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Renkaalle uusi elämä



”Kun sinä ajat, me kierrätämme renkaasi.

Me annamme renkaallesi uusiomateriaalina 

uuden elämän. Huomenna ehkä osaamme 

jo antaa sinulle uuden renkaan.”



4 400 000
Niin monta rengasta tulee vuosittain 

Suomessa tiensä päähän.

Me keräämme niistä jokaisen ja 

kierrätämme ne kasvavan 

kiertotalouden uusiomateriaaliksi.

Olemme ainoa Suomessa toimiva, 

autonrenkaita kierrättävä 

tuottajayhteisö.

Me annamme renkaalle uuden elämän.

6,5 vuotta
Renkaiden keskimääräinen käyttöikä. 

Talvirenkailla keskimäärin 6,37 vuotta, 

kesärenkailla 6,15 vuotta.



1995

Kierrätämme kaiken, ja jopa enemmän

ENNEN OLI ENNEN
Renkaiden kierrätystä ei 

ollut. Käytetyt renkaat 

hylättiin takapihoille tai 

jopa luontoon. Korkeintaan 

ne vietiin kaatopaikalle.

KOHTI KIERRÄTYSTÄ
Rengasalan toimijat perus-

tivat Suomen Rengaskier-

rätys Oy:n huolehtimaan 

renkaiden keräämisestä ja 

kierrätyksestä vuonna 1995.

2021
KIERRÄTYS HALLUSSA
Keräämme vuosittain noin 60 000 

tonnia käytöstä  poistuneita 

renkaita hyötykäyttöön. Käsittelem-

me myös järjestelmämme ulkopuo-

listen vapaamatkustajien renkaat.

Globaali ja suomalainen teollisuus alkavat siirtyä lineaarisesta, kertakäyttötavaraan perustuvasta tuotantotavasta kohti suljettua kiertotaloutta.

Renkaiden kierrättämisessä kehitymme renkaiden keräämisestä niiden kierrättäjäksi, sitten jalostetun uusioraaka-aineen tuottajaksi.



Vaivattomuus  

palkitaan

Kierrätysjärjestelmä toimii, kun 

kuluttaja ei sitä huomaa. Alusta asti 

tavoitteenamme on ollut helppous.

Suurin osa renkaista päätyy kiertoon 

renkaiden oston yhteydessä.

Kuluttaja maksaa uusista renkaista 

nimellisen kierrätysmaksun.

Rengasliike siirtää vanhat renkaat 

kiertoon kuluttajan puolesta.

Kiertoon välipalan hinnalla
Vuonna 2021 henkilöauton renkaan kier-

rätysmaksu on 1,74 €/rengas. Renkaansa 

saa hyötykäyttöön kahvikupin ja leivoksen 

hinnalla (olettaen että kahvila on halpa).



120 %
KIERRÄTYSASTEEMME

Viimeisen Euroopassa julkaistun tilaston 

mukaan 2019 olimme maanosamme 

toiseksi paras kierrättäjä – heti merkittävän 

rengasmarkkinan Kyproksen jälkeen.

Diktatuurien vaalitulosta muistuttava

hurja prosentti selittyy sillä, että Suomessa 

myytävien renkaiden ohessa kierrätämme 

myös epävirallisia reittejä markkinoille 

tulleet vapaamatkustajien renkaat.

61 000 tonnia
VUODEN 2020 KERÄYSMÄÄRÄMME
Viime vuosien keräysmäärät ovat liikkuneet 

60 000 tonnin tuntumassa.

yli 1 000 000 tonnia
KOKONAISKERÄYSMÄÄRÄMME
Niin paljon olemme keränneet renkaita vuodesta 1995 

lähtien hyötykäyttöön kiertotalouden raaka-aineeksi.

Kierrätämme kaiken, ja jopa enemmän

3 x avainluku



Se käytetään, 

mikä kerätään

Suurin osa renkaista hyödynnetään 

keveytensä vuoksi infratyömaiden 

maantäyttötöissä. Rengas mahdollistaa 

suuriakin rakenteita pehmeässä 

maaperässä ja samalla säästetään 

neitseellistä luonnon kiviainesta.

Rengasmateriaali painaa noin 

kolmasosan verrattuna samaan määrään 

kiviainesta. Keveys helpottaa 

kuljettamista ja auttaa pienentämään 

kuljetuksista syntyviä päästöjä.

Renkaiden 

hautausmaa?
Renkaat kestävät meluvallin täytteenä 

yhtä kauan kuin kuvassa näkyvä Lahden 

ohitustie toimii. Tulevaisuudessa samat 

renkaat voidaan käsitellä uudelleen 

kiertotalouden uusiomateriaaliksi.



Kierrätämme kaiken, ja jopa enemmän

Keräyksen jälkeen 

renkaasta valmiste-

taan leikkaamalla 

ja jauhamalla

eri käyttötarkoituk-

siin erilaisia 

palakokoja.

Käyttötarkoituksesta riippuen rengasmateriaalia voidaan

hyödyntää sellaisenaan tai sitä voidaan käyttää korkeam-

man jalostusasteen tuotteiden raaka-aineena.
KÄYTTÖ



Tehtävämme 

on kulkea kohti 

yhä parempaa 

kiertotaloutta

Keräys ja kierrätys on toimintamme selkä-

ranka, mutta se on vain helpoin ja 

ensimmäinen askel. Viime vuodet olemme 

keskittyneet miettimään seuraavaa 

askeltamme yhä tarmokkaammin:

Miten hyödynnämme ja jalostamme 

arvokkaan materiaalin 

mahdollisimman viisaasti 

Suomessa?



Uusiokumi 

syntyy Lopella

Vuoden 2022 alussa aloitamme Lopella 

modernin kiertotalouslaitoksen 

rakennustyöt. Se mahdollistaa aiempaa 

paremman jalostusarvon 

uusiomateriaalin tuottamisen 

mahdollisimman lähellä jätteen 

syntypaikkaa.

Näin kykenemme antamaan renkaalle 

uuden elämän aiempaa paremmin ja 

luomaa työpaikkoja suomalaiseen 

kiertotalouteen.

Lisäarvo syntyy lähellä
Suurin osa renkaista kerätään noin 150 km säteellä 

Lopelta. Vastaavasti uusiomateriaalin kuljetus 

asiakkaillemme on keskeisen sijainnin vuoksi 

Lopelta helppoa.



Näin kiertotalouslaitos toimii
Korkean jalostusasteen uusiokumia tuottavaa 

laitosta ei Suomessa ole ollut. Pian on.

Laitoksellamme leikkaamme ja käsittelemme renkaat. Erottelemme 

toisistaan rengaskumin, raudan ja kuidut. Käsittelemme kumin.

Kumigranuli tai -jauhe voidaan kuumapuristaa kumimassaksi tai 

myydä sellaisenaan kumiteollisuuden raaka-aineeksi. Rauta menee 

terästeollisuuden raaka-aineeksi. Kuitu päätyy vielä nyt energiaksi.

Uusiokumista voidaan valmistaa vaikka kengänpohjia, 

kumimattoja, pyöriä, jääkiekkoja.

ONGELMA

JA RATKAISU?

MITÄ TEEMME?

MITÄ SITTEN?

MITÄ SILLÄ 

TEHDÄÄN?

Kierrätämme kaiken, ja jopa enemmän



Kierrätämme kaiken, ja jopa enemmän

INVESTOINTI

Lopelle nousevan 

kiertotalouslaitoksen 

investoinnin arvo on 

noin 17 miljoonaa 

euroa.

TYÖTÄ SUOMEEN

Laitos työllistää aluksi 

suoraan kymmenen 

henkeä, välillisesti 

kymmeniä kiertotalou-

den ammattilaista.

KAPASITEETTI JOUSTAA

Alussa laitoksen kapasiteetti 

on noin 20 000 tonnia 

vuodessa. Myöhemmin 

voimme kasvattaa 

kapasiteetin suuremmaksi.

Ympäristö ja maapallon kantokyky edellyttävät yhä suurempia panostuksia suljettuun kiertoon. Hyvinvointi vaatii vahvaa taloutta.

Luomme korkeaa jalostusarvoa jätteen syntypaikan lähellä ja työpaikkoja. Olemme tärkeä osa suomalaisten kiertotalousyritysten verkostoa.

Työtä ja lisäarvoa Suomeen



ESIMERKKI:

Renkaan matka 

bussista jalan alle

ELÄMÄ 1 | Linja-auto
Rengas pinnoitetaan ja käytetään

bussissa 3-4 kertaa.

ELÄMÄ 2 | Räjäytysmatto
Rengas kierrätetään, leikataan

ja hyödynnetään räjäytysmattona.



Renkaan matka 

bussista jalan alle

ELÄMÄ 3 | Jalkapallokenttä
Räjäytysmatto leikataan granulaatiksi.

Se hyödynnetään FIFA:n hyväksymänä, 

jalkapallonurmen kitkaa vähentävänä 

joustokerroksena.

Kun edustustason jalkapallonurmi

tulee tiensä päähän noin neljässä vuodessa, 

se siirretään junioreiden ja harrastajien 

käyttöön 10–15 vuodeksi.



Renkaan matka 

bussista jalan alle

ELÄMÄ 4 | Hyötykäyttö
Granulaatti voidaan kerätä talteen ja käyt-

tää uudelleen sellaisenaan esimerkiksi 

asvaltin sidosaineena, joustoalustojen 

materiaalina tai se voidaan käsitellä Lopen 

kiertotalouslaitoksessa kumiteollisuuden 

uusioraaka-aineeksi.

Näin vuosikausien kierron jälkeen alku-

peräinen rengas voi muuttua esimerkiksi 

kengänpohjaksi.

Suljettu kierto voi jatkua loputtomiin.



KIITOS!
Risto Tuominen
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