ja ylijäämäbetonia 

uusiotuotevalmistuksessa hyödyntävän kierrätysliiketoiminnan karkea 

perusmalli 
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4 Kannattavuusajattelu ja kannattavuuden tunnusluvut 

 

Liiketoiminnan keskeisin tavoite on kannattavuus. Kannattavuuden 

perusajatuksena pidetään usein sitä, että sen toiminnan tuotot ovat suuremmat, kuin 

mitä toiminnan ylläpitämisen kustannukset ovat, jolloin yritys tuottaa voittoa. 

Liiketoiminta on tappiollista, jos tuotot ovat kustannuksia pienemmät. Näkökulmat 

liiketoiminnan kannattavuuden tarkasteluun voivat vaihdella ja eri toimialoilla se 

voi tarkoittaa eri asioita, ja sen vuoksi kannattavuuden mittaamiseksi on kehitetty 

eri tunnuslukuja. (Kinnunen et. al. 2010, 55)  

 

Toisaalta ei myöskään voida suoraviivaisesti ajatella, että esimerkiksi negatiivisen 

tuloksen omaava liiketoiminta tai sen osa on kannattamatonta, sillä kyseinen 

toiminta voi vaikuttaa positiivisesti yrityksen pääliiketoimintaan merkittävällä 

mutta hankalasti mitattavalla ja todennettavalla tavalla, minkä vuoksi 

kokonaistilanteen arvioiminen on yksittäisen toiminnon kannattavuuden 

arvioimista keskeisempää (Andersson et. al. 2001, 66).  

 

Kohdeyrityksen näkökulmasta ylijäämäbetonin liiketoiminnan perustaminen on 

nykytilanteeseen verrattuna kannattavaa silloin, jos liiketoiminnan tuotot kattavat 

sen kustannukset, eivätkä ylijäämäbetonin käsittelyyn ja kierrätykseen liittyvät 

toiminnot tuota tappiota. Kierrätysliiketoimintaa suunnitellaan pidemmälle 

tulevaisuuteen ja tuloksen oletetaan kehittyvän vähitellen voitolliseksi. 

Mahdollisilla voitoilla voidaan kehittää kierrätysliiketoimintaa edelleen. 

 

4.1 Liiketoiminnan tuotot ja kustannukset 

 

Liiketoiminnan kannattavuus muodostuu, kun oman liiketoiminnan tuotoista 

vähennetään sen kustannukset. Liiketoiminnan liikevaihto eli myyntituotto kertoo 

yrityksen tuotteiden tai palveluiden myynnistä saadut myyntituotot, joista on 

vähennetty myönnetyt alennukset ja arvonlisäverot. Myyntituotto lasketaan 

kertomalla suoritemäärä yksikköhinnalla. Liiketoiminnan tuottoja voidaan laskea 
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esimerkiksi tuotekohtaisesti, mutta myös suurempina kokonaisuuksina, kuten 

palveluita tai toimintoja koskevasti. Liiketoiminnan kokonaistuotot saadaan, kun 

lasketaan yhteen kaikkien eri suoritteiden tuotot. (Stenbacka et. al. 2003, 25) 

 

Liiketoiminnassa aiheutuu kustannuksia erilaisten tuotantotekijöiden käytöstä. 

Kustannuksia voidaan jaotella eri tavoin. Yleisimmin kokonaiskustannukset jaetaan 

muuttuviin ja kiinteisiin kustannuksiin. Muuttuvat kustannukset vaihtelevat 

toiminta-asteen mukaan, kiinteät kustannukset pysyvät tuotantomäärästä 

riippumatta samoina. Muuttuvia kustannuksia ovat esimerkiksi 

materiaalikustannukset. Kokonaiskustannusten jaottelu muuttuviin ja kiinteisiin 

kustannuksiin ei kuitenkaan ole aina yksiselitteistä etenkään tuotannollisissa 

yrityksissä. (Stenbacka et. al. 2003, 26, 31) 

 

Muuttuvat kustannukset ovat tasasuhteisia eli lineaarisia, jos ne ovat yksikköä 

kohden samat riippumatta tuotannon määrästä. Muuttuvat kustannukset voivat olla 

myös kiihtyvästi eli progressiivisesti muuttuvia tai alenevasti eli degressiivisesti 

muuttuvia. Esimerkiksi ylityöt aiheuttavat yksikkökohtaisten muuttuvien 

kustannusten kiihtyvää kasvua. Kasvaneen tuotantomäärän johdosta tehdyt 

suuremmat raaka-aineiden tilauserät voivat puolestaan laskea raaka-aineen hintaa, 

jolloin yksikkökohtaiset muuttuvat kustannukset alenevat. (Stenbacka et. al. 2003, 

27-28) 

 

Kiinteisiin kustannuksiin luetaan usein esimerkiksi kuukausipalkat, vuokrat ja 

toimitilojen ylläpito. Kiinteät kustannukset eivät aina välttämättä ole täysin 

muuttumattomia, vaan niiden suuruus voi vaihdella esimerkiksi toiminnan 

laajentumisen, hintojen muutoksen tai tarvehankinnan myötä. Tarvehankintaan 

perustuvia kiinteitä kustannuksia ovat esimerkiksi siivous- lämmitys ja 

kunnossapitokustannukset, sillä niiden voidaan katsoa olevan niin sanotun 

tuotantovalmiuden ylläpitoon liittyviä kustannuksia. Kiinteät kustannukset ovatkin 

usein kiinteitä vain toiminta-asteiden välialueilla ja muuttuvat muilta osin 

hyppäyksittäin. (Stenbacka et. al. 2003, 29-31) 
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4.2 Kannattavuuden arviointi ja katetuottolaskennan tunnusluvut 

 

Kannattavuuden arviointiin käytettävien tunnuslukujen tulisi olla riittävän 

yksinkertaisia, luotettavia ja saatavissa tai arvioitavissa olevan tiedon perusteella 

valittuja, jotta niiden avulla voitaisiin nopeastikin muodostaa kattava kokonaiskuva 

arvioitavasta liiketoiminnasta. Epäolennaisten tai liian monien eri tunnuslukujen 

käyttö voi vaikeuttaa toiminnan ohjaamista ja arvioimista ja johtaa päätöksiä 

väärään suuntaan. (Eskola & Mäntysaari 2006, 124) 

 

Liiketoiminnan kannattavuutta voidaan analysoida erilaisilla mittareilla. 

Liiketoiminnan kannattavuudesta saadaan parhain käsitys, kun sitä tarkastellaan 

pidemmällä aikavälillä seuraamalla sijoitetun pääoman tuottoastetta, jolloin tulos 

suhteutetaan sijoitettuun pääomaan, joka on sidottuna tuloksen saavuttamiseksi 

tarkoitettuihin resursseihin. Lyhyemmällä aikavälillä kannattavuutta voidaan 

arvioida ja tarkastella katetuottolaskennan avulla, sillä muuttuvien ja kiinteiden 

kustannusten voidaan lyhyellä aikaväillä olettaa pysyvän samoina toiminta-asteesta 

riippumatta. Vaikka katetuottolaskelmaan perustuva kannattavuusanalyysi on usein 

reaalielämän tilanteita pelkistävää, on sen käyttö kuitenkin hyödyllistä 

liiketoiminnan kannattavuutta arvioidessa. (Eskola & Mäntysaari 2006, 125) 

 

4.2.1 Myyntikate ja myyntikateprosentti 

 

Myyntikate ja myyntikateprosentti ovat yhdet käytetyimpiä tunnuslukuja 

liiketoiminnan kannattavuuden arvioinnissa. Kun liiketoiminnan tuotoista 

vähennetään muuttuvat kustannukset, saadaan laskettua myyntikate. Kun 

myyntituotoista lasketaan myyntikatteen osuus, saadaan myyntikateprosentti. 

Erittelytarkkuuden hankaluuden ja tulkinnanvaraisuuden vuoksi tuloslaskelmassa 

ei enää nykyään tehdä erottelua muuttuviin ja kiinteisiin kustannuksiin, joten 

myyntikatetta ei lasketa tuotannollisten yritysten tilinpäätöstietoihin. 

Myyntikatteelle tai myyntikateprosentille ei ole esitetty suositeltua vaihteluväliä. 

Myyntikatteen tulisi kuitenkin olla suurempi kuin kiinteät kustannukset, jotta 
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liiketoiminta olisi voitollista. (Heikinmatti 2017, 63; Leppiniemi & Kaisanlahti 

2018; Stenbacka et. al. 2003, 61, 63) 

 

Myyntikatteen laskentakaava on: 

 

𝑀𝑦𝑦𝑛𝑡𝑖𝑘𝑎𝑡𝑒 =  𝑚𝑦𝑦𝑛𝑡𝑖𝑡𝑢𝑜𝑡𝑜𝑡 − 𝑚𝑢𝑢𝑡𝑡𝑢𝑣𝑎𝑡 𝑘𝑢𝑠𝑡𝑎𝑛𝑛𝑢𝑘𝑠𝑒𝑡  (1) 

 

Myyntikateprosentin laskukaava on: 

 

𝑀𝑦𝑦𝑛𝑡𝑖𝑘𝑎𝑡𝑒𝑝𝑟𝑜𝑠𝑒𝑛𝑡𝑡𝑖 =  𝑥100    (2) 

 

4.2.2 Käyttökate ja käyttökateprosentti 

 

Liiketoiminnan käyttökate saadaan laskettua, kun myyntikatteesta vähennetään 

kiinteät kustannukset. Käyttökatteesta ei vähennetä poistoja kuten liiketuloksesta ja 

se kuvaakin liiketoiminnan tuloksen ennen arvonalentumisia, rahoituseriä, poistoja 

ja veroja. Käyttökatetta ei myöskään ilmoiteta yrityksen tuloslaskelmassa. 

Käyttökateprosentti ilmoittaa käyttökatteen osuuden myyntituotosta. 

Yritysneuvottelutoimikunta on esittänyt teollisuuden käyttökateprosentin suuntaa-

antavaksi vaihteluväliksi 10-25 % (Heikinmatti 2017, 63). Käyttökateprosentti käy 

kuitenkin huonosti yritysten väliseen vertailuun, sillä se ei ota huomioon 

mahdollisia tonttien ja toimitilojen vuokria ja leasingvuokria. (Leppiniemi & 

Kaisanlahti 2018) 

 

Käyttökatteen laskukaava on: 

 

𝐾ä𝑦𝑡𝑡ö𝑘𝑎𝑡𝑒 =  𝑚𝑦𝑦𝑛𝑡𝑖𝑘𝑎𝑡𝑒 − 𝑘𝑖𝑖𝑛𝑡𝑒ä𝑡 𝑘𝑢𝑠𝑡𝑎𝑛𝑛𝑢𝑘𝑠𝑒𝑡   (3) 

 

Käyttökateprosentin laskukaava on: 

 

𝐾ä𝑦𝑡𝑡ö𝑘𝑎𝑡𝑒𝑝𝑟𝑜𝑠𝑒𝑛𝑡𝑡𝑖 =  
ä ö

𝑥100    (4) 
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4.2.3 Kriittinen piste 

 

Liiketoiminnan kriittinen piste saavutetaan, kun toiminnan myyntikate on 

kiinteiden kustannusten kanssa yhtä suuri. Tällöin liiketoiminta ei tuota voittoa. 

Kriittisessä pisteessä myynnin määrä riittää saavuttamaan niin sanotun 

nollatuloksen. Kriittistä pistettä voidaan kutsua myös kriittiseksi myynniksi. 

Liiketoiminta tuottaa voittoa, jos myynti on suurempaa kuin kriittinen myynti, ja 

vastaavasti sitä pienemmällä myynnillä toiminta on tappiollista. (Stenbacka et. al. 

2003, 63) 

 

Euromääräisen kriittisen pisteen laskukaava on: 

 

𝐾𝑟𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑝𝑖𝑠𝑡𝑒 (€) =  
ä  

𝑥100    (5) 

 

4.2.4 Varmuusmarginaali 

 

Varmuusmarginaali kertoo kriittisen pisteen ja yrityksen toteutuneen myyntituoton 

erotuksen. Positiivinen varmuusmarginaali ilmaisee, kuinka paljon myyntituotto 

voi laskea ennen nollatulosta. Negatiivinen varmuusmarginaali ilmaisee tarvittavan 

myyntituoton lisäyksen nollatuloksen saavuttamiseksi. (Stenbacka et. al. 2003, 65) 

 

Euromääräisen varmuusmarginaalin laskukaava on: 

 

𝑉𝑎𝑟𝑚𝑢𝑢𝑠𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑎𝑙𝑖 (€) =  𝑚𝑦𝑦𝑛𝑡𝑖𝑡𝑢𝑜𝑡𝑜𝑡 − 𝑘𝑟𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑠𝑒𝑛 𝑝𝑖𝑠𝑡𝑒𝑒𝑛 𝑚𝑦𝑦𝑛𝑡𝑖  (6) 

 

4.2.5 Takaisinmaksuajan menetelmä 

 

Uuden liiketoiminnan käynnistäminen edellyttää lähes poikkeuksetta myös 

investointeja alkutilanteessa, jolloin toiminnoista muodostuvia tuloja ei vielä ole. 

Liiketoimintaan sijoitetun pääoman suuruus riippuu pääosin tarvittavista 
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pitkäaikaisista tuotantovälineistä sekä myös yrityksen kassavirrasta. (Eklund & 

Kekkonen 2011, 76) 

 

Yksinkertainen investointien arviointimenetelmä on takaisinmaksuajan menetelmä 

ja se on helppoutensa ansioista yleisesti käytössä. Menetelmä on käyttökelpoinen, 

kun investointiin liittyy epävarmuutta. Sen heikkoutena on, että se jättää koron ja 

rahan aika-arvon laskelmista pois. Menetelmällä selvitetään aika, jossa investointi 

maksaa itsensä takaisin, eikä laskettava tulos niinkään kerro liiketoiminnan 

kannattavuudesta, vaan sitä voidaan käyttää yhtenä investoinnin valintakriteerinä, 

mikä suosii nopeinta takaisinmaksuaikaa. (Neilimo & Uusi-Rauva 1997, 223) 

 

Investoinnin takaisinmaksuaika lasketaan Neilimon ja Uusi-Rauvan (1997, 223) 

mukaan jakamalla perusinvestointikustannus eli aloitusinvestointikustannus 

vuotuisella nettotuotolla, seuraavan kaavan mukaisesti: 

 

𝑇𝑎𝑘𝑎𝑖𝑠𝑖𝑛𝑚𝑎𝑘𝑠𝑢𝑎𝑖𝑘𝑎 =  
 

    (7) 
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4.3 Kannattavuuden parantaminen 

 

Kirjallisuus antaa useamman keinon liiketoiminnan kannattavuuden 

parantamiseen. Kaikki tavat eivät sovellu sellaisinaan kaikkien organisaatioiden 

liiketoiminnan kannattavuuden kehittämiseen ja parantamiseen. Käytettävät keinot 

tulisikin valita toiminnan luonteeseen ja toimintaympäristöön sopiviksi ja miettiä 

käytettävien keinojen keskinäisiä vaikutussuhteita. (Stenbacka et. al. 2003, 75) 

 

Tämän diplomityön tarkoituksena on tarkastella kohdeyrityksen kannattavuuden ja 

kilpailukyvyn parantamista mahdollisen uuden kierrätysliiketoimintamallin avulla. 

Nykytilanteessa muita vaihtoehtoisia tarkasteltavia keinoja kannattavuuden 

parantamiseksi voivat olla esimerkiksi myynnin lisääminen, myyntihinnan 

nostaminen ja kustannusten karsiminen. 

 

Myyntimäärää lisäämällä kannattavuutta voidaan parantaa, jos liiketoiminnan 

myyntikate on positiivinen ja kiinteät kustannukset pysyvät samoina volyymin 

noususta huolimatta. Tällöin liiketoiminnan voitto kasvaa saman verran kuin 

myyntikate. Myynnin lisääminen edellyttää kuitenkin kasvaa kysyntää nykyisten 

tai uusien asiakkaiden myötä. (Stenbacka et. al. 2003, 72-73) 

 

Myyntihinnan nostaminen on tehokas tapa vaikuttaa liiketoiminnan 

kannattavuuteen, jos kysyntä pysyy samana. Usein hinnan korotus kuitenkin 

vaikuttaa kysyntää alentavasti. 

 

Jos liiketoiminnan muuttuvia kustannuksia pystytään alentamaan, myyntikate 

kasvaa. Muuttuvat kustannukset alenevat myös toiminnan supistuessa, mutta 

yleensä kannattavuuskin silloin heikkenee. Jos kiinteät kustannukset alenevat, 

paranee liiketoiminnan tulos. Myyntikatteeseen kiinteiden kustannusten muutokset 

eivät vaikuta. (Stenbacka et. al. 2003, 74-75) 
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5 Ylijäämäbetonin käsittelyn ja kierrätyksen nykytilan selvitys 

kohdeyrityksessä 

 

Tässä luvussa kartoitetaan kohdeyrityksen ylijäämäbetonin käsittelyyn ja 

kierrätykseen liittyvät pääkaupunkiseudun valmisbetoniasemien nykytilanteen 

ylijäämäbetonin käsittelyyn ja kierrätykseen liittyvät toiminnot ja prosessit sekä 

taloudellinen tilanne. 

 

5.1 Tutkimusaineiston hankinta 

 

Kohdeyrityksen ylijäämäbetonin käsittelyn ja kierrätyksen nykytilan selvittämistä 

varten kvalitatiivista aineistoa hankittiin keskustelemalla yrityksen henkilöstön 

kanssa. Keskusteluja käytiin Etelä-Suomen valmisbetoniliiketoiminnan 

aluejohtajan ja ylijäämäbetonin käsittelyyn ja kierrätykseen liittyvien toimintojen 

eri vaiheissa, kuten laskutuksessa ja ostoreskontrassa sekä betoniasemilla, 

työskentelevien työntekijöiden ja näistä toiminnoista vastaavien henkilöiden 

kanssa.   

 

Keskustelut olivat luonteeltaan vapaamuotoisia ja ne painottuivat tutkimuksen 

alkuun. Myöskään esitettyjä kysymyksiä ei ollut määritetty etukäteen. Keskustelut 

olivat lyhyitä mutta tärkeitä kokemusperäisen tiedonkeruun kannalta. 

Keskustelujen tavoitteena oli kartoittaa nykyisiä toimintatapoja, kehityksenkohteita 

ja haasteita sekä saada kokonaiskuva valmisbetoniliiketoiminnassa sivutuotteena 

syntyvän ylijäämäbetonin käsittelystä ja kierrätyksestä kohdeyrityksessä 

pääkaupunkiseudulla. Keskustelut auttoivat myös kvantitatiivisen aineiston 

keräämisessä mahdollisimman kattavasti, tehokkaasti ja luotettavasti. Lisäksi 

tutkimuksessa aineistonkeruumenetelmänä käytettiin käytännön työn ohella 

tehtävää havainnointia. 

 

Kvalitatiivisen aineiston lisäksi kerättiin kvantitatiivista dataa kohdeyrityksen 

tietojärjestelmistä. Yrityksellä on käytössään Visma Econet Pro- taloushallinnan 
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ohjelmisto sekä ostolaskujen sähköinen käsittelyjärjestelmä, Heeros. 

Tuotannonohjauksessa hyödynnetään SW-Developmentin toimittamaa PES-

ohjelmistoa (Planning Efficiency System). Tietoa kerättiin valmisbetonin 

tuotantomääristä sekä ylijäämäbetonin käsittelyyn ja kierrätykseen liittyvistä 

kustannuksista ja myyntituotoista. Kohdeyrityksen sisäisen kvantitatiivisen 

tutkimusaineiston tueksi ja vertailutiedoksi pyydettiin betonijätteen kierrätyksen 

vastaanottoasemille toimitetun betonijätteen määrät myös betonijätettä 

vastaanottaneen yrityksen tietojärjestelmästä. Kvantitatiivista dataa kerättiin 12 

kuukauden ajanjaksolta, 1.7.2016-2017. Edellisen tilikauden, 1.7.2015-30.6.2016, 

vastaavia tietoja kerättiin vertailudataksi niiltä osin kuin tietojen laadun ja 

saatavuuden kannalta oli mahdollista. 

 

5.2 Ylijäämäbetonin käsittelyn ja kierrätyksen taloushallintaprosessin 

nykytilan selvitys 

 

Tässä luvussa kuvataan kohdeyrityksen ylijäämäbetonin käsittelyn ja kierrätyksen 

taloushallinnan prosessit sekä siihen liittyvät käytännöt ja selvitystyössä käytetyt 

menetelmät. 

 

5.2.1 Palautusbetonin käsittelyn ja kierrätyksen myyntilaskutus 

 

Yrityksen kaikki, mukaan lukien myös työmailta palautuvan tuoreen betonimassan 

käsittelyn ja kierrätyksen, myyntilaskutus tapahtuu Econet Pron kautta. 

 

Tilaajilta laskutetaan valmisbetonihinnaston mukaisesti työmaalta takaisin 

palautetusta betonimassasta vastaanotto- ja käsittelymaksu sekä kuljetusmaksu 

betonin kierrätyksen ja työmaan väliseltä matkalta. Kuljetus veloitetaan 

pääkaupunkiseudulla vain, jos työmaalta palautuvan betonimassan määrä on yli 2 

m3:ä eli 4,7 tonnia. Lisäksi, mikäli pumppuauton perää ei voida pestä työmaalla, 

veloitetaan siitä kertaluonteinen maksu. (Kohdeyritys Oy 2015; 2017; 2018) 
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Työmaalle toimitettavalle valmisbetonierää koskevalle rahtikirjalle autoilija kirjaa 

työmaalta betonin kierrätyksen vastaanottoasemalle toimitetun palautusbetonin 

määrän vaakaraportin mukaisesti, palautusbetonierän kuljetuksen kilometrimäärän 

sekä mahdollisen pumppuauton perän pesun, mikäli sitä ei ole voitu suorittaa 

työmaalla. Autoilija palauttaa rahtikirjan betoniaseman myllärille, joka kirjaa tiedot 

PES-tuotannonohjausjärjestelmään. Tiedot siirtyvät tuotannonohjausjärjestelmästä 

laskuttajalle, joka luo tietojen ja tarjouksen mukaisen laskun Econet Pro- 

ohjelmistossa (kuva 4). (Myyntireskontra 2018) 

 

 

Kuva 4. Palautusbetonin käsittelyn ja kierrätyksen laskutuksen 

tiedonsiirtoprosessi 

 

Ohjelmistosta saadaan tulostettua esimerkiksi erilaisia kirjanpidon, laskutuksen, 

sekä myynti- ja ostoreskontran raportteja. Nykytilanteen selvitystä varten 

pääkaupunkiseudun työmaiden palautusbetonin kuljetukseen sekä vastaanottoon ja 

kierrätykseen liittyviä myyntitilastoraportteja haettiin tilikausilta 2015-2016 ja 

2016-2017 taulukon 1 mukaisilla nimikkeiden rajausehdoilla. Myyntiraporttien 

haku kattoi koko asiakastietokannan. 
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Taulukko 1. Myyntiraporttien haun nimikkeiden rajausehdot ja selitteet 

Nimike Selite 

ESJB Ylijäämäbetonin vastaanotto- ja käsittely (tn) 

ESJBM Ylijäämäbetonin vastaanotto- ja käsittely (m3) 

ES90KU Ylijäämäbetonin kuljetus 

ESPES Pumppuauton perän pesu 

 

5.2.2 Ylijäämäbetonin käsittelyyn ja kierrätykseen liittyvien ostolaskujen 

käsittelyprosessi ja kulujen tiliöinti 

 

Kohdeyrityksellä käytössä oleva ostolaskujen sähköinen käsittelyjärjestelmä, 

Heeros, kattaa mm. verkkolaskujen vastaanottamisen, paperilaskujen digitaaliseen 

muotoon saattamisen (skannauksen) ja niiden kierron yrityksen sisällä, mikä 

käsittää laskujen tarkastamisen, tiliöinnin kulutileille, laskujen hyväksynnän, 

maksamisen ja arkistoinnin. Lisäksi ohjelmasta saadaan tulostettua raportteja 

esimerkiksi kustannuspaikoittain tai kulutileittäin. (Ostoreskontra 2018) 

 

Ylijäämäbetonin käsittelyyn ja kierrätykseen liittyvien ostolaskujen tarkastajat ja 

hyväksyjät määräytyvät kustannuspaikan ja kulutyypin perusteella. Ostolaskujen 

käsittelyprosessi on esitetty pääpiirteittäin kuvassa 5. 

 

 

Kuva 5. Ylijäämäbetonin käsittelyyn ja kierrätykseen liittyvien ostolaskujen 

käsittelyprosessi 

 

Yleisimmät ylijäämäbetonin käsittelyyn ja kierrätykseen liittyvät neljä tiliöitävää 

kulutyyppiä ovat: ylijäämäbetonin vastaanotto- ja kierrätyskulut, pesuhallin 
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kunnossapitoon liittyvät kulut, pesuhallien erotellun lajittelematon betonin 

kiviaineksen vastaanotto- ja kierrätyskulut sekä kuljetuskulut pesuhallilta 

kierrätyksen vastaanottoasemalle. 

 

Yrityksessä on kolme ylijäämäbetonin käsittelyyn ja kierrätykseen liittyville 

ostolaskuille osoitettua kulutiliä, joita on käytetty vaihtelevasti kulutyypistä 

riippuen näiden kulujen tiliöintiin (taulukko 2). Kulutilien lisäksi kulut tulee 

kohdistaa niitä koskevalle kustannuspaikalle eli betoniasemalle, joita 

pääkaupunkiseudulla on kuusi. 

 

Taulukko 2. Ylijäämäbetonin käsittelyyn ja kierrätykseen liittyvien ostolaskujen 

tiliöintiin tarkoitetut kulutilit ja kuvaukset niille tiliöidyistä kulutyypeistä 

Kulutilin nimi 

järjestelmässä 
Kuvaus tiliöidyistä kulutyypeistä 

4869  

Jätebetonin käsittely 

Työmailta palautuvan tuoreen betonimassan eli 

palautusbetonin vastaanotto- ja kierrätyskulut 

4870 

Muut vieraat 

palvelut alv 24 %  

(viety työmaalta 

suoraan) 

Pesuhallin kunnossapitoon liittyvät kulut, 

ylijäämäbetonin, pesuhallien erotellun lajittelemattoman 

betonin kiviaineksen vastaanotto- ja kierrätyskulut 

6440 

Pesuhallin kulut  

(viety pesuhallista) 

alv 24% 

Pesuhallin kunnossapitoon liittyvät kulut, 

ylijäämäbetonin, pesuhallien erotellun lajittelemattoman 

betonin kiviaineksen vastaanotto- ja kierrätyskulut ja 

kuljetuskulut pesuhallilta kierrätyksen 

vastaanottoasemalle 

 

Nykytilanteen selvitystä varten pääkaupunkiseudun valmisbetoniliiketoiminnan 

ylijäämäbetonin kuljetukseen, käsittelyyn ja kierrätykseen sekä pesuhallien 

kunnossapitoon liittyviä arkistoituja ostolaskuja haettiin 

kustannuspaikkakohtaisesti tilikausilta 2015-2016 ja 2016-2017 niille ensisijaisesti 

tarkoitetuilta, taulukon 2 mukaisilta, kulutilileiltä. Keskustelemalla 
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pääkaupunkiseudun valmisbetoniliiketoiminnan aluejohtajan kanssa, selvitettiin 

yleisimmin betonijätteen käsittelyssä ja kierrätyksessä, kuljetuksessa sekä 

pesuhallien kunnossapidossa käytetyt toimittajat. Hakutuloksena saatuja 

ostolaskuja käytiin läpi silmämääräisesti, jotta mahdolliset virheellisesti kyseisille 

kulutileille tiliöidyt ostolaskut saataisiin eroteltua pois joukosta. 

 

Entuudestaan oli tiedossa, että betonijätteen kuljetukseen, vastaanottoon ja 

kierrätykseen sekä pesuhallien kunnossapitoon liittyviä ostolaskuja saattaisi olla 

tiliöityinä virheellisesti myös muilla yrityksen kulutileillä. Näitä virheellisille 

kulutileille eksyneitä kuluja pyrittiin jäljittämään mahdollisimman kattavasti 

erilaisilla hakuehdoilla, -rajauksilla ja tiedossa olevien toimittajien nimillä sekä 

niiden yhdistelmillä, jotta mahdolliset virheellisille kulutileille eksyneet kulut 

saataisiin selvitettyä ja otettua huomioon tutkimuksessa. 

 

Tarkastelujaksoilla pääkaupunkiseudun betonijätteen kierrätyksen 

vastaanottoasemille toimitettu betonijätemäärä selvitettiin pyytämällä 

kustannuspaikkakohtainen määrätieto kyseisen palveluntuottajan 

tietojärjestelmästä. 

 

5.3 Valmisbetonin tuotantomäärät nykytilanteessa 

 

Taulukossa 3 on esitetty pääkaupunkiseudun betoniasemien 

kustannuspaikkakohtaiset valmisbetonin tuotantomäärät tilikausina 2015-2016 ja 

2016-2017. 
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Taulukko 3. Kustannuspaikkakohtaiset tuotantomäärät sekä tilikausien muutos 

Kustannuspaikka 

Tilikausi  

1.7.2016-30.6.2017 

Tilikausi  

1.7.2015-30.6.2016 

Tuotantomäärä (tn) ja 

muutos (%) 
Tuotantomäärä (tn) 

KP 70 130 926 (+170 %) 48 470 

KP 71 210 920 (-) 5 725 

KP 75 114 729 (44,4 %) 79 452 

KP 76 147 499 (24,2 %) 118 800 

KP 77 164 791 (-1,85 %) 167 900 

KP 79 76 364 (+171 %) 28 227 

Pks yhteensä 845 230 (88,4%) 448 574 

 

Tilikausia vertailtaessa huomioitavaa on, että KP 71:n betoniaseman toiminta 

käynnistyi toukokuussa 2016, joten tilikausi 1.7.2015-30.6.2016 ei ollut 

kokonainen kyseisellä kustannuspaikalla. Kun kyseinen kustannuspaikka jätetään 

laskelmien ulkopuolelle, pääkaupunkiseudun betoniasemien tuotantomäärän 

muutos on tällöin +43,2 %. 

 

5.4 Ylijäämäbetonin käsittely- ja kierrätys nykytilanteessa 

 

Kohdeyrityksessä pääkaupunkiseudulla ylijäämäbetonia käsitellään 

valmisbetoniasemien omilla pesuasemien pesurilaitteistoilla, mutta yli 2 m3:n eli 

4,8 tonnin palautusbetonimäärät toimitetaan työmailta suoraan betonijätteen 

kierrätyksen vastaanottoasemille käsiteltäväksi ostopalveluna.  Pienemmät 

palautusbetonierät käsitellään betoniaseman pesurilaitteistolla. Määrään perustuva 

sääntö ei ole kuitenkaan tiukka, joten myös pienempiä palautusbetonieriä 

toimitetaan betonijätteen kierrätyksen vastaanottoasemille. 
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5.4.1 Kierrätysprosessi 

 

Pääkaupunkiseudun neljällä betoniasemalla kuudesta on oma ylijäämäbetonin 

pesuun tarkoitettu pesuasema pesurilaitteistoineen. KP 79:n ja KP 71:n 

betoniasemilla ei ole pesuasemia. KP 71:n betoniaseman vieressä sijaitsee 

rakennustyömaa, jonka pesuasemaa voidaan käyttää tarvittaessa. 

 

Yrityksen pesuasemilla pesureina käytetään ruuvityyppisiä pesureita, jossa karkea 

kiviaines erotellaan ylijäämäbetonista ja/tai pesulietteestä. Jäljelle jäänyt pesuvesi 

ja hienoaines erotellaan allasselkeytyksellä. Selkeytynyt vesi pumpataan 

varastoaltaaseen. Betonilietteestä selkeyttämällä erotettu vesi kierrätetään 

uudelleen betoninvalmistukseen sekä pesurilaitteiston käyttöön kuljetuskaluston 

pesuihin. Pesurilla tehostetun allasselkeytyksen prosessikaavio on esitetty kuvassa 

6. 

 

Eroteltu lajittelematon karkea kiviaines läjitetään betoniasemien pihaan ja sitä 

annetaan veloituksetta noutaville mm. maarakennuskäyttöön tai se toimitetaan 

betonijätteen kierrätyksen vastaanottoasemille. Pesuaseman lattiapinnan tasossa 

oleva allas tyhjennetään sinne kertyneestä vettä, betonin hienoa kiviainesta ja 

sementtiä sisältävästä hienomateriaalista eli betonilietteestä määräajoin ja 

toimitetaan myös betonijätteen kierrätyksen vastaanottoasemille. Kohdeyrityksen 

pesuasemilla ei ole käytössä vedenpoistolaitteistoa, jolla betonilietteestä voidaan 

suotopuristimen avulla erottaa liete vedestä. 
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Kuva 6. Pesurilla tehostetun allasselkeytyksen prosessikaavio (mukaillen Suomen 

Betonitieto Oy 2005, 56) 

 

Pesuaseman kunnossapidon kustannukset muodostuvat pääasiassa sementin 

sitoutumisen aiheuttamien liikkuvien osien jumiutumisista sekä ruuvipesurin 

erilaisten osien rikkoontumisista, putkistojen ja pumppujen huoltotöistä sekä 

altaiden tyhjennystyöstä. (Aluejohtaja 2018) 

 

5.4.2 Materiaalivirrat 

 

Myyntilaskutuksen tietojen mukaan kohdeyrityksen valmisbetonin tilaajat 

palauttivat pääkaupunkiseudun työmailta tuoretta betonia tilikaudella 2016-2017 

yhteensä noin 5644 tonnia eli noin 2352 m3:ä. Vastaava määrä edellisellä 

tilikaudella 2015-2016 oli yhteensä noin 4419 tonnia eli noin 1841 m3:ä. 

Todellisuudessa työmailta palautuvan tuoreen betonimassan määrä on kuitenkin 
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suurempi, sillä alle 2 m3:n eli 4,8 tonnin palautusbetonimäärät käsitellään 

pääasiassa betoniasemien omilla pesuasemilla, eikä määriä punnita vaan 

palautettavasta betonimassasta laskutetaan työmailta yhden betonitonnin mukainen 

minimiveloitus. 

 

Kuvasta 7 nähdään, että kuukausittain tarkasteltuna palautusbetonin määrän 

muutoksen suunnat eivät aina korreloi valmisbetonin tuotannon määrän muutosten 

kanssa. 

 

 

Kuva 7. Pääkaupunkiseudun valmisbetonituotanto ja työmaiden 

palautusbetonimäärä kuukausittain 1.7.2015-30.6.2017 

 

Kuukausittain tarkasteltuna (kuva 8) työmailta palautuvan tuoreen betonin määrän 

osuus kohdeyrityksen pääkaupunkiseudun betoniasemien valmisbetonituotannosta 

yhteensä vaihteli tilikaudella 2016-2017 välillä 0,42-1,31 % ja vuositasolla 

palautusbetonin osuus tuotantomäärästä oli noin 0,67 %. Edellisellä tilikaudella, 

2015-2016, kuukausittainen vaihtelu oli välillä 0,75-1,13 % ja vuositasolla 
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palautusbetonien osuus pääkaupunkiseudun betoniasemien tuotantomäärästä 

yhteensä oli noin 0,99 %.  

 

Palautusbetonimäärän osuuden trendi pääkaupunkiseudun betoniasemilla 

tuotetusta valmisbetonimäärästä on ollut laskusuuntainen tarkasteltujen kahden 

tilikauden aikana, mikä voi johtua työmaiden hankintojen yhä tarkemmasta 

määrälaskennasta. Myös meneillään olevien työmaiden suuruusluokka voi 

vaikuttaa palautusbetonin määrään. 

 

 

Kuva 8. Työmaiden palautusbetonien osuus kohdeyrityksen 

valmisbetonituotannosta pääkaupunkiseudulla 1.7.2015-30.6.2017 

 

Työmailta palautuva tuore betonimassa kuin myös kohdeyrityksen betoniasemien 

pesuasemien eroteltu lajittelematon betonin kiviaines toimitetaan 

pääkaupunkiseudulla betonijätteen kierrätyksen vastaanottoasemille.  

 

Tilikaudella 2016-2017 kohdeyrityksen pääkaupunkiseudun betoniasemilta ja 

työmailta toimitettiin betonijätteen kierrätyksen vastaanottoasemille yhteensä noin 

12 283 tonnia betonijätettä. Edellisellä tilikaudella, 2015-2016, vastaava määrä oli 

noin 9106 tonnia. (Kierrätysliiketoiminnan johtaja 2018) 
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Kuvissa 9 ja 10 on esitetty tarkasteltujen tilikausien aikana pääkaupunkiseudulla 

betonijätteen kierrätyksen vastaanottoasemille kohdeyrityksen toimittaman 

betonijätteen pesemällä erotellun lajittelemattoman betonin kiviaineksen ja 

työmaiden tuoreen palautusbetonin osuudet. Molempina tarkasteltuina tilikausina 

noin puolet betonijätteen kierrätyksen vastaanottoasemille toimitetusta 

betonijätteestä on ollut työmaiden palautusbetonia ja noin puolet pesuasemilla 

eroteltua lajittelematonta betonin kiviainesta. 

 

 

Kuva 9. Pääkaupunkiseudun betonijätteen kierrätyksen vastaanottoasemille 

toimitettu betonijätemäärä tilikaudella 2015-2016 

 

51 %
49 %

Eroteltu betonin lajittelematon kiviaines (tn) Työmaiden tuore palautusbetoni (tn)

9 106 tn
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Kuva 10. Pääkaupunkiseudun betonijätteen kierrätyksen vastaanottoasemille 

toimitettu betonijätemäärä tilikaudella 2016-2017 

 

Kierrätykseen toimitetun betonijätteen kokonaismäärä perustuu betonijätteen 

kierrätystä harjoittavan yrityksen tietojärjestelmästä saatuun tietoon. Betonin 

kiviaineksen osuus kokonaismäärästä on laskettu vähentämällä työmailta 

laskutetun palautusbetonin määrä toimitetun betonijätteen kokonaismäärästä. 

 

Tilikaudella 2016-2017 työmailta palautuneen kierrätyksen vastaanottoasemille 

toimitetun tuoreen ylijäämäbetonin määrä oli 5644 tonnia. Tällöin 

työpäiväkohtainen toimitettu määrä on pääkaupunkiseudulla noin 23,5 tonnia eli 

noin 9,8 m3:ä, kun laskennallinen työpäivien määrä on vuodessa 240 päivää. 

Vastaava määrä tilikaudella 2015-2016 oli 18,6 tonnia eli noin 7,7 m3:ä 

työpäivässä. 

 

Kohdeyrityksen pääkaupunkiseudun betoniasemien liiketoiminnan sivutuotteena 

syntyvän betonijätteen määrän muutos tilikausia vertailtaessa oli noin +34,8 %, kun 

tuotantomäärän muutos oli vastaavasti +88,4 %. Betonijätteen määrä ei siis ole 

kasvanut samassa suhteessa tuotannon määrään nähden (kuva 11). 

54 %

46 %

Eroteltu betonin lajittelematon kiviaines (tn) Työmaiden tuore palautusbetoni (tn)

12 283 tn
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Kuva 11. Pääkaupunkiseudun betoniasemien valmisbetonin tuotantomäärän ja 

betonijätteen kierrätyksen vastaanottoasemille toimitettujen jakeiden määrien 

muutokset tarkastelujaksolla 

 

5.5 Ylijäämäbetonin käsittelyn ja kierrätyksen taloudellinen 

nykytilanne 

 

Kohdeyrityksen valmisbetoniliiketoiminnan sivutuotteena syntyvän 

ylijäämäbetonin käsittelyn ja kierrätyksen kustannukset muodostuvat pääasiassa 

ylijäämäbetonin vastaanotto- ja kierrätyskuluista, kuljetuskuluista sekä pesuhallin 

kunnossapitoon liittyvistä kuluista. Myyntituotto puolestaan muodostuu tilaajilta 

laskutetuista palautusbetonin vastaanotto- ja käsittelymaksuista, kuljetuksista sekä 

pumppuauton perän pesumaksuista. 
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5.5.1 Ylijäämäbetonin käsittelyn ja kierrätyksen kustannukset 

nykytilanteessa 

 

Pääkaupunkiseudulla kohdeyrityksen betoniasemilta ja työmailta ylijäämäbetoni ja 

pesurilla erotettu lajittelematon betonin kiviaines toimitetaan käsiteltäväksi 

betonijätteen kierrätyksen vastaanottoasemille ostopalveluna. Kuvassa 12 on 

esitetty betonijätteen kierrätystä harjoittavan yrityksen vuosien 2016-2018 

hinnastojen mukaiset betonijätteen vastaanotto- ja käsittelymaksut sekä niiden 

vuosittaiset hinnanmuutokset. Ennen vuotta 2018 tuore ylijäämäbetoni on otettu 

vastaan ja veloitettu betonijäte-nimisenä jakeena. 

 

 

Kuva 12. Betonijätteen kierrätystä harjoittavan yrityksen vuosien 2016-2018 

hinnastojen mukaiset betonijätteen vastaanotto- ja käsittelymaksut ja 

hinnanmuutokset 

 

Ylijäämäbetonin, pesurilla erotellun lajittelemattoman betonin kiviaineksen ja 

pesuhallin altaiden selkeytysaltaiden tyhjennykseen liittyvät kuljetuskustannukset 

autoilija veloittaa tunti- ja konetyönä aikaperustaisesti. 

 

2016 2017 2018

Ylijäämäbetoni, €/tn 16,80

Betonijäte, maksimisivumitta 1 
m, €/tn

16,18 16,58 16,80

Betonijäte, sivumitta 1-5 m, €/tn 26,19 26,84 27,20

Betonikiviaines, €/tn 16,50 16,50 16,70

Perus/Tarkastusmaksu, €/kuorma 35,00 35,00 35,00

Ohjeiden vastainen kuorman 
tyhjennys, €/kerta

65,00 150,00 150,00
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Tilikaudella 2016-2017 yrityksen pääkaupunkiseudun betoniasemien 

ylijäämäbetonin käsittelyyn ja kierrätykseen liittyvät kustannukset olivat yhteensä 

xxx xxx € (taulukko 4). 

 

Taulukko 4. Pääkaupunkiseudun kustannuspaikkakohtaiset ylijäämäbetonin 

käsittelyyn ja kierrätykseen liittyvät kustannukset tilikaudella 2016-2017 

Kustannus
paikka 

Betonijätteen 
vastaanotto 
ja kierrätys 

Kuljetus 
pesuhallilta 

Pesuhallin 
kunnossapito 

Muut 
kulut 

Yhteensä 

€ (alv. 0 %) € (alv. 0 %) € (alv. 0 %) € (alv. 0 %) € (alv. 0 %) 

KP 70 xx xxx xx xxx xx xxx - xxx xxx 
KP 71 x xxx x xxx - - x xxx 
KP 75 xx xxx xx xxx x xxx - xxx xxx 
KP 76 xx xxx xx xxx xx xxx - xxx xxx 
KP 77 xx xxx xx xxx xx xxx xxx xxx xxx 
KP 79 x xxx x xxx - xxx x xxx 
Yhteensä xxx xxx xxx xxx xx xxx x xxx xxx xxx 

 

Ylijäämäbetonin käsittelyn ja kierrätyksen kustannuksista suurimman osan 

muodostivat betonijätteen vastaanotto- ja käsittelykulut (46 %) ja kuljetuskulut (40 

%). Pesuhallin kunnossapitoon liittyvien kulujen osuus kokonaiskustannuksista oli 

13 %. Muiden erittelemättömien kulujen osuus oli 1 % (kuva 13). 
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Kuva 13. Pääkaupunkiseudun ylijäämäbetonin käsittelyyn ja kierrätykseen 

liittyvien kustannusten jakautuminen kulutyypeittäin tilikaudella 2016-2017 

 

Suurimmat kustannuspaikkakohtaiset ylijäämäbetonin käsittelyyn ja kierrätykseen 

liittyvät kustannukset olivat kustannuspaikan 77 betoniasemalla. 

Kustannuspaikkojen 71 ja 79 betoniasemilla kustannukset olivat alhaisimmat, sillä 

niissä ei ole omia pesuasemia. Pesuasemalla varustetuista valmisbetoniasemista 

betonijätteen vastaanotto- ja kierrätyskulut olivat suurimmat kustannuspaikan 76 

betoniasemalla, mutta kuljetuskustannukset olivat siellä alhaisimmat. 

Kuljetuskustannusten osuus oli suurin kustannuspaikan 77 betoniasemalla. 

Kokonaiskustannukset korreloivat betoniasemakohtaisen tuotantomäärän kanssa 

lukuun ottamatta kustannuspaikan 71 betoniasemaa (kuva 14). 

 

Betonijätteen 
käsittely

Kuljetus 
pesuhallilta

Pesuhallin 
kunnossapito

Muut kulut

Betonijätteen käsittely Kuljetus pesuhallilta Pesuhallin kunnossapito Muut kulut

XXX XXX €

40 %

46 %

13 %
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Kuva 14. Pääkaupunkiseudun kustannuspaikkakohtaiset ylijäämäbetonin 

käsittelyyn ja kierrätykseen liittyvät kustannukset ja niiden jakautuminen 

kulutyypeittäin sekä betoniasemakohtaiset tuotantomäärät tilikaudella 2016-2017 

 

5.5.2 Havainnot ja huomiot ylijäämäbetonin käsittelyn ja kierrätyksen 

nykytilanteen kustannusaineistosta 

 

Nykytilannetta kuvaavaa tutkimusta varten haettiin ylijäämäbetonin käsittelyyn ja 

kierrätykseen liittyviä tilikauden 2016-2017 arkistoituja ostolaskuja. 

Ylijäämäbetonin käsittelyyn ja kierrätykseen liittyvien ostolaskujen 

käsittelyprosessi ja kulujen tiliöinti on kuvattu tarkemmin luvussa 5.2.2. 

 

Kuvassa 15 on esitetty pääkaupunkiseudun kustannuspaikoilla tilikaudella 2016-

2017 toteutunut ylijäämäbetonin käsittelyyn ja kierrätykseen liittyvien arkistoitujen 

ostolaskujen jakautuminen yrityksen eri kulutileille. 
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Kuva 15. Tilikaudella 2016-2017 toteutunut ylijäämäbetonin käsittelyyn ja 

kierrätykseen liittyvien kulujen jakautuminen eri kulutileille 

 

Noin 89 % tilikaudella muodostuneista kuluista oli tiliöity käyttäen jotain kolmesta 

ylijäämäbetonin käsittelyyn ja kierrätykseen liittyville ostolaskuille osoitetuista 

kulutileistä. Loput 11 % kuluista, eli noin xx xxx €, oli tiliöity virheellisesti muille 

yrityksen kulutileille. 

 

Kuljetuskulut pesuhallilta kierrätyksen vastaanottoasemalle -kulutyyppiä oli tiliöity 

virheellisesti suhteessa eniten. Kulutilin KT 6440 (Pesuhallin kulut) sijasta oli 

tällöin käytetty kulutiliä KT 4121 (Kuljetukset). 

 

Lisäksi huomioitavaa on, että kulutilille KT 4870 (Muut vieraat palvelut), oli tiliöity 

myös muita kuin ylijäämäbetonin käsittelyyn ja kierrätykseen liittyviä kuluja, kuten 

esimerkiksi betoniasemien vuokratyövoiman ostolaskuja. 

 

Merkittävimmän osuuden kustannuksista muodostaa ylijäämäbetonin käsittely ja 

kierrätys ostopalveluna (luku 5.5.1). Käsittelyyn ja kierrätykseen toimitetun 

jätebetonin määrän oikeellisuus saatiin varmistettua vertaamalla toimittajalta 
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saatuja määrätietoja kohdeyrityksen omien järjestelmien tietoihin. Betonijätteen 

kuljetusten kustannukset sekä pesuhallien kunnossapitoon liittyvät kustannukset 

saattavat olla todellisuudessa selvitettyä vielä suuremmat, sillä on mahdollista, että 

kaikkia kuluja ei täysin saatu jäljitettyä yrityksen tietojärjestelmistä. 

 

5.5.3 Työmailta palautuvan ylijäämäbetonin käsittelyn ja kierrätyksen 

myyntituotto nykytilanteessa 

 

Kuvassa 16 on esitetty kohdeyrityksen vuosien 2015-2018 hinnastojen mukainen 

ylijäämäbetonin käsittelyyn ja kierrätykseen liittyvien palveluiden hinnoittelu sekä 

niiden vuosittaiset hinnanmuutokset. 

 

 

Kuva 16. Kohdeyrityksen vuosien 2015-2018 valmisbetonihinnastojen mukainen 

ylijäämäbetonin käsittelyyn ja kierrätykseen liittyvien palveluiden hinnoittelu ja 

hinnanmuutokset 

 

Tilikaudella 2016-2017 yrityksen pääkaupunkiseudun betoniasemien 

ylijäämäbetonin käsittelyyn ja kierrätykseen liittyvien palveluiden myyntituotto oli 

2015 ja 2016 2017 2018

Palautusbetonin kuljetus, €/km 2,78 2,87 2,93

Ylijäämäbetonin vastaanotto ja 
käsittely, €/tn

55,06 56,71 57,84

Pumppuauton perän pesu, €/kerta 55,06 56,71 57,84
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yhteensä xxx xxx € ja edellisellä tilikaudella, 2015-2016, vastaava myyntituotto oli 

xxx xxx € (taulukko 5). 

 

Taulukko 5. Työmailta palautuvan ylijäämäbetonin käsittelyyn ja kierrätykseen 

liittyvien palveluiden myyntituotto sekä muutos tilikausina 2015-2016 ja 2016-

2017 

Palvelu 

Myyntituotto 
2016-2017 2015-2016 

€ (alv. 0 %) ja 
muutos (%) 

€ (alv.  0 %) ja 
muutos (%) 

Ylijäämäbetonin kuljetus xx xxx (+41 %)  xx xxx   
Ylijäämäbetonin vastaanotto ja käsittely xxx xxx (+31 %)  xxx xxx   
Pumppuauton perän pesu xxx xxx (-3 %)  xxx xxx   
Yhteensä xxx xxx (+20 %)  xxx xxx   

 

Noin kaksi kolmasosaa laskutuksesta muodosti ylijäämäbetonin vastaanotto ja 

käsittely ja vajaan kolmanneksen pumppuauton perän pesu (kuva 17). 

 

 

Kuva 17. Työmailta palautuvan ylijäämäbetonin käsittelyyn ja kierrätykseen 

liittyvän myyntituoton jakautuminen palveluittain tilikaudella 2016-2017 

 

Ylijäämäbetonin 
kuljetus

Ylijäämäbetonin 
vastaanotto ja 

käsittely

Pumppuauton 
perän pesu

Ylijäämäbetonin kuljetus Ylijäämäbetonin vastaanotto ja käsittely

Pumppuauton perän pesu

XXX XXX €

28 %

69 %

3 %
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5.5.4 Ylijäämäbetonin käsittelyn ja kierrätyksen nykytilanteen laskelmat 

 

Ylijäämäbetonin käsittely ja kierrätys on osa valmisbetoniliiketoimintaa. Kun 

betonijätteen käsittelyn ja kierrätyksen tuomista myyntituotoista vähennetään 

kaikki siihen kohdistuvat muuttuvat kustannukset, saadaan laskettua 

ylijäämäbetonin käsittely- ja kierrätystoimintojen myyntikate. Kun myyntikatteesta 

vähennetään edelleen toimintaan kohdistuvat kiinteät kustannukset, saadaan 

tuloksena ylijäämäbetonin käsittely- ja kierrätystoimintojen käyttökate. 

 

Kohdeyrityksen ylijäämäbetonin käsittely- ja kierrätystoimintojen 

katetuottolaskelmassa muuttuviksi kustannuksiksi on tulkittu betonijätteen 

vastaanotto- ja kierrätysmaksut sekä kuljetuskustannukset pesuhallilta. Kiinteitä 

kustannuksia ovat pesuhallin kunnossapitokustannukset, sillä niiden on katsottu 

olevan niin sanotun tuotantovalmiuden ylläpitoon liittyviä kustannuksia. Muita 

ylijäämäbetonin käsittelyyn ja kierrätykseen liittyviä muuttuvia tai kiinteitä 

kustannuksia ei ole eritelty yrityksen järjestelmissä ja kirjanpidossa, eikä niitä ole 

voitu ottaa laskelmissa huomioon. Huomioitavaa on, että katetuottolaskelman 

todellisuutta pelkistävänä olettamuksena on, että kiinteät kustannukset pysyvät 

vakiona tarkasteluajanjaksolla. Todellisuudessa pesuhallin kunnossapitotarve 

kasvaa käyttöasteen kasvaessa muun muassa laitevikojen ja pesurin osien 

kulumisien myötä. 

 

Taulukossa 6 on esitetty kohdeyrityksen tilikauden 2016-2017 pääkaupunkiseudun 

valmisbetoniliiketoiminnan ylijäämäbetonin käsittely- ja kierrätystoimintojen 

katetuottolaskelma. Laskelma koskee vain ylijäämäbetonin käsittelyyn ja 

kierrätykseen liittyviä toimintoja, ei koko valmisbetoniliiketoimintaa.  
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Taulukko 6. Kohdeyrityksen pääkaupunkiseudun tilikauden 2016-2017 

valmisbetoniliiketoiminnan ylijäämäbetonin käsittely- ja kierrätystoimintojen 

katetuottolaskelma 

Katetuottolaskelma € (alv. 0 %) % 

Myyntituotot         xxx xxx  
-muuttuvat kustannukset         xxx xxx    
= myyntikate - xx xxx   - xx 
-kiinteät kustannukset xx xxx  
= käyttökate - xxx xxx - xx 

 

Kohdeyrityksen pääkaupunkiseudun valmisbetoniliiketoiminnan ylijäämäbetonin 

käsittely- ja kierrätystoiminnan myyntikateprosentti tilikaudella 2016-2017 oli noin 

-xx % ja käyttökateprosentti -xx %. Katetuottolaskelman mukaan ylijäämäbetonin 

käsittely- ja kierrätykseen liittyvä toiminta ei ollut tarkastelukaudella taloudellisesti 

kannattavaa. Kannattavan toiminnan edellytyksenä on myyntikatteen ja 

käyttökatteen muodostuminen. 

 

Koska tuotannollisten yritysten muuttuvien ja kiinteiden kustannusten erittely on 

hankalaa ja sisältää tulkinnanvaraisuutta, on laskettua myyntikatetta ja 

myyntikateprosenttia hyvä pitää vain suuntaa-antavana tietona kannattavuuden 

arvioinnissa.  

 

5.6 Ylijäämäbetonin käsittelyn ja kierrätyksen toimintojen 

kannattavuuden parantaminen kohdeyrityksessä 

 

Tehdyn nykytilaselvityksen perusteella ylijäämäbetonin käsittelyyn ja 

kierrätykseen liittyvän liiketoiminnan muuttuvat kustannukset ovat myyntituottoja 

suuremmat. Tällöin ei kyseisten toimintojen liikevaihdon kasvu eli myyntimäärän 

lisääminen paranna sen kannattavuutta kohdeyrityksessä.  
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5.6.1 Myyntihinnan nostaminen 

 

Ylijäämäbetonin käsittelyyn ja kierrätykseen liittyvän liiketoiminnan 

kannattavuutta voidaan parantaa korottamalla ylijäämäbetonin vastaanoton ja 

käsittelyn myyntihintaa. Valmisbetoniliiketoiminnassa kilpailu on kuitenkin kovaa, 

joten hinnankorotuksia on tehtävä harkiten, jottei se vaikuta valmisbetonin 

menekkiin ja kohdeyrityksen kilpailuasemaan valmisbetonimarkkinoilla. 

 

Tilikauden 2016-2017 tietojen perusteella tehtyjen laskelmien (taulukko 7) mukaan 

kohdeyrityksen tulisi nostaa ylijäämäbetonin vastaanoton ja kierrätyksen 

yksikköhintaa noin 18 %, jolloin yksikköhinta muuttuisi xx,xx eurosta xx euroon 

tonnilta, jotta ylijäämäbetonin käsittelyyn ja kierrätykseen liittyvät myyntituotot 

kattaisivat muuttuvat kustannukset. Tällöin kuitenkin kiinteiden kustannuksen 

jälkeen toimintojen käyttökateprosentti olisi edelleen negatiivinen eli -xx %. 

 

Taulukko 7. Kohdeyrityksen pääkaupunkiseudun tilikauden 2016-2017 

valmisbetoniliiketoiminnan ylijäämäbetonin käsittely- ja kierrätystoimintojen 

katetuottolaskelma hinnankorotus huomioiden 

Katetuottolaskelma € (alv. 0 %) % 

Myyntituotot         xxx xxx    
-muuttuvat kustannukset         xxx xxx    
= myyntikate xxxx   x,xx 
-kiinteät kustannukset xxx xxx  
= käyttökate - xx xxx - xx 

 

Laskelmien perusteella voidaan todeta, että hinnankorotukset eivät ole ratkaisu 

kohdeyrityksen kilpailukyvyn ja kannattavuuden parantamiseksi. Ylijäämäbetonin 

vastaanoton ja kierrätyksen yksikköhintaa tulisi korottaa yli 40 %, jotta 

myyntituotot kattaisivat sekä muuttuvat että kiinteät kustannukset. Näin suuri 

hinnankorotus johtaisi melko varmasti valmisbetonin myynnin laskuun. 
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5.6.2 Kustannusten karsiminen 

 

Betoniasemien pesuhalleilta kuljetetaan määräajoin kunnossapitotoimenpiteiden 

yhteydessä tyhjennetyistä lattiapinnan tasossa olevista altaista vettä, betonin hienoa 

kiviainesta ja sementtiä sisältävää betonilietettä betonijätteen kierrätyksen 

vastaanottoasemille.  

 

Tyypillisesti betonilietteen kosteuspitoisuus on hyvin suuri, noin 55 p-%:a, mutta 

se vaihtelee esimerkiksi kuivumisajan, prosessointitavan ja muiden olosuhteiden 

mukaan. Betonilietteen koostumukseen vaikuttaa se, millaisesta prosessista se on 

muodostunut. Betoniliete voi olla myös juoksevaa. (Suomen Betonitieto Oy 2005, 

31) Materiaalin korkea vesipitoisuus nostaa massan mukaan veloitettavia betonin 

käsittely- ja kierrätysmaksuja. Nykytilanteessa kohdeyrityksen pesuasemilla ei ole 

käytössä vedenpoistolaitteistoa, jolla betonilietteestä voidaan suotopuristimen 

avulla erottaa liete vedestä.  

 

Suotopuristimella saavutettavaa mahdollista kuivaustehoa on käsitelty luvussa 3. 

Mikäli suotopuristimella saataisiin betonilietteen vesipitoisuutta vähennettyä 30 p-

%-yksikköä ennen betonijätteen kierrätysasemille toimittamista, olisi 

kohdeyrityksen pääkaupunkiseudun betoniasemien laskennallinen betonin 

käsittelyn vuositason kustannussäästö nykytilanteessa noin xx xxx € (alv. 0 %) 

(taulukko 8), jos materiaalin kierrätysmaksu on xx,xx €/tn. 
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Taulukko 8. Suotopuristimella saavutettava vuositason betonin käsittelyn 

kustannussäästö nykytilanteessa 

Materiaali 

Määrä 

tilikaudella 

2016-2017 

Kustannus Säästö 

tn € (alv. 0%) € (alv. 0%) 

Eroteltu betonin 

lajittelematon kiviaines  

(sis. vettä 55 p-%) 

6633 xxx xxx  

Veden osuus 55 p-% 3648 xx xxx  

Jos vettä olisi 25 p-% 1658 xx xxx  

Eroteltu betonin 

lajittelematon kiviaines  

(sis. vettä 25 p-%) 

2985+1658= 

4643 
xx xxx - xx xxx 

 

Suotopuristimien koot vaihtelevat ja laitteen mitoitus tehdään niin kutsutun 

huippukuormituksen perusteella. Huippukuormitus lasketaan pesuasemalla 

pesuihin käytettävän vesimäärän mukaan. Suotopuristimen käsittelyteho tunnissa 

riippuu lisäksi käsiteltävän veden tiheydestä. (Silvennoinen 2018) 

 

Investointikustannus esimerkiksi 30-50 m3/d pesuvesimäärille suositellulle 

KF630.20-suotopuristimelle on noin 150 000 € (alv. 0 %) ja suojakontin kanssa 

noin 200 000 € (alv. 0 %). (Silvennoinen 2018) 

 

Suotopuristimmella saavutettava laskennallinen vuositason kustannussäästö ei riitä 

kattamaan ylijäämäbetonin käsittelyyn ja kierrätykseen liittyviä muuttuvia ja 

kiinteitä kustannuksia, jolloin toiminta jää edelleen tappiolliseksi. Lisäksi 

suotopuristimen investointikustannus on saavutettavaan kustannussäästöön nähden 

suuri. 
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6 Ylijäämäbetonin kierrätysliiketoiminnan malli ja 

kannattavuuden tarkastelu 

 

Kohdeyrityksessä on suunnitteilla aloittaa ylijäämäbetonin vastaanotto ja 

uusiotuotteiden valmistustoiminta, mikäli se nähdään kannattavaksi 

nykytilanteeseen verrattuna. Ylijäämäbetonin kierrätysliiketoiminnan mahdollinen 

perustaminen on myös strateginen valinta, jolla pyritään saavuttamaan myönteisiä 

vaikutuksia lyhyen ja pitkän tähtäimen kannattavuuteen ja kilpailukyvyn 

parantumiseen. Tässä kappaleessa tarkastellaan kierrätysliiketoimintamallin 

prosesseja ja materiaalivirtoja sekä esitellään kannattavuuden tarkastelussa käytetty 

aineisto.  

 

Suomessa pääasiallisena ylijäämäbetonin kierrätysmenetelmänä on tällä hetkellä 

kovettuneen betonin murskaus. Koska alalla toimivien betoninmurskaukseen 

soveltuvien murskauslaitosten tuotantokapasiteetti riittää täyttämään Suomessa 

olevan betonin murskaustarpeen ja alalla on myös kilpailua (ks. luku 3), 

kohdeyrityksen ylijäämäbetonin kierrätyslaitoksen on tarkoitus käsitellä ja 

hyödyntää ylijäämäbetonia tuoreena materiaalina yhdessä HSY:n jätteenpolton 

pohjakuonan käsittelyn sivutuotteena syntyvän raekokoihin seulotun 

mineraaliaineksen kanssa. Materiaalien vastaanotto ja käsittely sekä kierrätysraaka-

aineen hyödyntäminen tapahtuu tällöin tehokkaalla ja oletettavasti kannattavalla 

tavalla. 

 

Tavoitteena on, että kohdeyrityksen kierrätyslaitoksella vastaanotettavista 

ylijäämäbetoneista valetaan uusiotuotteita ja tavoitteena on minimoida 

murskaukseen päätyvän ylijäämäbetonin määrä ja luoda markkinoille uusia 

kiertotaloutta ja kierrätysmateriaaleja hyödyntäviä tuotteita. 
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6.1 Ylijäämäbetonin kierrätysliiketoiminnan SWOT-analyysi 

 

Kierrätysliiketoimintaa suunnittelevan yrityksen kannattaa analysoida 

liiketoimintaideaa ja organisaation sisäisiä vahvoja ja heikkoja puolia sekä 

toimintaympäristön ulkoisia mahdollisuuksia ja uhkia. Näiden tunteminen on 

menestymisen kannalta tärkeää. (Kokkonen 2004, 49) 

 

Analyysin työkaluna voidaan käyttää esimerkiksi 1960 luvulla Albert Humphreyn 

kehittämää SWOT-analyysiä eli nelikenttäanalyysiä, joka toimii hyvänä 

yhteenvetona ja päätöksenteon tukena konkreettisia toimintaratkaisuja mietittäessä. 

SWOT-analyysin tuloksena saadaan näkemys siitä, mitä millekin asialle pitää 

tehdä. (Mind Tools, 2018) Toisin sanoen vahvuuksia tulisi käyttää hyväksi ja 

heikkouksia tulisi pyrkiä vähentämään. Mahdollisuuksia pitäisi hyödyntää 

mahdollisimman tehokkaasti ja uhkia pyrkiä välttämään kaikin keinoin. 

 

SWOT- eli nelikenttäanalyysi perustetaan kierrätysliiketoiminnan aloittamisen 

syiden selvittämiseen (Kokkonen 2004, 49). Tärkeimmät kohdeyrityksessä havaitut 

ylijäämäbetonin kierrätysliiketoiminnan aloittamisen syyt ovat saavutettavat 

kustannussäästöt sekä kilpailukyvyn parantaminen. Lisäksi kierrätysliiketoiminta 

täydentää kohdeyrityksen nykyistä palvelutarjontaa, jolloin sillä voidaan tavoittaa 

uusia asiakkaita ja saavuttaa liikevaihdon kasvua. 

 

Kuvassa 18 on esitetty kohdeyrityksen ylijäämäbetonin kierrätysliiketoiminnan 

SWOT-analyysi. 
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VAHVUUDET (sisäiset 

menestystekijät) 

- oma valmisbetoniliiketoiminta tukee 

kierrätysliiketoimintaa 

- kierrätysliiketoiminta täydentää 

nykyistä palvelutarjontaa 

- organisaatiossa päätöksenteko 

nopeaa 

- omistajien sitoutuminen 

- fyysiset puitteet, kuten mahdollisen 

tontin sijainti, tukevat 

kierrätysliiketoimintaa 

- yritys on vakavarainen 

- paikallinen läsnäolo ja tunnettuus 

- paikalliset kontaktit 

- ympäristömyönteisyys 

HEIKKOUDET (sisäiset 

kehityskohteet) 

- ei kokemusta 

kierrätysliiketoiminnasta 

- ei kokemusta kiertotalouden 

hyödyntämisestä 

- ei ole alan edelläkävijä 

- innovaatioiden puute 

- resurssien puute 

- puutteet yrityksen tietojärjestelmissä 

MAHDOLLISUUDET (ulkoiset 

tekijät) 

- muutokset lainsäädännössä 

- betonisten uusiotuotteiden kysyntä 

- kierrätysliiketoiminta-alan voimakas 

kasvu tulevaisuudessa 

- verkostoituminen 

- uusien asiakassegmenttien ja 

palveluiden potentiaali 

- uudet innovaatiot, tuotteet ja 

prosessien kehitys 

- ympäristötietoisen kysynnän kasvu 

UHAT (ulkoiset tekijät) 

- muutokset lainsäädännössä 

- alalla vallitseva kilpailu ja kilpailevat 

menetelmät 

- materiaalin riittävyys 

- betonisten uusiotuotteiden heikko 

kysyntä 

- hitaus lupa-asioiden käsittelyssä 

- pitkät asiakassuhteet usein 

kannattavuuden edellytyksenä 

 

Kuva 18. Ylijäämäbetonin kierrätysliiketoiminnan SWOT-analyysi 

 

Kohdeyrityksen voimakkaita sisäisiä vahvuuksia ovat pitkäaikainen toiminta, 

paikallisuus ja paikallinen tunnettuus betoniteollisuudessa. Menestystä 
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kierrätysliiketoiminnassa tukee omistajien sitoutuminen ja ympäristömyönteisyys, 

kyky nopeaan päätöksentekoon, olemassa olevat kontaktit. Myös yrityksen 

vakavaraisuus tuo turvaa uuden liiketoiminnan aloittamiseen. 

 

Sisäisäisenä heikkoutena on kokemattomuus kierrätysliiketoiminnasta ja 

kiertotalouden hyödyntämisestä, jolloin kohdeyritys ei ole alan edelläkävijä. 

Innovaatioiden puute, toisin sanoen uusien tuotteiden ja prosessien kehitys sekä 

kierrätysajattelutavan soveltaminen laajemmin, on myös heikkous. Puute 

resursseissa voi hidastaa tai estää innovaatioiden syntymistä ja puutteet nykyisissä 

tietojärjestelmissä aiheuttavat epävarmuutta oleellisten tietojen analysoinnissa, 

mikä heijastuu päätöksentekoon. 

 

Ulkoiset mahdollisuudet liittyvät lainsäädännön muutoksiin, jotka parhaimmillaan 

tuovat uusia mahdollisuuksia jätemateriaalin hyödyntämiseksi liiketoiminnassa. 

Kierrätysliiketoiminnassa on potentiaalia voimakkaaseen kasvuun, 

verkostoitumiseen ja uusien asiakassegmenttien tavoittamiseen. Lisäksi 

ympäristötietoisuuden kasvaessa myös uusiotuotteiden kysyntä kasvaa. 

Kierrätysliiketoiminnan harjoittaminen voi tuoda myös kustannussäästöjä 

kohdeyritykselle. 

 

Ulkoiset uhat liittyvät alalla vallitsevaan kilpailutilanteeseen ja jätemateriaalin 

riittävyyteen. Lisäksi epäedullinen kehitys lainsäädännössä ja viranomaisten hitaus 

lupa-asioissa voivat vaikeuttaa tai jopa estää kierrätysliiketoimintaa. Kannattava 

toiminta edellyttää lisäksi pitkiä asiakassuhteita suhdanneherkällä alalla. 

 

6.2 Kriteerit kierrätyslaitoksen sijainnin, lopputuotteiden ja 

tuotannon osalta 

 

Kohdeyrityksen ylijäämäbetonin kierrätyslaitoksen ensisijainen tarkoitus toimia 

pääkaupunkiseudun omassa valmisbetoniliiketoiminnassa sivutuotteena syntyvän 

ylijäämäbetonin kierrätyslaitoksena sekä lisäksi vastaanottaa HSY:n jätteenpolton 
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pohjakuonan käsittelyn sivutuotteena syntyvää raekokoihin seulottua 

mineraaliainesta. Jatkossa kierrätyslaitokselle on tarkoitus ottaa vastaan myös 

muiden pääkaupunkiseudun betoniteollisuuden toimijoiden ylijäämäbetonia. 

 

Keskeinen ja sujuvasti saavutettava sijainti pääkaupunkiseudulla on edellytys 

kannattavalle ylijäämäbetonin kierrätysliiketoiminnalle. Lisäksi 

perusedellytyksenä jätteenpolton kuonan mineraaliaineksen hyödyntämiselle 

uusiotuotevalmistuksessa ja sujuvalle kiertotaloutta tukevalle 

kierrätysliiketoiminnalle on sijainti HSY:n jätteenkäsittelykeskuksen välittömässä 

läheisyydessä, jotta materiaali voidaan hyödyntää lähellä sen syntypaikkaa. 

 

Ylijäämäbetonista valmistettujen uusiotuotteiden tulee olla teknisesti ja 

laadullisesti luotettavia sekä taloudellisesti kilpailukykyisiä ja kannattavia 

valmistaa. Tämä edellyttää mahdollisimman yksikertaisia ja helposti toistettavia 

muotti- ja raudoitustöitä sekä mahdollisimman monta kertaa uudelleenkäytettäviä 

muottimateriaaleja. Muotteja tulee olla useammista kokoluokista, jotta 

ylijäämäbetonin käyttö on mahdollisimman optimaalista vastaanotettavien 

ylijäämäbetonierien mukaan. Betonituotteille ei saa olla merkittäviä vaatimuksia 

käytettävän betonin laadulle esimerkiksi lujuuden suhteen, jotta kaikki mahdolliset 

ylijäämäbetonierät voidaan hyödyntää tuotannossa. 

  

Aluksi päätuotteena ylijäämäbetonin kierrätyslaitos valmistaa ylijäämäbetonista ja 

jätteenpolton pohjakuonan seulotusta mineraaliaineksesta ladottavia betonisia 

rakennuspalikoita eli niin sanottuja betonimoduuleita (kuva 19). Betonimoduulin 

hyvänä puolena on, että sitä voidaan vakiokappaleena valmistaa varastoon, sillä se 

ei ole modifioitu tuote vaan käyttökelpoinen sellaisenaan erilaisiin kohteisiin. 

  

Peruskokoinen betonimoduuli on esimerkiksi noin 1,2 metriä pitkä, 0,60 metriä 

leveä ja 0,40 metriä korkea, jolloin sen tilavuus on 0,28 m3:ä. Betonimoduuleista 

voidaan tehdä myös muita kokoja. Betonimoduulit valmistetaan aluksi 

kohdeyrityksen omaan käyttöön ylijäämäbetonin kierrätyslaitoksen tontin 

melusuojaseinän rakentamista varten. 
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Kuva 19. Ylijäämäbetonista valmistettava rakennuspalikka eli betonimoduuli 

 

Toiminnan jatkuessa ja kehittyessä, muita mahdollisia ylijäämäbetonista 

valmistettavia tuotteita ovat infrarakentamisen tuotteet, kuten pylväsjalustana tai 

liikenne-esteenä käytettävät erimuotoiset betoniporsaat eli liikennekivet ja erilaiset 

ympäristörakentamisen tuotteet kuten istutuslaatikot, vesikourut, pihakivet ja laatat, 

reunakivet, jalustat, laituripainot, grillit, ulkotulisijat sekä kalusteet. 

 

Väliaikaisiin rakenteisiin valmistetuilla betonimoduuleilla tai muilla vastaavilla 

betonituotteilla ei ole olemassa tiukkoja laatu-, lujuus- ja ulkonäkövaatimuksia 
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kuten kiinteisiin rakenteisiin valmistettavilla betonituotteilla on, joten niiden 

valmistukseen ylijäämäbetoni soveltuu erinomaisesti. Ylijäämäbetonista 

valmistettaville uusiotuotteille ei ole aikomusta hakea CE-merkintää eikä niitä voi 

käyttää täten kiinteinä rakentamisen osina. Uusiotuotteisiin muodostuu 

mahdollisesti myös valusaumoja, mikäli niitä joudutaan valamaan erillisistä 

ylijäämäbetonieristä. 

 

6.3 Kierrätyslaitoksen prosessit ja materiaalivirrat 

 

Kohdeyrityksen ylijäämäbetonin kierrätyslaitokselle on tarkoitus vastaanottaa vain 

ylijäämäbetonia sekä HSY:n jätteenkäsittelylaitoksen jätteenpolton pohjakuonasta 

seulottua mineraaliainesta. Lisäksi kierrätyslaitoksella uusiotuotevalmistuksessa 

voidaan mahdollisesti hyödyntää myös kohdeyrityksen valmisbetoniasemien 

pesuhalleilla syntyvää betonin kiviainesta yhdessä ylijäämäbetonin ja jätteenpolton 

pohjakuonan mineraaliaineksen kanssa. 

 

Aluksi laitokselle vastaanotetaan ylijäämäbetonia vain kohdeyrityksen omasta 

valmisbetoniliiketoiminnasta. Myöhemmin, kun uusiotuotteiden tuotantoprosessi 

on optimoitu ja saatu enemmän kokemusperäistä tietoa jätteenpolton pohjakuonan 

mineraaliaineksen hyödyntämisestä tuotantoprosessissa, kierrätyslaitokselle on 

tarkoitus ottaa vastaan myös muiden pääkaupunkiseudun betoniteollisuuden 

toimijoiden ylijäämäbetoneita. 

 

6.3.1 Ylijäämäbetonin ja jätteenpolton pohjakuonan mineraaliaineksen 

vastaanotto ja käyttö uusiotuotevalmistuksessa 

 

Ylijäämäbetonin kierrätysasemalla ylijäämäbetonia kuljettava ajoneuvo punnitaan 

ajoneuvovaa’alla alueelle saapuessa sekä lähtiessä, jolloin vastaanotettavan 

ylijäämäbetonin määrä saadaan selville tuotantoprosessia ja laskutusta varten. 
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Jätteenpolton pohjakuonasta HSY:n Ämmässuon jätteenkäsittelylaitoksen 

jalostetusta mineraaliaineksesta sopivaksi raekooksi seulottu lajike toimitetaan 

kohdeyrityksen ylijäämäbetonin kierrätyslaitokselle. Kierrätyslaitosten läheinen 

sijainti mahdollistaa kustannustehokkaat kuljetukset eikä varaa kuona-aineksen 

tahattomasta leviämisestä kuljetusmatkalle ole. Jätteenpolton pohjakuonan 

mineraaliainesta voidaan alueella varastoida kohtuullisia määriä. 

 

Ylijäämäbetonin kierrätysasemalle saapuvaan tuoreeseen betonimassaan lisätään 

jätteenpolton pohjakuonan seulottua mineraaliainesta ja mahdollisesti vettä 

sopivassa sekoitussuhteessa, jonka jälkeen ylijäämäbetonista valetaan 

uusiotuotteita. 

 

Ylijäämäbetonia syntyy kohdeyrityksen pääkaupunkiseudun 

valmisbetoniliiketoiminnan sivutuotteena noin 0,7 % valmisbetonin 

vuosituotantomäärästä. Tilikauden 2016-2017 laskutustietojen perusteella (luku 

5.4.2), kohdeyrityksen omassa valmisbetoniliiketoiminnassa pääkaupunkiseudun 

työmailta palautuu ylijäämäbetonia noin 23,5 tonnia eli noin 9,8 m3:ä työpäivässä. 

Määrästä valmistaa päivässä sellaisenaan noin 34 kappaletta 1,2 m x 0,60 m x 0,40 

m -kokoisia betonimoduuleita eli noin 8200 betonimoduulia vuodessa. Koska 

todellisuudessa kohdeyrityksen työmailta palautuvan ylijäämäbetonin määrä on 

todennäköisesti kuitenkin suurempi ja jätteenpolton pohjakuonan 

mineraaliaineksella on mahdollista jatkaa betonimassaa, betonimoduuleita voidaan 

mahdollista valmistaa työpäivässä enemmän kuin 34 kappaletta. 

 

On arvioitu, että noin tuhannen betonimoduulin valmistamiseen voidaan hyödyntää 

300 tn:a jätteenpolton pohjakuonan mineraaliainesta, kun betonivalmistuksessa 

kiviainesta korvataan kuonalla keskimäärin 30-50 %:a (Ympäristölautakunta 

2016). Hyödynnettävän jätteenpolton pohjakuonan mineraaliaineksen määrä ei ole 

kuitenkaan niin suuri, kun betonimoduulien valmistamiseen käytetään 

ylijäämäbetonia. Noin tuhannen ylijäämäbetonista valmistetun betonimoduulin (1,2 

m x 0,60 m x 0,40 m) valmistamiseen on arvioitu voitavan hyödyntää noin 100 tn:a 

jätteenpolton pohjakuonan mineraaliainesta. 
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6.3.2 Valmisbetoniasemien erotellun betonin kiviaineksen hyödyntäminen 

uusiotuotevalmistuksessa 

 

Kohdeyrityksen omassa valmisbetoniliiketoiminnassa betoniasemien pesuasemilla 

syntyvää eroteltua lajittelematonta betonin kiviainesta voitaisiin mahdollisesti 

myös hyödyntää perustettavalla ylijäämäbetonin kierrätyslaitoksella lisäämällä sitä 

jätteenpolton pohjakuonan seulotun mineraaliaineksen tavoin kierrätysasemalle 

saapuvaan tuoreeseen betonimassaan. Tällöin betonijätteen kierrätyksen 

vastaanottoasemille ostopalveluna käsiteltäväksi toimitettavan erotellun 

lajittelemattoman betonin kiviaineksen määrä vähenisi, josta muodostuisi 

kustannussäästöjä. Lajittelemattoman betonin kiviaineksen käyttö 

uusiotuotevalmistuksessa yhdessä ylijämääbetonin ja jätteenpolton pohjakuonan 

mineraaliaineksen kanssa vaatii kuitenkin tarkempaa sekoitussuhteen optimointia 

sekä massavarianttien testausta onnistuneen lopputuloksen saavuttamiseksi.  

 

Optimistisesti arvioituna kohdeyrityksen omassa valmisbetoniliiketoiminnassa 

sivutuotteena syntyvästä ylijäämäbetonista ja betonin kiviaineksesta yhdessä 

jätteenpolton pohjakuonan mineraalijakeen kanssa voitaisiin vuositasolla valmistaa 

noin 9000-10 000 betonimoduulia tilikauden 2016-2017 tietojen perusteella 

arvioituna. 

 

6.4 Kustannusaineisto 

 

Kierrätysliiketoiminnan suunnitteluvaiheessa on hyvä hahmottaa, miten 

liiketoimintamallin ansainta tapahtuu ja mistä muodostuvat toiminnan ja 

tuottavuuden kannalta merkittävimmät kustannukset sekä mitkä ovat 

perusinvestointitarpeet toiminnan aloittamiseksi. (Kokkonen 2004, 53) 
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6.4.1 Toiminnan aloitusinvestointi 

 

Ylijäämäbetonin kierrätysliiketoiminnan aloittamista edellyttävät 

investointikustannukset muodostuvat pääosin kierrätyslaitoksen lupamenettelyistä 

aiheutuvista kustannuksista sekä yleisistä perustamiskustannuksista. 

Perustamiskustannuksia ovat koneiden, laitteiden ja tuotantovälineiden hankinta-, 

toimitus- ja asennuskustannukset sekä maa-alueen käyttöönottoon liittyvät 

kustannukset. Aloitusinvestoinnin kustannusten on oletettu tapahtuvan 

täysimääräisenä kierrätyslaitoksen aloitusvuonna. 

 

Kierrätyslaitoksen toimintaa varten maa-alueelle on rakennettava tarvittava 

infrastruktuuri, kuten vesihuolto, sähköistys ja valaistus. Maa-alue tulee myös 

asfaltoida osittain. Kaikki kierrätysasemalle saapuvat ja lähtevät 

ylijäämäbetonikuormat on punnittava, jolloin tulee hankkia ajoneuvovaaka sekä 

tarvittavat ohjelmistot. Vastaanotettavaa ylijäämäbetonin, 

jätteenpoltonpohjakuonan mineraaliaineksen, betonin kiviaineksen ja veden 

sekoittamiseen tarvitaan betonisekoitin. Tasosekoittimia saatetaan mahdollisesti 

poistaa käytöstä yrityksen muista toiminnoista, joten niiden hyödyntäminen 

ylijäämäbetonin kierrätyslaitoksen toiminnassa voisi olla mahdollista, jolloin 

betonisekoittimien hankinnasta ei syntyisi kustannuksia.  

 

Ylijäämäbetonista valmistettavia uusiotuotteita varten tulee hankkia tai valmistaa 

tarvittavat valumuotit. Valmistettavien uusiotuotteiden nostamiseen ja siirtelyyn 

tarvitaan trukki tai jokin muu liikuteltava nostolaite. Yleiskustannuksia, kuten 

hankkeen käynnistämiskustannuksia, on arvioitu tulevan noin 20 % lisäksi.  

 

Ylijäämäbetonin kierrätysliiketoiminnan arvioitu aloitusinvestointi on noin xxx 

xxx € (taulukko 9). Arvio aloitusinvestoinnin suuruudesta on vain suuntaa antava, 

sillä kierrätyslaitoksen varsinaista tuotantoprosessia ei ole vielä suunniteltu tarkasti. 
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Taulukko 9. Ylijäämäbetonin kierrätysliiketoiminnan arvioitu aloitusinvestointi 

Investointi € (alv. 0 %) 

Vaaka-asema ja ohjelmistot xx xxx 

Trukki tai muu nostolaite xx xxx 

Alueen yleiset perustamiskustannukset 

(infrastruktuuri) 
xx xxx 

Valumuotit xx xxx 

Lupa-asiat ja selvitykset xx xxx 

Yleiskustannukset (20 %) xx xxx 

Yhteensä xxx xxx 

 

6.4.2 Ylijäämäbetonin kierrätysliiketoiminnan muuttuvat ja kiinteät 

kustannukset 

 

Ylijäämäbetonin kierrätysliiketoiminnasta aiheutuvia muuttuvia ja kiinteitä 

kustannuksia on arvioitu luvuissa 6.2 ja 6.3 kuvatun liiketoimintamallin perusteella. 

Kustannukset on arvioitu vuositasolla olettaen, että ylijäämäbetonia vastaanotetaan 

kierrätyslaitokselle hyödynnettäväksi kohdeyrityksen omasta 

valmisbetoniliiketoiminnasta tilikauden 2016-2017 tietojen perusteella noin 5644 

tonnia ja kun betonimoduuleita valmistetaan noin 8200 kappaletta vuodessa. 

 

Ylijäämäbetonin kierrätysliiketoiminnan muuttuviksi kustannuksiksi on tulkittu 

työntekijöiden palkat, sähkön- ja vedenkulutus sekä jätteenpolton pohjakuonan 

mineraaliaineksen hankintahinta. Kiinteitä kustannuksia ovat maa-alueen vuokra, 

parakkimallisten toimisto- ja sosiaalirakennusten vuokra ja kierrätyslaitoksen 

suunniteltu kunnossapito sekä edelleen käyttöön jäävien valmisbetoniasemien 

pesuhallien kunnossapitokustannukset.  

 

Jotta uusiotuotteita voidaan valmistaa myös kylmänä vuodenaikana, tarvitaan 

lämmintä tuotantotilaa. Lämpöeristetty tuotantotila on laskelmissa otettu huomioon 

niin sanottuna leasingvuokrahallina. Lisäksi kiinteisiin kustannuksiin on oletettu 

kuuluvan betonin hienon kiviaineksen kuljetuskustannukset betoniasemien 
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pesuhalleilta betonijätteen kierrätyksen vastaanottoasemille tai myöhemmin 

kohdeyrityksen ylijäämäbetonin kierrätyslaitokselle sekä aluksi, ensimmäisenä 

vuonna, betonin hienon kiviaineksen käsittely ja kierrätys ostopalveluna. 

 

Laskelmassa on oletettu, että ylijäämäbetonin kierrätyslaitoksen myötä 

kohdeyrityksen valmisbetoniasemien pesuhalleilla syntyvän betonin kiviaineksen 

määrä ja tarve kuljettaa betonin kiviainesta pois betoniasemien pesuhalleilta 

vähenee noin 20 % nykytilanteesta, samoin pesuhallien kunnossapitotarve, jolloin 

niistä aiheutuvat kustannukset pienenevät samassa suhteessa. 

 

Taulukossa 10 on esitetty ylijäämäbetonin kierrätysliiketoiminnan arvioidut 

kustannukset vuositasolla, kun ylijäämäbetonia vastaanotetaan kierrätyslaitokselle 

hyödynnettäväksi kohdeyrityksen omasta valmisbetoniliiketoiminnasta noin 5644 

tonnia vuodessa ja kun betonimoduuleita valmistetaan noin 8200 kappaletta 

vuodessa. 
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Taulukko 10. Ylijäämäbetonin kierrätysliiketoiminnan arvioidut muuttuvat ja 

kiinteät kustannukset vuositasolla 

Kustannustyyppi Arvioitu tarve/a € (alv. 0 %) /a 

Muuttuvat kustannukset 

Jätteenpolton pohjakuonan 

mineraaliaines kuljetuksineen 
1000 tn xxxx 

Vedenkulutus 1000 m3 xxxx 

Sähkönkulutus 80 000 kWh xxxx 

Työntekijät 2 htv xx xxx 

Erittelemättömät muuttuvat 

kustannukset 
1 erä xx xxx 

Yhteensä xx xxx 

Kiinteät kustannukset 

Toimisto ja muut lämpimät tilat 

(sosiaalitilat) 
12 kk xx xxx 

Tuotantohalli 12 kk xx xxx 

Maa-alueen vuokra 12 kk xx xxx 

Kunnossapito 1 erä xx xxx 

Betonin kiviaineksen käsittely- 

ja kierrätys ostopalveluna 
1 erä xxx xxx 

Betonin kiviaineksen 

kuljetuskustannukset 
1 erä xxx xxx 

Betoniasemien pesuhallien 

kunnossapito 
1 erä xx xxx 

Erittelemättömät kiinteät 

kustannukset 
1 erä xxxx 

Yhteensä xxx xxx 

Kaikki yhteensä xxx xxx 

 

Laskelman mukaan kohdeyrityksen kierrätysliiketoimintaan liittyvät kustannukset 

ovat yhteensä xxx xxx € vuodessa eli lähes samat kuin nykytilanteessa (luku 5.5.1). 
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Jos kuitenkin betonin kiviainesta voidaan hyödyntää uusiotuotevalmistuksessa 

yhdessä ylijäämäbetonin ja jätteenpolton pohjakuonan mineraaliaineksen kanssa, 

syntyy siitä lisäsäästöjä vähenevien käsittely- ja kierrätysmaksujen muodossa. 

Kustannussäästöpotentiaali on tässä noin xxx xxx € vuodessa. 

 

6.4.3 Toiminnan tuotot 

 

Ylijäämäbetonin kierrätysliiketoiminnan kannattavuuslaskelmaa varten on 

arvioitava liiketoimintamallin kulurakenteen ja toiminnan aloituskustannusten eli -

investointien lisäksi liiketoiminnan tulovirrat. 

 

Ylijäämäbetonin kierrätysliiketoiminnan potentiaalisin tulovirta on alussa 

kierrätysasemille tuotavan palautusbetonin vastaanotto- ja kierrätysmaksuista eli 

vaakamaksuista muodostuva, työmailta veloitettava, myyntituotto ja lisäksi 

ylijäämäbetonista valmistettujen uusiotuotteiden myynnistä saatava myyntituotto. 

Työmaita laskutetaan ylijäämäbetonin vastaanotto- ja kierrätysmaksu 

punnitusraportin mukaisesti. Lisäksi myyntituottoa saadaan työmailta 

veloitettavista ylijäämäbetonin kuljetusmaksuista sekä pumppuauton perän 

pesumaksuista. Kohdeyritys ei saa tuloja jätteenpolton pohjakuonan seulotun 

mineraaliaineksen eikä omilla valmisbetoniasemien pesuasemilla erotellun betonin 

kiviaineksen vastaanottamisesta muuten kuin kustannussäästöjen muodossa. 

 

Kierrätysliiketoiminnan tulovirtojen arvioinnin lähtökohtana on käytetty tietoja 

tilikauden 2016-2017 toteutuneesta ylijäämäbetonin käsittelyn ja kierrätyksen 

myyntituotosta (luku 5.5.3). Lisäksi laskelmissa on oletettu, että ylijäämäbetonista 

valmistettava uusiotuote on 1,2 m x 0,60 m x 0,40 m -kokoinen betonimoduuli, 

jonka myyntihinta on xx € (alv. 0 %) /kpl. Betonimoduuleita on oletettu 

valmistettavan 8200 kappaletta vuodessa, joista ensimmäisenä toimintavuotena 

aluksi arviolta 2000 kappaletta käytetään kierrätyslaitoksen tontin melusuojaseinän 

rakentamista varten. Laskelman todellisuutta pelkistävänä olettamuksena on, että 

kaikki loput 6200 kappaletta ylijäämäbetonista valmistettua uusiotuotetta saadaan 

myytyä tarkastelujakson aikana. 
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Ylijäämäbetonin kierrätysliiketoiminnan ensimmäisen toimintavuoden arvioidut 

myyntituotot ovat esitetty taulukossa 11. 

 

Taulukko 11. Toiminnan arvioidut myyntituotot 

Palvelu/ tuote 
Myyntituotto 

€ (alv. 0 %) 

Ylijäämäbetonin kuljetus xx xxx 

Ylijäämäbetonin vastaanotto- ja kierrätysmaksu 

(vaakamaksu) 
xxx xxx 

Pumppuauton perän pesu xxx xxx 

Uusiotuotteiden myynti (esim. betonimoduulit) xxx xxx 

Yhteensä xxx xxx € 

 

Laskelman mukaan kohdeyrityksen kierrätysliiketoimintaan liittyvät ensimmäisen 

vuoden myyntituotot ovat yhteensä xxx xxx € vuodessa eli lähes kaksinkertainen 

(+96 %) nykytilanteeseen verrattuna (luku 5.5.3).  

 

6.5 Kannattavuuslaskelmat 

 

Ylijäämäbetonin kierrätysliiketoiminnan ansaintalogiikkaa ja taloudellista 

potentiaalia on mahdollista arvioida ja ennustaa karkeasti alustavalla 

kannattavuuslaskelmalla. Laskelmien yksinkertaistamisen vuoksi toiminnan 

kustannukset ja tuotot on esitetty vuositasolla ja nettotuoton on oletettu tapahtuvan 

tilikauden lopussa. Aloitusinvestoinnin takaisinmaksuaikaa laskettaessa 

laskentakorkoa ei ole huomioitu ja nettotuottojen on oletettu pysyvän samalla 

tasolla. 
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Taulukko 12. Kohdeyrityksen ylijäämäbetonin kierrätysliiketoiminnan 

katetuottolaskelma 

Katetuottolaskelma € (alv. 0 %) % 

Myyntituotot         xxx xxx    
-muuttuvat kustannukset         xx xxx    
= myyntikate xxx xxx   xx 
-kiinteät kustannukset xxx xxx  
= käyttökate xxx xxx xx 

 

Katetuottolaskelman mukaan kohdeyrityksen ylijäämäbetonin 

kierrätysliiketoiminnan myyntikateprosentti ensimmäisellä tilikaudella olisi noin 

xx % ja käyttökateprosentti xx %. Katetuottolaskelman perusteella edellä kuvattua, 

laskelman lähtökohtana olevaa, ylijäämäbetonin kierrätysliiketoimintaa voidaan 

pitää kannattavana. 

 

Ylijäämäbetonin kierrätysliiketoiminnan euromääräinen kriittinen piste eli 

kriittinen myynti, jolla saavutetaan nollatulos, on: 

 

𝑥𝑥𝑥 𝑥𝑥𝑥 €

𝑥𝑥 %
𝑥100 % = 𝑥𝑥𝑥 𝑥𝑥𝑥 € 

 

Euromääräinen varmuusmarginaali on tällöin: 

 

𝑥𝑥𝑥 𝑥𝑥𝑥 € − 𝑥𝑥𝑥 𝑥𝑥𝑥 € = 𝑥𝑥𝑥 𝑥𝑥𝑥 € 

 

6.6 Aloitusinvestoinnin takaisinmaksuaika 

 

Ylijäämäbetonin kierrätysliiketoiminnan aloitusinvestoinniksi on arvioitu xxx xxx 

€ (luku 6.4.1) ja vuosittaiseksi kertyväksi käyttökatteeksi on arvioitu kertyvän noin 

xxx xxx €/vuosi. 
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Tällöin mallinnettu ylijäämäbetonin kierrätysliiketoiminta maksaa käyttökatteella 

aloitusinvestointinsa ensimmäisenä vuotena takaisin. 

 

𝑥𝑥𝑥 𝑥𝑥𝑥 €

𝑥𝑥𝑥 𝑥𝑥𝑥 €
= 0,6 𝑣𝑢𝑜𝑡𝑡𝑎 
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7 Johtopäätökset 

 

Työn tavoitteena oli selvittää kohdeyrityksessä liiketoiminnalliset mahdollisuudet 

ylijäämäbetonin kierrätyksen vastaanottoaseman perustamiseen 

pääkaupunkiseudulle ja ylijäämäbetonin hyödyntämiseen tuoreena materiaalina 

uusiotuotevalmistuksessa ilman kovettuneen betonin murskausta. Ylijäämäbetonin 

kierrätysliiketoiminnan perustamisen kannattavuutta tarkasteltiin etenkin 

taloudellisesta näkökulmasta verrattuna nykytilanteeseen, jossa merkittävä osuus 

kohdeyrityksen valmisbetoniliiketoiminnan sivutuotteena syntyvästä 

ylijäämäbetonista toimitetaan betonijätteen kierrätyksen vastaanottoasemille 

käsiteltäväksi ostopalveluna. 

 

Tutkimuksen teoria-aineisto kerättiin kiertotaloutta, kierrätysliiketoimintaa ja 

kannattavuutta käsittelevästä kirjallisuudesta. Lisäksi teoriaosuudessa perehdyttiin 

aiheeseen liittyviin betoniteollisuuden ominaispiirteisiin sekä käytössä oleviin 

ylijäämäbetonin ja betonilietteen kierrätysprosesseihin. Teoreettisessa tarkastelussa 

käytiin läpi myös ylijäämäbetonin ja jätteenpolton pohjakuonan mineraaliaineksen 

hyödyntämisen mahdollisuuksia kierrätysliiketoiminnassa ja 

uusiotuotevalmistuksessa. 

 

Empiirisessä tutkimusosuudessa ylijäämäbetonin käsittelyn ja kierrätyksen 

nykytilannetta selvitettiin kohdeyrityksen kuudella pääkaupunkiseudun 

valmisbetoniasemalla. Kohdeyrityksen tietojärjestelmistä haettiin ja koottiin 

tilikaudelta 2016-2017 ylijäämäbetonin käsittelyyn ja kierrätykseen liittyviä tietoja, 

kuten kustannukset, myyntilaskutus ja materiaalivirrat. Tilikautta 2015-2016 

käytettiin vertailutietona niiltä osin kuin tietojen laadun ja saatavuuden kannalta oli 

mahdollista. Kvalitatiivinen aineisto kerättiin keskusteluin ja havainnoimalla. 

 

Empiirisessä osuudessa esitettiin nykytilanteen ylijäämäbetonin käsittelyn ja 

kierrätyksen taloudellinen tilanne. Selvityksen yhteydessä käytiin läpi 

ylijäämäbetonin käsittelyyn ja kierrätykseen liittyvien ostolaskujen, 

myyntilaskutuksen ja kulukirjausten käytäntöjä ja prosesseja sekä ylijäämäbetonin 
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käsittelyn ja kierrätyksen prosesseja kohdeyrityksen nykytilanteen 

valmisbetoniliiketoiminnassa. Lisäksi mallinnettiin kohdeyrityksessä suunnitteilla 

oleva ylijäämäbetonin kierrätysliiketoiminta, minkä perusteella kannattavuutta 

arvioitiin kustannusaineistoon perustuvin kannattavuuslaskelmin nykytilanteeseen 

peilaten. 

 

7.1 Johtopäätökset ylijäämäbetonin käsittelyn ja kierrätyksen 

nykytilanteesta kohdeyrityksessä 

 

Kohdeyrityksen pääkaupunkiseudun valmisbetoniasemien ylijäämäbetonin 

käsittelyyn ja kierrätykseen liittyvät kustannukset olivat tilikaudella 2016-2017 

yhteensä xxx xxx € ja vastaava myyntituotto oli xxx xxx €. Näin ollen 

ylijäämäbetonin käsittelyyn ja kierrätykseen liittyvien toimintojen myyntikate on 

negatiivinen eli -xx xxx € ja myyntikateprosentti -xx %. Käyttökate on myös 

negatiivinen eli -xxx xxx € ja käyttökateprosentti -xx %.  

 

Katetuottolaskelman mukaan ylijäämäbetonin käsittely- ja kierrätykseen liittyvä 

toiminta ei ollut tarkastelukaudella taloudellisesti kannattavaa. Kannattavan 

toiminnan edellytyksenä on myyntikatteen ja käyttökatteen muodostuminen. Koska 

tuotannollisten yritysten muuttuvien ja kiinteiden kustannusten erittely on hankalaa 

ja sisältää tulkinnanvaraisuutta, on laskettua myyntikatetta ja myyntikateprosenttia 

hyvä pitää vain suuntaa-antavana tietona kannattavuuden arvioinnissa. 

Huomioitavaa on, että katetuottolaskelma koskee vain ylijäämäbetonin 

vastaanottoa ja kierrätystä, ei koko valmisbetoniliiketoimintaa. 

 

Ylijäämäbetonin käsittelyn ja kierrätyksen kustannuksista suurimman osan 

muodostivat betonijätteen vastaanotto- ja käsittelykulut (46 %) ja kuljetuskulut (40 

%). Pesuhallin kunnossapitoon liittyvien kulujen osuus kokonaiskustannuksista oli 

13 %. Muiden erittelemättömien kulujen osuus oli 1 %. Noin kaksi kolmasosaa 

vastaavasta myyntituotosta muodosti ylijäämäbetonin vastaanotto ja käsittely ja 

vajaan kolmanneksen pumppuauton perän pesu. 
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Tehdyn nykytilaselvityksen perusteella ylijäämäbetonin käsittelyyn ja 

kierrätykseen liittyvän liiketoiminnan muuttuvat kustannukset ovat myyntituottoja 

suuremmat. Tällöin ei kyseisten toimintojen liikevaihdon kasvu eli myyntimäärän 

lisääminen paranna sen kannattavuutta kohdeyrityksessä. Työmailta laskutettavan 

ylijäämäbetonin vastaanoton ja käsittelyn myyntihinnan nostaminen ei ole 

kuitenkaan ratkaisu kohdeyrityksen kilpailukyvyn ja kannattavuuden 

parantamiseksi, sillä yksikköhinnan korotustarve on yli 40 % muuttuvien ja 

kiinteiden kustannusten kattamiseksi. 

 

Betonijätteen kierrätyksen vastaanottoasemille toimitettavan betonilietteen 

vesipitoisuutta on mahdollista vähentää suotopuristimella, jolloin voidaan saavuttaa 

kustannussäätöjä käsittely- ja kierrätysmaksuissa. Saavutettava säästö ei kuitenkaan 

laskennallisesti riitä kattamaan nykytilanteessa ylijäämäbetonin käsittelyyn ja 

kierrätykseen liittyviä muuttuvia ja kiinteitä kustannuksia, jolloin toiminta jää 

edelleen tappiolliseksi. Nykytilanteessa kohdeyrityksen pesuasemilla ei ole 

käytössä vedenpoistolaitteistoa, joten suotopuristininvestointi ei ole kannattava. 

 

Tilikaudella 2016-2017 betonijätteen kierrätyksen vastaanottoasemille toimitetusta 

betonijätteestä 51 % oli eroteltua betonin kiviainesta ja 49 % työmailta palautuvaa 

ylijäämäbetonia. Tarkastelujaksoilla pääkaupunkiseudun valmisbetoniasemien 

betonijätteen määrä ei kasvanut samassa suhteessa betoniasemien tuotantomäärän 

kanssa. Työmaiden palautusbetonin määrä on laskenut suhteessa tuotantomäärään 

aikavälillä 1.7.2015-30.6.2017, mikä voi johtua siitä, että työmaiden hankintoja 

varten tehtävät määrälaskennat tehdään kustannussyistä yhä tarkemmin. Myös 

työmaiden suuruusluokat voivat vaikuttaa palautusbetonimääriin. 

 

Yrityksessä ylijäämäbetonin käsittelyyn ja kierrätykseen, etenkin kustannuksiin, 

liittyviä tietoja on kirjattu ja tiliöity tietojärjestelmiin vaihtelevasti erilaisin 

käytännöin.  Osa tarkasteltujen tilikausien kustannuksista oli tiliöity virheellisille 

kulutileille. Mikäli tulevaisuudessa ylijäämäbetonin käsittelyyn ja kierrätykseen 

liittyviä kustannuksia ja materiaalivirtoja halutaan seurata tarkemmin ja 

luotettavammin, suositellaan, että kyseisille kuluille nimetään selkeästi niille 
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osoitetut kulutilit ja ohjeistetaan selkeästi ja kirjallisesti niiden käyttö. Epäselvyydet 

ja puutteellisuudet nykytilannetta kuvaavissa lähtötiedoissa aiheuttavat jonkin 

verran epävarmuutta ylijäämäbetonin kierrätysliiketoiminnan kannattavuuden 

arviointiin. 

 

7.2 Johtopäätökset liittyen ylijäämäbetonin kierrätysliiketoiminnan 

kannattavuuteen verrattuna nykytilanteeseen 

 

Ylijäämäbetonin kierrätysliiketoiminnan kannattavuutta arvioitiin 

kannattavuuslaskelmilla, jotka perustuivat mallinnetun liiketoimintamallin 

arvioituun kustannusaineistoon.  

 

Ylijäämäbetonin kierrätysliiketoiminnan kustannusaineiston luvut ovat tässä 

vaiheessa arviolukuja. Kohdeyritys pystyy tehdyn suuntaa-antavan laskelman 

perusteella arvioimaan ylijäämäbetonin kierrätysliiketoiminnan toteutustapoja ja 

erilaisia vaihtoehtoja muuttamalla laskennan arvoja sitä mukaa, kun suunnitelmat 

uusiotuotteiden tuotantoprosessista etenevät ja tarkentuvat. 

 

Ylijäämäbetonin kierrätysliiketoiminnan arvioitu aloitusinvestointi on noin xxx 

xxx €. Aloitusinvestoinnin suuruus kuitenkin riippuu lopullisista kierrätys- ja 

uusiotuotteiden valmistusprosesseista. Maa-alue, tuotantohalli sekä toimisto- ja 

muut lämpimät tilat on oletettu hankittavan vuokra- tai leasingvuokrasopimuksella, 

minkä vuoksi ne eivät lukeudu mallinnetun kierrätysliiketoiminnan 

aloitusinvestointeihin, vaan ne on otettu huomioon liiketoiminnan kiinteissä 

kustannuksissa. 

 

Kustannusaineiston mukaan kohdeyrityksen kierrätysliiketoimintaan liittyvät 

kustannukset ovat yhteensä xxx xxx € vuodessa eli lähes samat kuin 

nykytilanteessa. Ensimmäisen vuoden myyntituotto on yhteensä xxx xxx € 

vuodessa eli lähes kaksinkertainen (+96 %) nykytilanteeseen verrattuna. 

Katetuottolaskelman mukaan kohdeyrityksen ylijäämäbetonin 
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kierrätysliiketoiminnan myyntikateprosentti ensimmäisellä tilikaudella olisi noin 

xx % ja käyttökateprosentti xx % eli erittäin hyvä. Muuttuvien ja kiinteiden 

kustannusten erittely on kuitenkin hankalaa ja sisältää paljon tulkinnanvaraisuutta, 

minkä vuoksi laskettua myyntikatetta ja myyntikateprosenttia hyvä pitää vain 

suuntaa-antavana tietona kannattavuuden arvioinnissa. Ylijäämäbetonin 

kierrätysliiketoiminnan euromääräinen kriittinen myynti on noin xxx xxx € ja 

euromääräinen varmuusmarginaali noin xxx xxx €. Laskelman perusteella 

ylijäämäbetonin kierrätysliiketoiminta maksaa käyttökatteella aloitusinvestointinsa 

ensimmäisenä vuotena takaisin. 

 

Kannattavuuslaskelman perusteella voidaan päätellä, että ylijäämäbetonin 

kierrätysliiketoiminnan perustaminen olisi hyvin todennäköisesti kannattavaa 

nykytilanteeseen verrattuna. Tällaisen uuden mahdollisen liiketoiminnan 

kannattavuuden arviointi ei kuitenkaan anna tarkkaa ja varmaa lopputulosta, sillä 

laskelmissa käytetty kustannusaineisto on vain olettamaa, sillä tarkkoja 

suunnitelmia kierrätysliiketoiminnasta ja sen prosesseista ei ole vielä laadittu. On 

esimerkiksi todennäköistä, että ylijäämäbetonin kierrätysliiketoiminnan 

aloitusvuotena valmiiden myyntikelpoisten uusiotuotteiden määrä on pienempi 

kuin teoreettinen tuotantomäärä, mikä johtuu tuotantoprosessin kehitys-, 

optimointi- ja testaustarpeista. Lisäksi ylijäämäbetonin kierrätysliiketoiminnan 

kannattavuutta heikentäviä tekijöitä voivat olla markkinoiden kilpailutilanne sekä 

hyödynnettävän jätemateriaalin sekalaatuisuus. Joskus investointi voi aiheuttaa 

pelkkiä kustannussäästöjä, mutta silloinkin on muistettava investoinnin järkevyys 

ja sille asetettava tuottovaatimus. Joka tapauksessa mallinnetun 

kierrätysliiketoiminnan tuotot kattavat sen kustannukset, eivätkä ylijäämäbetonin 

käsittelyyn ja kierrätykseen liittyvät toiminnot tuota tappiota, mikä vastaa 

kohdeyrityksen lähtökohtaiseen näkemykseen kannattavasta liiketoiminnasta. 

 

Jonkin verran epävarmuutta laskelmiin ja kannattavuuden arviointiin aiheuttaa se, 

että todellisuudessa työmailta palautuvan tuoreen betonimassan määrä on suurempi 

kuin mitä työmailta laskutetun palautusbetonin määrätieto kertoo, sillä alle 2 m3:n 

eli 4,8 tonnin palautusbetonimäärät on laskutettu yhden betonitonnin mukaisesti, 
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jos ne on käsitelty betoniasemien omilla pesuasemilla. Nämä pienemmät 

palautusbetonimäärät olisi mahdollista hyödyntää ylijäämäbetonin 

kierrätyslaitoksella uusiotuotteiden valuissa, jolloin pesuasemilla syntyvän 

erotellun kiviaineksen määrä vähenisi huomattavasti. Laskelmissa on oletettu 

saavutettavan 20 %:n kustannussäästö betonin kiviaineksen vastaanotto- ja 

kierrätysmaksuissa, kuljetuskustannuksissa ja pesuhallien 

kunnossapitokustannuksissa. Todellisuudessa kustannussäästö voi olla kuitenkin 

huomattavasti suurempi, mutta käytettävissä olevilla lähtötiedoilla sitä ei voi 

tarkemmin arvioida. 

 

Ylijäämäbetonin kierrätysliiketoiminnan perustamiseksi, tämän tutkimuksen 

lisäksi, tarvitaan tarkempaa toteutussuunnittelua ylijäämäbetonin kierrätyksen ja 

uusiotuotteiden tuotannon prosesseihin liittyen. Myös kiertotaloutta hyödyntävät 

yhteistyökuviot tulee sopia, sillä ne ovat oleellinen edellytys tutkimuksen 

lähtökohtana olevalle ylijäämäbetonin kierrätysliiketoiminnan mallille. Lisäksi 

ylijäämäbetonista valmistettavat erilaiset uusiotuotteet vaativat muotoilua, 

innovaatiotyötä, tuotteistusta sekä mahdollisesti kokonaisen uusiotuotelinjan 

kehitystä ja konseptointia. 

 

Jotta ylijäämäbetonista ja jätteenpolton pohjakuonan mineraaliaineksesta 

valmistetusta uusiotuotteesta saadaan aidosti kaupallinen, ostamisen tulisi olla 

asiakkaalle mahdollisimman vaivatonta ja helppoa. On huomioitava ja 

varauduttava siihen, että sivuvirtojen hyötykäyttöä, kiertotaloutta ja 

kierrätysliiketoimintaa koskevan lainsäädännön ollessa vielä muutosliikkeessä, 

valmistetun uusiotuotteen loppusijoituspaikalle saatetaan viranomaisen toimesta 

asettaa tulevaisuudessa joitain erityisehtoja. Erilaiset vaadittavat lupamenettelyt 

uusiotuotteen loppusijoittamiseksi rajoittavat niiden hyödyntämistä ja sitä kautta 

myyntiä. Optimaalisin tilanne olisi sellainen, että lupamenettely koskisi vain 

esimerkiksi tuotteistetun jätteenpolton pohjakuonan mineraaliaineksen valmistusta, 

eikä sitä, minne siitä ja ylijäämäbetonista valmistetut uusiotuotteet sijoitetaan. 
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