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Tilastokatsaus Edistyksellistä renkaien kierrätystä on vuosittain 
ilmestyvä julkaisu, joka kertoo lukijalle olennaiset asiat rengaski-
errätyksen trendeistä, kehityksestä ja tulevaisuuden mahdollisuuk-
sista osana laajempaa ympäristöalan kokonaisuutta. Tilastokatsaus 
kertoo, miten käytöstä poistettuja ajoneuvojen renkaita uudel-

leenkäytetään maa- ja tierakentamisessa, erilaisten suojien ja esteiden ra-
kentamisessa, asfaltin sidosaineena, veden puhdistamisessa sekä energian 
tuotannossa. 

Renkaiden kierrättäminen on alan toimijoille Suomen lakiin kirjattu velvolli-
suus. Renkaiden kierrättämisestä Suomessa vastaa tuottajayhteisö Suomen 
Renhaskierrätys Oy, jonka jäseniä kaikki suomalaiset renkaita myyvät liikkeet 
ovat. Suomen Rengaskierrätys on tehnyt tilastokatsauksen yhteistyökumppa-
niensa kierrätysoperaattori Kuusakoski Oy:n sekä ympäristöalan asiantunti-
jayritys Apila Group Oy Ab:n kanssa.
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ELT
End of ife Tyre, käytöstä 
poistettu autonrengas

rengasmateriaali 
ELT renkaat ja palat, leikkeet, granulaatit ja jauhe; paloista 
ja leikkeistä käytetty myös nimitystä rouhe

rouhe
Rengaspalat tai leikkeet, 
noin  50—300 mm
 

granulaatti
Rengaskumigranulaatti, 2,5—25 mm, teräksestä ja tekstii-
leistä puhdas kumi. Alle 10 mm koot murumaisia 

jauhe
Rengaskumijauhe, partikkelikoko 
noin 0,2 - 1,2 mm, teräksestä ja  
tekstiileistä puhdas kumi  

termit ja lyhenteet
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johdanto

Rengasalan keskeiset toimijat perustivat vuonna 
 Suomen Rengaskierrätys Oy:n tuottajavas-

tuuseen perustuvan kierrätysvelvoitteen hoitami-
seksi. Rengaskierrätyksen kierrätysjärjestelmään on 
liittynyt  renkaiden tuottajaa ja   vastaanottopis-
tettä . .  mennessä . Suomessa poistuu vuosittain 
käytöstä yli   tonnia renkaita, jotka käytännössä 
kaikki kerätään talteen ja hyödynnetään eri käyttötarkoi-
tuksiin jätehierarkian periaatteiden mukaisesti.

iime vuosina hyötykäyttöaste on ollut lähes  
prosenttia. Renkaiden kierrätyksessä noudatetaan E :n 
jätedirektiivissä ja uudessa jätelaissa säädettyä etusijajär-
jestystä, jonka mukaan ensisijaisesti on ehkäistävä 
jätteen syntyä. ahdollisuuksien mukaan renkaat pyri-
tään valmistelemaan uudelleenkäyttöön, kierrättämään 
materiaalina tai hyödyntämään energiana, tässä järjestyk-
sessä. Renkaiden keräyksestä ja kierrätykseen toimitta-
misesta vastaa Kuusakoski Oy.  

Renkaiden hyötykäytön osalta edessä on mittavia haas-

teita, sillä lainsäädäntö on rajoittanut renkaiden käyttöä 
kaatopaikkojen rakenteissa vuoden  alusta alkaen.  
Kaatopaikkarakentamisen vähentyessä käytöstä poiste-
tuille renkaille kehitellään jatkuvasti uusia hyötykäyttörat-
kaisuja kotimaassa ja kansainvälisesti. Tiedossa on 
toistasataa tieteellistä tai teknistä selvitystä käytöstä 
poistettujen renkaiden jalostusmenetelmistä ja käyttöta-
voista sekä eri hyötykäyttötapojen ympäristövaikutuksis-
ta. Rengasmateriaalilla on paljon hyviä materiaaliominai-
suuksia, jotka tarjoavat uudenlaisia, kustannustehokkaita 
ja kiertotaloutta toteuttavia tuotemahdollisuuksia. Tilalle 
onkin kehitteillä uusia hyötykäyttöratkaisuja vuosittain 
jopa   tonnin edestä.

uodesta  Kuusakoski Oy on Suomessa kerän-
nyt, käsitellyt ja hyödyntänyt käytöstä poistetut 
renkaat, jotka kuluttaja on veloituksetta voinut 

palauttaa lähes  renkaiden vastaanottopisteeseen. 
Rengaskumin jalostaminen teollisuuden tarpeisiin vaatii 
laaja-alaista tutkimus- ja kehitystyötä, innovatiivista 
ajattelutapaa ja investointeja. Olemme sitoutuneita 
pitkäjänteiseen kehitystyöhön, jotta vähintään  prosen-

tin hyödyntämisaste saavutetaan renkaiden kierrätykses-
sä jatkossakin. ntohimo materiaaleja, niiden tuntemusta 
ja kierrätystä kohtaan ajaa meitä kehittämään toimintaa, 
jotta pystymme tarjoamaan entistä tehokkaampia kierrä-
tysratkaisuja.

Tässä katsauksessa esitellään renkaiden kierrätyk-
sen käytännön tilaa Suomessa. Esittelemme sekä 
olemassa olevia että kehitettyjä, kaupallistamisen 

kynnyksellä olevia hyötykäyttökohteita. Rengasmateriaa-
leja on hyödynnetty Suomessa maarakentamisessa ja 
kaatopaikkarakenteissa menestyksekkäästi jo vuosikym-
meniä. 

seat kansainväliset tutkimukset ja vuosikymmenien 
käytännön kokemus käytettyjen renkaiden hyötykäytöstä 
on osittanut, että rengasmateriaalilla on useita merkittä-
västi hyödyllisiä teknisiä ominaisuuksia.  Se on lähes 
ylivoimainen kevennysmateriaali pehmeillä, savisilla maa-

alueilla  se on roudankestävä ja helposti rakennettava  se 
puhdistaa vettä ravinteista ja vaimentaa tärinää ja iskuja 
erilaisilla alustoilla. Rengasmateriaalia ei tulisikaan enää 
mieltää jätteeksi, sillä kyseessä on kustannustehokkaita 
ja kiertotaloutta toteuttavia, käyttäjilleen arvoa luovia ja 
edistyksellisiä tuotemahdollisuuksia tarjoava materiaali. 

Risto Tuominen 
Toimitusjohtaja 
Suomen Rengaskierrätys

Uusia ratkaisuja kiertotalouteen

Mervi Matilainen
FT, Kemia
Pirjo Rinnepelto
DI, Ympäristötekniikka
Apila Group Oy Ab

Thomas Söderström
Material Manager
Kuusakoski Oy

Jätteen aika on ohitse

Suomessa on lähes 3000 keräyspistettä
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johdanto

Renkaita ja rengasrouhetta on 
käytetty maarakentamisessa 
Suomessa jo kymmeniä vuosia. 

ääasiassa materiaalia on 
hyödynnetty kaatopaikan 

rakenteissa sekä kaatopaikkakaasujen ja 
vesien johtamisessa ja keräyksessä. uonna 

 suurin osa syntyvästä rengasmateriaa-
lista hyödynnettiin kaatopaikan pintakerroksis-
sa. atkossa hyödyntäminen kaatopaikan 
rakenteissa ei kuitenkaan ole mahdollista, sillä 
Suomen jätelainsäädäntö on kieltänyt kaiken 
orgaanisen jätteen sijoittamisen kaatopaikoille 
tammikuusta  alkaen. 

aa- ja tierakentamisessa rengasmateriaa-
leja on perinteisesti käytetty korvaamaan 
neitseellisiä maa-aineksia. Tyypillisessä 
rengasrouheelle soveltuvassa kohteessa 
maan kantavuus on heikko, ja sitä paranne-
taan kevennyskerroksella. 

Rengasrouheita on käytetty myös vaativam-
missa kohteissa, kuten liikennemelun ja 
tärinän vaimentamiseen tieliikennekäytössä 
sekä rataliikenteessä . Suomessa rengasrou-
heiden hyödyntäminen tierakanteissa on jo 
vakiintunutta, ja iikennevirasto on antanut 
ohjeet rengasrouheista tehtyjen kevennysra-
kenteiden mitoittamiseen ja rakentamiseen . 

isäksi rouheiden käyttö on sisällytetty 

2015 
  tonnia,

 kohdetta

Tilasto
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Kemiönsaareen Amos-puistoon 
rakennettiin vuonna 2015 päivä-
koti, jonka tontilla hyödynnettiin 
noin 400 tonnia kumirouhetta. 
Sitä käytettiin kevennyskerrok-
sena päiväkodin leikkialueella, 
ja lisäksi sitä on myös osassa 
pihan muuta liikennöimätöntä 
aluetta. Kevennyskerroksen 
paksuus on 0,5-1,5 metriä. 
Kerros tarvittiin, sillä päiväkodin 
pihaa ja leikkialuetta piti nostaa 
täytöillä. Täyttö aiheuttaa pai-
naumaa ja huonoa kantavuutta, 
johon rengasrouheesta haettiin 
apua10. 
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maa- ja tienrakentaminen

Rengasmateriaali on tasalaatuinen ja edullinen rakennusmateriaali.   

Materiaalin keveys mahdollistaa käytön kevennysmateriaalina pehmeillä 
maa-alueilla.

Rouheen kuljetuksesta aiheutuvat CO2 -päästöt ovat noin 40 % 
pienemmät kuin vastaavan määrän soraa. 

Painavampaa kuin vesi (ρ= 1.02…1.27 tn/m3). Rouhe ei kellu, ja sitä 
voidaan käyttää myös tulva-alueilla ilman, että rouhe mobilisoituu 
vedessä.

Vedenjohtavuus. Rouhekerros johtaa hyvin vettä, eikä padota virtauksia

Roudankestävyys. Rengasmateriaali ja renkaista valmistetut kerrokset 
eivät ime eivätkä pidätä vettä. 
• Niillä on noin 2-3 kertaa matalampi lämmönjohtavuus tyypillisiin  

maarakennusaineisiin verrattuna 

Stabiili ja turvallinen, ei liukene. Kumi on orgaanista, pysyvää materiaa-
lia, joka ei liukene veteen.
• Renkaiden tukimateriaaleista liukenee vain pieniä määriä haitallisia 

aineita veteen (rauta, sinkki, mangaani); 
• Vulkanoitu kumi on joustavaa ja kestää mekaanista kulutusta.

Materiaalin hyödyt   

infrarakentamisen yleisiin laatuvaati-
muksiin nfraR   .

Tulevaisuus  
aa- ja tierakennuskohteissa materi-

aalintarve on usein niin suuri, että 
niissä on mahdollista hyödyntää koko 
Suomessa vuosittain kerätty rengas-
määrä. 

eitseellisten maa-ainesten 
hyötykäyttöä tullaan rajoittamaan 
entisestään, ja se osaltaan lisää 
korvaavien uusiomateriaalien kysyn-
tää. isäksi uusia maa-alueita 
rakennetaan entistä useammin 
pehmeille tai kosteille maa-alueille. 

äin ollen on oletettavaa, että jo 
nykyään halutun maarakenteiden 
kevennysmateriaalin kysyntä lisään-
tyy tulevaisuudessa.  

Rengasmateriaalin hyötykäytön 
haasteet maa- ja infrarakentamises-
sa liittyvät pääasiassa materiaalin 
saatavuuteen. Rakennusprojektit 
ovat yleensä suuria, ja kohteessa 
kerralla hyödynnettävä määrä voi olla 
tuhansia tonneja. 

Samaan aikaan uusiomateriaalien 
saattaminen laajaan rakennustekni-
seen käyttöön on verrattain hidasta, 
vaikka hyödyntäminen olisikin 
taloudellisesti ja ympäristösyistä 
perusteltua. Tavoitteena onkin 
tuotteistaa rengasrouhe ja muut 
rengasmateriaalit paremmin, jotta 
niiden hyötykäyttö olisi helpompaa ja 
kiinnostavampaa. 

Säädökset muuttuvat
Suomessa on käynnissä kansallinen 

A -ohjelma, jonka tavoitteena 
on edistää maarakentamisessa 

hyödynnettävien uusiomateriaalien 
käyttöä materiaaleja tuotteistamalla 
ja kaupallistamalla sekä rakentamis-
tekniikkaa, suunnittelua ja hankinta-
menettelyjä kehittämällä. 

Käytöstä poistetuista renkaista 
valmistettu rengasrouhe on otettu 
mukaan An käsikirjastoon, jossa 
sen käytölle on annettu ohjeistuksia. 
isäksi, rengaskumi on ehdolla myös 

valmistelun alla olevaan lainsäädän-
nön uudistukseen, joka edistää 

kierrätysmateriaalien käyttöä maara-
kentamisessa. 

ainsäädännön uudistuksella 
päivitetään nykyisin voimassa oleva 
ns. ARA-asetus altioneuvoston 
asetus eräiden jätteiden hyödyntämi-
sestä maarakentamisessa , 
joka mahdollistaa tiettyjen sivuvirto-
jen hyödyntämisen maarakentami-
sessa ilmoitusmenettelyllä . 

Tämä vähentäisi hyödyntämiseen 
liittyvää byrokratiaa ja kustannuksia.
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”Tavoitteena onkin tuotteistaa 
rengasrouhe ja muut 

rengasmateriaalit paremmin, jotta 
niiden hyötykäyttö olisi helpompaa ja 

kiinnostavampaa.” 

Painunut ja jokakeväisistä tulvista kärsinyt Ilola-Sannaisen tieosuus on yksi ensimmäisistä tierakennuspiloteista 
Suomessa. Rouheen avulla tietä korotettiin ja kevennettiin vuonna 1997, jolloin kohteessa käytettiin noin 3500 
kuutiota eli 1900 tonnia rengasrouhetta. Tieosuutta parannettiin noin 350 metrin matkalta. Kohteen kymmenvuoti-
sen seurannan aikana analysoitiin alueen pohja- ja pintavesiä sen arvioimiseksi, onko rakenteella vaikutuksia 
veden laatuun. Seuranta osoitti, että ympäristön kannalta liuenneet määrät olivat merkityksettömiä. Muutenkin 
Ilola-Sannainen-tie täytti odotukset. Painumat pysyivät kurissa eivätkä tulvavedet häirinneet enää liikennettä. 
Kuvassa näkyy 100x100 mm rengasrouheella korotettu ja kevennetty Ilola-Sannainen tieosuus kesällä 2003. 

Esimerkkejä maa- ja tienrakentamisesta

Ilona–Sanniaisen tieosuus
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suojat ja esteet

Rengasrouhetta käytetään maaraken-
tamisessa myös äänen ja melun sekä 
tulvien hillintään tarkoitetuissa 
penkereissä. Käytöllä pyritään 
keventämään ja samalla stabiloimaan 

rakennetta pehmeällä maalla sekä korvaamaan 
maa-aineksia. Renkaita käytetään näissä kohteissa 
sekä kokonaisina että paloiksi leikattuna, ja ne 
eristetään muusta maa-aineksesta geotekstiilillä.  

yös räjäytyssuojapeitteiden valmistuksessa 
rengasmateriaali on yleisesti käytetty materiaali. 
Suomessa peitteitä valmistavat mm. ibro  Oy:n 
tytäryhtiö e a e Oy, urvan Räjähdysmatto Oy, 

innsuoja Oy, kkös-
matto Oy sekä us Oy. 
Auki leikatut renkaat 
kiinnitetään toisiinsa 
teräsvaijereilla usean 
neliömetrin suuruisiksi 
peitteiksi, joilla este-
tään räjäytyksessä 
irtoavien kivien 

sinkoileminen ja leviäminen. Rengasmateriaali 
vaimentaa samalla tärinää.

ieniä määriä rengasmateriaaleja on hyödynnet-
ty myös ampumaradoilla ns. luotiloukuissa, joissa 
ammuttu luoti jää ehjänä kumikerrokseen. Tällöin 
maahan ei kerry ympäristölle haitallisia, esimerkiksi 
lyijyä sisältäviä luodinosia tai pölyä. isäksi kumista 
luodit on helppo erotella hyötykäyttöön. Kumiseinä-
millä on radoilla myös melua vaimentava vaikutus . 

Tulevaisuus
Erityisesti tulvapenkereiden rakenteissa rengasrou-
heen teknisten ominaisuuksien on todettu olevan 

”Kumibetonikompo-
siitit voisivat tarjota 
pidemmälle kehitet-
tyjä liikenneturvalli-
suutta parantavia 

tuotteita”

Räjäytysmatot ovat tärkeä 
apu erityisesti tiiviisti asuttu-
jen kaupunkialueiden työ-
mailla, joissa räjäytystöitä on 
tehtävä usein asuin- ja 
liikekorttelien läheisyydessä. 

2015
 tonnia 

Tilasto
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suojat ja esteet

Tulva- ja melupenkereissä rengasrouheella on todettu seuraavat 
tekniset edut muihin käytössä oleviin materiaaleihin verrattuna:
• materiaali on edullista ja helppoa käsitellä.
• tiheys vastaa veden tiheyttä, jolloin rengaspalat eivät kellu vaikka 

joutuisivat veden varaan;
• tiheys on alhaisempi kuin kiviaineksen tiheys, jolloin rakenne on kevyt 

eikä vaadi paaluttamista;
• rengasmateriaali pysyy myös hyvin paikallaan eikä painumia esiinny.

Räjäytysmattojen hyviä ominaisuuksia ovat: 
• tasalaatuisuus: renkaat, tyypillisesti kuorma-autojen renkaat valikoi-

daan tarkasti;
• painavuus: 15 neliömetrin matto painaa parhaimmillaan yli 1250 kiloa; 
• joustavuus: matot ovat paksuja ja tiiviitä ja täten joustavat paremmin;
• kestävyys: rengasmatot kestävät käyttöä jopa sadan räjäytyksen ajan.

Materiaalin hyödyt suojissa ja esteissä

kilpaileviin materiaaleihin, kuten 
kevytsoraan ja vaahtolasiin, verrattu-
na paremmat. Tulvariskien ja tulvista 
aiheutuvien vahinkojen merkitys on 
viime vuosina otettu vakavasti myös 
Suomessa, ja tulvakartoitus on tehty 

 riskialueella. 
ikäli tulvariskialueella esiintyy 

pehmeitä maa-aineksia, rengasrouhe 
on kilpailukykyinen materiaali, ja 
todennäköinen valinta. isäksi 
vesistöjen rantoja rakennetaan 
jatkuvasti. Tietoa renkaan käytön 
eduista ja erityisesti sen mahdollisis-
ta vesistövaikutuksista on kuitenkin 
tarjottava suunnittelusta ja rakentami-
sesta vastaaville tahoille. 

Kumibetonikomposiitit voisivat 
tarjota pidemmälle kehitettyjä liiken-
neturvallisuutta parantavia tuotteita, 
kuten meluseiniä ja törmäysesteitä 
tieliikenteeseen. Kumin avulla 
voidaan parantaa muun muassa 
rakenteen joustavuusominaisuuksia. 

Suomessa kumibetonikomposiittien 
kehitystyötä tehdään yhteistyössä 
johtavien betoninvalmistajien kans-
sa . 
Rengasmateriaaleille löytyy hyöty-
käyttöä myös ampumaradoilta, joissa 

rengasrouhetta ja kumigranulaattia 
on hyödynnetty erilaisissa rakenteis-
sa mm. luotiloukkuina. udistunut 
ampumaratoja koskeva lainsäädäntö 
ampumaratalaki  helpottaa 

pieniä ampuratoja koskevia lupame-
nettelyjä, joten on odotettavissa että 
uusia ampumaratoja tullaan perusta-
maan lisää. 

Toinen erikoiskohde on autoradat, 
joissa autonrenkaita on perinteisesti 
käytetty törmäysesteinä. Ratoja 
koskevat turvallisuus- ja ympäristö-
vaatimukset luovat markkinoita myös 
rengaskumista valmistetuille, pidem-
mälle jalostetuille vesienkäsittely- ja 
turvarakenteille sekä tuotteille. 

”Tietoa renkaan käytön eduista ja 
erityisesti sen mahdollisista 

vesistövaikutuksista on kuitenkin 
tarjottava suunnittelusta ja 

rakentamisesta vastaaville tahoille.”
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Kotimainen HeMaVe Oy valmistaa noin 2 000 räjäytyssuoja-
peitettä vuosittain. Tähän käytetään noin 3 000 tn rengasta 
vuodessa. Käytetyistä renkaista valmistetut räjäytyssuoja-
peitteet ovat tuotteina ylivoimaisia. Esimerkiksi puolustusvoi-
mat ovat testanneet tässä käytössä myös muita materiaaleja, 
mutta yhtä hyvää korvaavaa vaihtoehtoa ei ole olemassa. 
Kumi joustaa sopivasti ja päästää räjähdyksessä syntyvän 
paineen purkaantumaan kohteesta vaurioitumatta itse. 
Tämän vuoksi peitteitä voidaan oikein käsiteltynä käyttää 
toistuvasti. Ne estävät räjäytystöissä tehokkaasti vieraan 
materiaalin leviämisen ympäristöön. Suomalaisten räjäytys-
suojapeitteiden valmistus on kaksinkertaistunut viimeisen 
kahden vuoden aikana. Valtaosa HeMaVe Oy:n tuotteista 
menee kotimaiseen käyttöön ja tulevaisuudessa tuotannon 
määrä pysyy todennäköisesti samana. Kuvassa maanalai-
nen räjäytystyömaa on suojattu auton renkaista valmistetuilla 
suojapeitteillä. 

Esimerkkejä suojista ja esteistä

HeMaVe:n räjäytyssuojat

Oulunkylän siirtolapuutarhan ja Vantaanjoen väliin rakennettiin rengasrouheesta tulvavalli keväällä 2016. Kohteessa 
hyödynnettiin 1200 kuutiota eli noin 500 tonnia 300 mm kokoista rouhetta. Kyseessä on noin 1—2 metrin levyinen 
penkka, jonka tarkoituksena on noin estää joen tulviminen ympäristöön. Rouhetta hyödynnettiin noin 720 metrin matkalla, 
jossa materiaalia käytettiin noin 40—100 cm paksuisessa, geotekstiilillä vuoratussa kerroksessa. 
Rengasrouhetta käyttämällä toteutettiin kevyt rakenne herkälle savikolle. Lisäksi tällaisissa kohteissa rengasrouheen 
etuna on materiaalin helppo hyödynnettävyys ja paikallaan pysyvyys: vaikka rouhe joutuisi kosketuksiin veden kanssa, 
se ei lähde kellumaan veden mukana. Kuvassa näkyy Oulunkylän siirtolapuutarha-alueen läheisyyteen keväällä 2016 
rakennettu tulvapenger. 

Oulunkylän tulvavalli, Helsinki
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päällysteet
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Rengaskumi on kiinnostava materiaali 
erilaisissa päällysteissä sen jousto-ominai-
suuksien vuoksi. Esimerkiksi ratsastusken-
tillä rengasrouhetta on hyödynnetty tässä 
tarkoituksessa jo yli vuosikymmenen ajan.  

leisiä käyttökohteita ovat myös urheilukenttien kei-
nonurmet sekä leikkipaikkojen turva-alustat, joissa 
hyödynnetään rengasgranulaattia. ahvin toimija 
urheilupaikkojen rakentamisessa Suomessa on Salte  
Oy, joka yhdistyi nisport S andinavia A :n kanssa 
joulukuussa . eidän markkinoimansa tuote täyttää 
ympäristöstandardin -  vaatimukset. äiden 
lisäksi rengasmateriaalia käytetään useissa muissa 
päällystetuotteissa Suomessa ja ulkomailla. äihin 
tuotteisiin kuuluvat muun muassa Kumitiili Oy:n maa-
hantuomat, E   serti oidut tiilet ja laatat, joita 
käytetään päällysteenä esimerkiksi lasten leikkialueilla, 
senioreiden liikunta-alueilla ja terasseilla.

 Kumia on käytetty osana asfaltin sideainetta yli  
vuoden ajan eri puolilla maailmaa.  Kumia voidaan 
käyttää asfaltin sideaineena käytettävässä bitumissa 
noin   bitumin määrästä, eli noin  kg m  
asfalttia. Ruotsissa iikennevirasto on rakennuttanut 

 km kumiasfaltilla päällystetty tietä viimeisen 
kymmenen vuoden aikana ja kokemukset ovat olleet 
hyviä . Kumiasfaltin uusimpina sovellutuskohteina ovat 

2015 
Asfalttia valmistettiin 

vuonna yli  
 miljoonaa tonnia. 
itumin osuus tästä 

on  . 

otentiaali
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päällysteet

pehmeät asfaltit, jossa rengaskumia 
on käytetty korvaamaan asfaltissa 
kiviainesta ja näin asfaltista on saatu 
huomattavasti normaalia pehmeäm-
pää.  Ruotsissa ja Saksassa on tehty 
koetieosuuksia, joissa menetelmän 
etuja on tarkasteltu mm. pyöräilijöi-
den kaatumisen vaikutuksia työkyvyt-
tömyysjaksoihin ja erilaisiin vartaloon 
kohdistuneisiin vammoihin. Kokeilu-
jen tulokset ovat olleet erittäin 
rohkaisevia. 

Tulevaisuus
Rengaskumin kanssa kilpailevia 
materiaaleja maneeseilla ja urheilu-

kenttien ja leikkialueiden pohjissa 
ovat nykyisin teollisesti tuotetut kumit 
ja termoelastomeerit. ämä materi-
aalit ovat kierrätettyä kumia kalliim-
pia, ja niiden ympäristöimago on 
neitseellisten raaka-aineiden käytön 
johdosta huonompi. Rengasmateri-
aalin kysyntää vääristävät kuitenkin 
ihmisten ennakkoluulot sen epäsuo-
tuisista vaikutuksista: jätettä pidetään 
haitallisena. Rengasmateriaalin 
käyttöä kentillä on viime aikoina 
tarkasteltu myös A  polyaromaatti-
nen hiilivety  -yhdisteiden takia: 
yhdisteitä käytetään renkaiden 
valmistuksessa. A  pitoisuuksia ja 
niiden vaikutuksia kierrätetyissä 

renkaissa on tutkittu paljon, ja on 
viitteitä siitä, ettei haitallisia pitoisuuk-
sia olisi enää kierrätykseen päätymi-
sen jälkeen havaittavissa . hdisteil-
le altistuminen käytön aikana on 
myös hyvin epätodennäköistä , . 

Kumiasfaltin hyödyt on todennettu 
useissa kokeiluissa maailmalla, ja 
rengaskumin hyödyntäminen asfaltin 
seosaineena tulee todennäköisesti 
lisääntymään.  Suomessa kumiasfal-
tin käyttöönottoa on hidastanut 
rengaskumin jätestatuksen aiheutta-
mat lupavelvoitteet ja näistä aiheutu-
vat kustannukset. Tähän ollaan 
saamassa helpotusta ARA-asetuk-
sen altioneuvoston asetus eräiden 
jätteiden hyödyntämisestä maaraken-
tamisessa  uudistukses-
sa , joka mahdollistaa tiettyjen 
sivuvirtojen hyödyntämisen entistä 
helpommin myös teiden päällyste-
massoissa. 

Käytännön tasolla työtä kumiasfal-
tin markkinoille saattamiseksi teh-
dään jo Suomessakin: ensimmäinen 
koekohde rakennetaan syksyllä  
Etelä- ohjanmaalle Kantatielle . 
Suunnittelussa on hyödynnetty 
Ruotsissa tehtyä laajaa tutkimusta ja 
kehitystä, ja siinä on huomioitu myös 
kansainvälinen tutkimus ja käytännön 
kokemus kumiasfaltin osalta.

Tärkeä askel kaupungeissa
Suomessa tiheästi rakennetuilla 
kaupunkialueilla kohdataan enene-
vissä määrin hulevesien hallintaan 
liittyviä haasteita  lisääntyneen 
sadannan ja sateen intensiteetin 
myötä. Kaupunkien suunnittelussa 
halutaan hyödyntää yhä enemmän 
vedenläpäiseviä materiaaleja ja 
rakenteita. 

Rengasrouhe helposti vettä läpäi-
sevänä ja jopa puhdistavana raken-
teena tarjoaa erinomaisia vaihtoehto-
ja hulevesien johtamiseksi 
kaupungeissa. isäksi Suomessa on 
aloitettu kehitystyö vettä läpäisevien, 
kumia sisältävien materiaalien 
valmistamiseksi .

Rengaskumi on loistava materiaali hevosmaneeseilla, leikkipaikoilla 
sekä urheilukentillä seuraavien ominaisuuksiensa vuoksi: 
• pinta on joustava eli se antaa periksi vähentäen näin onnettomuuksien 

sekä pitkäaikaisen rasituksen aiheuttamia vammoja sekä ihmisillä että 
eläimillä;

• materiaali läpäisee hyvin vettä, jolloin se kuivuu nopeasti eikä pintaan 
jää lätäköitä, joten pinta ei ole liukas;

• materiaali kestää hyvin routaa, jolloin kenttien vuosittainen käyttöaika 
pitenee ja niiden rakenteisiin ei synny suuria vaurioita;

• materiaali on mukautuva mutta painumaton, eli käytön aikana pinta 
joustaa mutta pysyy paikallaan eikä luista tai “lähde alta”, sekä muotou-
tuu helposti uudelleen, jolloin kentille ei synny uria tai painaumia.

 
Rengaskumi asfaltin bitumin lisäaineena parantaa asfaltin kylmänkes-
tävyyttä ja muodonmuutoskestävyyttä, lisäksi se vähentää halkeamien 
muodostumista verrattuna normaalibitumiin. Lisäksi kumiasfaltilla on 
huomattu olevan seuraavia hyviä käyttöominaisuuksia   :    
• pinnan liikenneturvallisuus on tavanomaista parempi pinnan joustavuu-

den, kitkaominaisuuksien ja pitävyyden ansiosta;
• asfaltin käyttömukavuus parantuu ajon tasaisuuden ja alhaisemman 

melutason ansiosta; 
• asfaltista saadaan kylmänkestävyyden ja rasituksenkestävyyden 

parantumisen ansiosta kustannustehokas:
• pidempi käyttöikä;
• vähemmän pinnoitevaurioita urautumisen tai materiaalin väsymisen 

takia; ja täten 
• alhaisemmat vuosittaiset korjauskustannukset ja elinkaaren aikaiset 

käyttökustannukset.

Materiaalin hyödyt päällysteissä
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Esimerkkejä päällysteistä

Hevosmaneesit

Rengasrouheen avulla toteutettu ratsastusmaneesi on nopeampi ja helpompi rakentaa kuin perinteisellä salaojaraken-
teella tehty kenttä: koska rouhekerros johtaa hyvin vettä, ei salaojakerrosta tarvita. Käytön kannalta on tärkeää myös, 
että rengasrouheella tehty kenttä kuivuu nopeasti. Vedenläpäisykyvyn ansiosta kenttä ei myöskään jäädy kuten 
tavallinen kenttä. Esteratsastus on vauhdikas laji, jossa tapahtuu toisinaan myös kaatumisia. Onnettomuustilanteessa 
rengasmateriaalista rakennettu pinta on hyvä: se ei lähde niin helposti alta, mutta on silti pehmeä. Rengasrouhekenttä 
joustaa koko ajan. 

Tekonurmikentät Leikkialueet Päällysteet
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veden puhdistaminen

Käytettyjen autonrenkaiden materiaalin 
hyödyntäminen vedenpuhdistuksessa 
perustuu sen kykyyn suodattaa 
kiintoainesta ja toimia ravinteita 
hyödyntävien mikrobien kasvualusta-

na. isäksi renkaiden tukirakenteissa käytettävät 
teräslangat sisältävät rautaa, joka voi saostaa 
vedestä fosforia. hdysvalloissa rengasmateriaalia 
on käytetty vedenpuhdistuksessa kymmeniä 
vuosia. Suomessa on tehty useita pilot-mittakaa-
van kokeita rengasmateriaalin vedenpuhdistusky-
vyn todistamiseksi kotitalous- ja teollisuusjätevesi-
en käsittelyssä sekä patorakennelmia käytettäviksi 
luonnonvesissä. Tulokset ovat selviä, ja jotkin 
tekniikat ovat jo valmiita kaupallistettaviksi. 

Seuraavia vesienpuhdistussovelluksia on testattu 
Suomessa:
• suodatusjärjestelmät käytettäviksi kunnallisilla 

jätevedenkäsittelylaitoksilla tai teollisuuden 
jätevesiprosesseissa , ,   

• kotitalouksien jätevesien suodatuksessa moduu-
leissa ja suodatuskentillä 

• kosteikko- ja virtavesi/ojarakennelmat käytettä-
viksi maatalousympäristöissä tai metsä/turvesuo 
–vedenjakajien hoidossa .

2015 
 vedenpuhdstus- 

kohdetta

Rakennettu
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Haja-asutusalueiden 
kotitalousjätevedet puhdis-
tetaan perinteisesti suodat-
tamalla vedet hiekkaken-
tän läpi. Neitseellistä 
hiekkaa ja soraa korvaavia 
rengasrouheesta rakennet-
tuja suodatuskerroksia on 
käytetty laajasti USA:ssa 
1990-luvulta lähtien.  Suo-
messa menetelmää on 
testattu yhdessä kohtees-
sa ja tulokset osoittavat, 
että puhdistustehokkuus 
on huomattava. Rengas-
rouhetäytteisillä suodatus-
moduuleilla on saatu 
vähennettyä jopa 84 % 
typpeä ja 89 % fosforia 
kotitalousjätevesistä . 
Renkailla täytetyt biomo-
duulit tarjoavat kompaktin 
kotitalouden  puhdistusjär-
jestelmän käytettäväksi 
pienillä pihoilla ja alueilla, 
joissa syvät kaivannot 
eivät ole mahdollisia.
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veden puhdistaminen

Tulevaisuus  
Kiertotalouden edistäminen on yksi 
Suomen hallitusohjelman kärkihank-
keista. Erityisesti ravinteiden kierron 
tehostaminen on nostettu esille, 
tavoitteena hillitä tämeren ja muiden 
luonnonvesien rehevöitymistä. äin 
ollen uusia menetelmiä ravinteiden 
talteenottoon jäte- ja valumavesistä 
tarvitaan. 

Rengasmateriaali tarjoaa kustan-
nustehokkaan ratkaisun luonnonvesi-
en rehevöitymisen hillitsemiseksi ja 
asetettujen tavoitteiden saavuttami-
seksi. ateriaali on kilpailukykyinen 
nykyisiin biologisessa vedenpuhdis-
tuksessa hyödynnettäviin polymeeri-
matriiseihin verrattuna.

Rengasmateriaaliin perustuvissa 
sovelluksissa suodatusjärjestelmän 
lopullinen optimointi riippuu kohteen 
hydraulisista ja veden laatuun 
liittyvistä tekijöistä, kuten veden 
ravinne- ja kiintoainepitoisuudesta, 
p :sta, lämpötilasta, käsiteltävän 
veden määrästä ja tietysti myös 
halutusta puhdistustuloksesta. äin 
ollen ratkaisujen käyttöönotto ja 
vaativat kohdekohtaisen mitoituksen. 

ateriaali soveltuu käytettäväksi 
useissa erilaisissa kohteissa ja 
ratkaisuilla on nähtävissä jo kysyn-
tää, joten kohteiden ja käyttömäärän 
uskotaan lisääntyvän tulevina 
vuosina.  Tuotteistettuja teknisiä 
sovelluksia pyritään saamaan 
markkinoille viimeistään vuonna 

Pohjoisissa sääolosuhteissa rengasmateriaali on erinomainen, sillä se 
sietää hyvin routimista: sen lämmönjohtokyky on matala eikä se ime 
lainkaan vettä. Rengasrouheen avulla on saavutettu muun muassa 
seuraavia keskimääräisiä puhdistustuloksia eri kohteissa.

Kiintoaineen puhdistus:
• 30 % kunnallisen jäteveden suodatuksessa 
• 42 % terästeollisuuden prosessiveden suodatuksessa 
• 39—63 % kunnallisen jäteveden suodatuksessa hiekkakolonnissa 
• 94 % kotitalousjäteveden suodatusmoduulissa 
 
Kokonaistypen ja –fosforin puhdistus:
• N 40 % ja P 40 % kunnallisen jäteveden suodatuksessa 
• P 36 % kunnallisen jäteveden suodatuksessa hiekkakolonnissa 
• N 84 % ja P 89 % kotitalousjäteveden biomoduulissa 
• N 12 % ja P 14 % maatalouden kosteikkorakennelmassa 

Metallien puhdistus: 
• kromi 45 % terästeollisuuden prosessiveden säiliösovelluksessa 
• Pitkän aikavälin tulosten perusteella rengasmateriaalista liukenee vain 

pieniä määriä rautaa ja mangaania. On myös osoitettu, että rengasma-
teriaalilla ei ole haitallisia vaikutuksia pohjaveden laatuun , . 

Materiaalin hyödyt vedenpuhdistuksessa

.  ekaaniseen suodatukseen 
ja mikrobien puhdistavaan vaikutuk-
seen perustuvan suodatusrakentei-
den lisäksi rengasmateriaali on 
kiinnostava materiaali hyödynnettä-
väksi myös vaativammissa kohteissa. 
aboratoriossa tehdään parhaillaan 

tutkimustyötä pinta-aktiivisen suodati-

naineen kehittämiseksi rengaskumis-
ta. inta-aktiivisiin suodinmateriaalei-
hin perustuvia vedenpuhdistus- 
teknologioita voidaan hyödyntää 
sellaisissa teollisissa kohteissa, 
joissa olosuhteet ovat haastavat 
bio lmin muodostumiselle tai käsitel-
tävät vesimäärät ovat suuria .

”Erityisesti ravinteiden kierron 
tehostaminen on nostettu esille, 

tavoitteena hillitä Itämeren ja muiden 
luonnonvesien rehevöitymistä.”
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Esimerkkejä vedenpuhdistuksesta

Syksyllä 2013 rakennettiin maatilalle Pohjois-Karjalaan rengasrouheista pato kahden kosteikkolammen väliin. Puolitois-
tavuotisen seurantajakson (2014-2015) aikana kasvillisuus kosteikkopadolla oli runsaampaa kuin kosteikkoa ympä-
röivillä alueilla. Lisäksi pieneliöt kuten sammakot ja hämähäkit näyttivät löytävän piilopaikkoja ja suojaa padosta. 
Puhdistustulokset keväällä, lumen sulamisen ja erittäin runsaan valunnan aikana, olivat huomattavia: kokonaisfosfori 
väheni 70 %, ja ympäröiviltä alueilta liuennut rauta väheni 50 % padon hapettavan vaikutuksen ansiosta. Myös padon 
läpi virranneen veden ammoniumtyppi väheni keväällä 76 % nitrifikaatioprosessin käynnistyessä. Myöhemmin kesällä 
ravinteiden vähentyminen heikkeni, mutta sekä kokonaistypen että –fosforin keskimääräiset vähenemät olivat silti yli 12 
prosenttia . Kuvissa näkyy kosteikkorakennelma lokakuussa 2013 ja kesällä 2015. 

Kesälahden kosteikkopato

Rengasrouheen puhdistuskykyä testattiin 
Outokumpu Oy:n terästehtaan prosessivesillä 
vuonna 2015. Pilot-kokeessa tutkittiin kolmen 
palakooltaan erikokoisen rengasrouheen 
vaikutuksia prosessivesien liukoisen sinkin, 
kromin ja kiintoaineen pitoisuuteen sekä pH-
tasoon. Tutkimuksen perusteella rengasrouhe 
soveltuu hyvin veden kiintoaineen ja kromin sekä 
kiintoaineeseen absorboituneen sinkin sitomi-
seen. Heti alkuun oli nähtävissä, että kiinteät 
raskasmetallit jäävät tehokkaasti kiinni rengas-
rouheen synnyttämään biofilmiin. Uudessa 
rouheessa teho on 50–60 prosentin luokkaa. 
Muutaman kuukauden jälkeen se hipoo sataa. 
Kun huokostila on täydempi, kiintoaine tarttuu 
siihen paremmin kiinni.  Kuvassa näkyy suodatti-
mien tyhjentäminen 6 kuukauden koejakson 
jälkeen Outokummun Tornion terästehtaalla.

Outokumpu Oy:n prosessivesien puhdistus -pilottihanke
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energiahyötykäyttö

Renkaiden energiahyöty-
käyttö on muutaman 
viime vuoden lisäänty-
nyt Suomessa. uonna 

 energiana hyö-
dynnettiin   tonnia renkaita, kun 
taas vuonna  määrä oli   
tonnia eli noin  kaikesta kierrä-
tykseen päätyvästä rengasmateriaa-
lista. Renkailla on korkea energiasi-
sältö, joten se on kiinnostava 
polttoaine energiaintensiiviselle 
sementtiteollisuudelle, joka ottaa 
vastaan energiana hyödynnettävät 
renkaat Suomessa. 

iime vuosina Suomessa on tehty 
myös kehitystyötä rengasmateriaalin 
pyrolyysikäsittelyn osalta. Tavoittee-
na on ollut tuottaa kevyeen polttoöl-
jyyn rinnastettavaa pyrolyysiöljyä.  
Täyden mittakaavan tuotantolaitoksia 
ei kuitenkaan ole vielä perustettu 
Suomessa, sillä tuotannon taloudelli-
nen kannattavuus on epävarmaa, ja 
laitos on aina merkittävä investointi.

Tulevaisuus
ähivuosina renkaiden energiahyöty-

käyttö tullee hetkellisesti lisäänty-
mään orgaanisen jätteen kaatopaik-
kakiellon myötä. 

Autonrenkaat ovat noin 45 % kumia, ja se on useasta syystä johtuen 
kiinnostava polttoaine: ,  
• Rengasjätteen lämpöarvo on noin 30 MJ/kg, joka vastaa hyvälaatui-

sen hiilipolttoaineen lämpöarvoa. 
• Henkilöautojen hiilestä keskimäärin 18,3 % ja rekka-autojen renkai-

den hiilestä 29,1 % on peräisin luonnonkumin biomassasta.
• Renkaiden energiakäytön hiilidioksiditase on tällöin selvästi parempi 

kuin fossiilisten polttoaineiden poltossa.
• Fosiilisen hiilen päästökerroin on 90-95 t CO2 / TJ. Kun huomioidaan 

renkaiden sisältämä biomassa, on niiden päästökerroin  
43–59 t CO2 / TJ.

Sementtiuunien korkeat lämpötilat, positiivinen happitase ja suhteellisen 
pitkä kaasujen viipymäaika takaavat yhdessä sen, että rengasmateriaali 
palaa täydellisesti. 

Sementtiteollisuudelle on lisäksi etua rengasmateriaalin sisältämästä 
teräksestä, jolla voidaan korvata osa muista raaka-aineista. 

Materiaalin hyödyt energiantuotannossa

Käytöstä poistettujen renkaiden 
etusijajärjestyksen mukainen materi-
aalihyötykäyttö on kuitenkin Suomen 
Rengaskierrätys Oy:n ensisijainen 
tavoite, ja on todennäköistä että 
kiinnostavia materiaalihyötykäyttö-
kohteita löytyy meneillään olevista 
kehityshankkeista.

yrolyysiöljyn tuottaminen rengasma-
teriaalista on mielenkiintoinen 
vaihtoehto, jos se mahdollistaa 
materiaalin kierrättämisen takaisin 
raaka-aineeksi kustannustehokkaas-
ti. Tuotetun öljyn käsittely- ja puhdis-
tusmahdollisuudet ovat tällöin 
avainasemassa.

”Renkailla on korkea energiasisältö, joten se 
on kiinnostava polttoaine energiaintensiiviselle 

sementtiteollisuudelle.”
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2015 
  tonnia

yödynnetty
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tulevaisuuden näkymiä
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Kierrätettyjen materiaalien hyödyntä-
miseen perustuvan liiketoiminnan, 
kierrätysteollisuuden, erityisyys on, 
että tuotannon laajuus on sidottu 
kierrätykseen päätyvän materiaalin 

määrään, ja markkinaa voidaan kasvattaa vain 
rajallisesti. Tässä tulevaisuuskatsauksessa on 
käsitelty myös muita tekijöitä, jotka eivät ole 
suoraan kierrätysteollisuuden hallinnassa. 

Materiaalin laatu – Prosessien tehostaminen
Renkaiden ja täten myös kierrätetyn rengasma-
teriaalin koostumus ja laatu riippuvat renkaiden 
valmistajista. Renkaiden ominaisuuksia mm. 
käyttöturvallisuuden ja mukavuuden parantami-
seksi kehitetään jatkuvasti, ja kierrätettävä 
materiaali tulee täten aina olemaan koostumuk-
seltaan jonkin verran heterogeenista. 

Kierrätysteollisuuden ja materiaalia edelleen 
raaka-aineena hyödyntävien tuotteistajien 
tehtäväksi jääkin osoittaa, etteivät vaihtelut 
materiaalin koostumuksessa vaikuta negatiivi-
sesti materiaalin hyötykäyttöominaisuuksiin. 
Rengasominaisuuksien kehityksestä ja materi-
aalien koostumuksen vaihtelusta johtuen hyö-
dynnettävän rengasmateriaalin analysointi ja 
laaduntarkkailu tulee lisääntymään entisestään 
tulevaisuudessa.

Suomessa Kuusakoski Oy kehittää jatkuvasti 
kierrätysjärjestelmää ja materiaalin prosessoin-
tia. o nykyinen monivaiheinen prosessointiketju 
renkaiden esilajitteluineen takaa useimpien 
fraktioiden laadun.  Tulevaisuudessa voidaan 
käyttää myös vielä kehittyneempiä menetelmiä, 
mikäli renkaiden hyötykäyttö saadaan taloudelli-
sesti kiinnostavammaksi.
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tulevaisuuden näkymiä

Luokittelu – Jätteestä tuotteeksi
Käytetyistä autonrenkaista valmistet-
tu rengasmateriaali luokitellaan tällä 
hetkellä jätteeksi, ja jätteen teollinen 
käsittely vaatii Suomessa jätelainsää-
dännön perusteella ympäristöluvan. 
Toisaalta, tiettyjen jätteiden uusio-
käyttöä maanrakentamisessa koske-
va altioneuvoston asetus , 

inle  ollaan ajantasaistamassa. 
Asetus mahdollistaa materiaalien 
käytön maanrakentamisessa ilmoi-
tusmenettelyllä ympäristöluvan 
sijasta. Tämä tulee todennäköisesti 
koskemaan myös rengasmateriaale-
ja. isäksi, A -hankkeessa on jo 
julkaistu keväällä  opas usio-
materiaalien tuotteistamiseen maara-
kentamisessa. Oppaassa on mukana 
myös rengasrouhe, ja se on sisälly-
tetty mukaan myös A-käsikirjas-
toon. 

Suomessa on selvitetty myös 
mahdollisuuksia tuotteistaa eli 

E-merkitä rengasmateriaali käytet-
täväksi muihin rakentamisen kohtei-
siin. Soveltuvia, harmonisoituja 
tuotestandardeja E-merkinnän 
saamiseksi ei ole olemassa, mutta 
materiaalille voidaan hankkia tuote
käyttökohdekohtainen tuoteserti -
kaatti TT:ltä.  Tuoteserti kaatteja 
laaditaan rakentamisen tuotteille ja 
tuotejärjestelmille sekä kotimaan että 
viennin tarpeisiin. Serti ointi tukee ja 
tarvittaessa täydentää vähimmäis-
vaatimustason osoittavaa E-merkin-
täjärjestelmää.

ETR A:n mukaan rengasmateriaa-
lien tuotteistaminen on yksi tulevai-
suuden tavoitteista. Keväällä  on 
aloitettu mm. yhtenäisen aterial 
nformation Sheet dokumentin 
laatiminen rengasgranulaateille, 

Euroopan komission määriteltyä, että 
granulaatti ja jauhe ovat REA -
asetuksen alaisia seoksia. ätteeksi 
luokittelun päättyminen eli End-of-

aste kriteerien Eo  täyttäminen 
on eräs keino luokitella rengasmateri-
aali jätteen sijasta uusiomateriaaliksi. 

Käytöstä poistetut renkaat täyttävät 
selvästi E :n jätedirektiivin yleiset 
End-of- aste kriteerit:
• käytöstä poistetuille renkaille on 

olemassa markkinat ja käyttökohde
• materiaalia käytetään yleisesti 

tunnettuihin tarkoituksiin, ja sen 
ominaisuudet täyttävät tekniset 
vaatimukset sekä olemassa olevan 
lainsäädännön ja standardien 
vaatimukset. 

Turvallisuus on taattava
Rengasmateriaalin hyödyntäminen 
edellyttää useissa tapauksissa vielä 
ympäristölupaa. Käyttökohteesta ja 
määristä riippuen joskus edellytetään 
myös vaikutusten seurantaa, esimer-
kiksi ympäristönäytteiden ja analyysi-
en avulla.    

seissa tutkimuksissa on osoitettu, 
että rengasmateriaali voidaan käyttää 
riksittömästi myös vesiympäristössä  
tuloksia on sekä lyhyen että pitkän 
aikavälin kokeista.  Tutkimuksissa on 
havaittu, että suuremman kokoluokan 
rengasmateriaalien sisältämästä 
teräskuidusta voi liueta veteen 
metalleja, mutta käyttöön ei ole silti 
havaittu liittyvän riskiä merkittävistä 
haitallisten metallien päästöistä.

Rengasmateriaalia on hyödynnetty 
maarakentamisessa erilaisissa 
kohteissa standardoiduin rakennus-
menetelmin jo vuosikymmeniä ja 
tekonurmissa sekä leikkikentissäkin 

vuosia ilman ilmi käyneitä haittavai-
kutuksia. Edelleen tulee kuitenkin 
tehdä jatkuvaa tiedottamis- ja vuoro-
vaikutustyötä, jotta tietoisuutta 
materiaalin turvallisuudesta ja sen 
asemaa useita hyödyllisiä ominai-
suuksia omaavana uusiomateriaalina 
voidaan parantaa. 

Kiertotalouden tavoitteet
Sekä E :ssa että Suomessa kiertota-
lous on yksi tulevaisuuden kehitys-
teemoista, Suomessa myös yksi 
hallituksen kärkihankkeista. Kiertota-
louden tavoitteet parantavat uusio-
materiaalien kiinnostavuutta ja 
kysyntää. 

On esitetty, että jopa   raaka-
aineista pitäisi tulevaisuudessa 
korvata kierrätetyillä materiaaleilla.  
Tämän ansiosta neitseellisten 
raaka-aineiden tarve vähenee ja 
luonnonresurssien tuhlaamisen 
kasvu saadaan taitettua. otta 
tavoitteeseen voidaan päästä, on 
kierrätettyjen materiaalien hyötykäyt-
töä tuettava lainsäädännöllä ja 
asetuksilla, jotta materiaalin jätesta-
tuksesta ei enää aiheudu lisäkustan-
nuksia hyödyntäjälle. 

ateriaalien hyödyntäminen tulee 
saattaa vähintään yhtä helpoksi kuin 
neitseellisten raaka-aineiden käyttä-
minen. Suomessa kierrätetyn rengas-
materiaalin käytön ja hankintojen 
ohjeistamisen osalta on tehty jo 
paljon työtä viime vuosina, ja tähän 
panostetaan myös jatkossa. Edistyk-
sellisten, pitkälle kehitettyjen ja 
rengasmateriaalin erinomaisia 
ominaisuuksia hyödyntävien hyöty-
käyttökohteiden markkinoille tulo 
vahvistaa materiaalin tuotestatusta. 

”Rengasmateriaalia voidaan käyttää 
riskittömästi myös vesiympäristössä.”
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renkaiden kierrätystä
2015 tilastokatsaus

Edistyksellistä renkaiden kierrätystä  tilastokatsaus on vuosittain 
ilmestyvä julkaisu, joka kertoo lukijalle olennaiset asiat rengaski-
errätyksen trendeistä, kehityksestä ja tulevaisuuden mahdol-
lisuuksista osana laajempaa ympäristöalan kokonaisuutta. Tilas-
tokatsaus kertoo, miten käytöstä poistettuja ajoneuvojen renkaita 

uudelleenkäytetään maa- ja tierakentamisessa, erilaisten suojien ja esteiden 
rakentamisessa, asfaltin sidosaineena, veden puhdistamisessa sekä energi-
an tuotannossa. 

Renkaiden kierrättäminen on alan toimijoille Suomen lakiin kirjattu velvolli-
suus. Renkaiden kierrättämisestä Suomessa vastaa tuottajayhteisö Suomen 
Rengaskierrätys Oy. Se on tehnyt tilastokatsauksen yhteistyökumppaniensa 
kierrätysoperaattori Kuusakoski Oy:n sekä ympäristöalan asiantuntijayritys 
Apila Group Oy Ab:n kanssa.
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