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Ympäristötietoisuus on herännyt
Yhteiskunnassamme pyritään voimakkaasti ympäristön

Asfalttiala on jo useiden vuosien ajan panostanut sekä

suojeluun ja luonnonvarojen säästämiseen. Uusiokäyttöä

kestävään kehitykseen että kierrätykseen. Yleiset eri maille

ja kierrätystä edistetään lainsäädännöllä, koulutuksella ja

asetetut ympäristötavoitteet CO2-päästöjen vähentämi-

kasvatuksessa. Tämän päivän nuoret omaksuvat ympäristö-

seksi 20 prosentilla vuosina 1990 – 2020 on asfalttialalla

tietoisuuden ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaiset

monissa tapauksissa jo saavutettu.

työtavat. Luonnonvarojen ja energian säästämiseen pyritään tuotteiden valmistuksessa ja kulutustottumuksissa.
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Asfaltti on luonnontuote
Asfaltti on suurimmalta osaltaan murskattua kiveä – kivi-

Joihinkin asfalttilaatuihin lisätään täyteaineeksi kalkkikiveä

mursketta (n. 95 %), joka on liimattu yhteen sidosaineella,

tai kivituhkaa, polymeerejä, kuituja tai asfaltin kiinnittymistä

bitumilla (n. 5 %). Bitumi tislataan raakaöljystä öljynjalos-

edistäviä ainesosia.

tamoissa. Bitumia esiintyy myös luonnossa sellaisenaan ns.

Asfalttia valmistetaan asfalttiasemilla sekoittamalla kuu-

luonnonasfalttina. Asfaltin valmistuksessa käytettävä kiviai-

mennettuun kiviainekseen juoksevaksi lämmitettyä bitumia.

nes on pääasiassa kalliomursketta. Jonkun verran käytetään

Huoneenlämmössä bitumi on kiinteä tai puolikiinteä ma-

myös luonnonsoraa tai hiekkaa.

teriaali, joka lämmitettäessä notkistuu ja kuumana muuttuu

Asfalttimassa on mitä suurimmassa määrin puhdas luon-

juoksevaksi. Asfaltin normaalissa valmistuslämpötilassa,

nontuote. Lisäaineita tai kemikaaleja käytetään vain harvoin.

100 –180 °C:ssa bitumi sekoittuu tasaisesti kiviainekseen.

2

Valmis asfalttimassa kuljetetaan kuumana asfalttiasemalta

hyvin monenlaisille alueille kuten kaduille ja teille. Asfaltin

kohteeseen, levitetään asfaltinlevittimellä 35 –100 mm pak-

pinta on sileä ja sillä on hyvät kitkaominaisuudet. Muihin

suiseksi päällystekerrokseksi ja tiivistetään jyrällä. Asfaltti-

tiepintoihin verrattuna asfalttipinta tuottaa vähäisen vieri-

päällyste on jäähdyttyään valmis käyttöön ja liikennöitäväksi.

misvastuksen ja hyvin alhaisen melutason. Asfalttipäällystettä käytetään katujen lisäksi yleisesti myös kevyen liikenteen

Asfalttipinnoitteita käytetään hyvin laajasti. Pohjoismaissa

väylillä, kävelyteillä, leikkikentillä ja muilla virkistykseen ja

kaikki päätiet ja valtaosa muusta tiestöstä ovat asfalttipääl-

vapaa-ajan viettoon tarkoitetuilla alueilla.

lysteisiä. Asfalttipäällyste tarjoaa pölyämättömän, kestävän,
ympäristöystävällisen ja taloudellisen päällysteratkaisun
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Vanha asfaltti talteen!
Kaupunkiympäristössä katujen ja teiden alla risteilee

On myös tavallista tasoittaa vanha, kulunut asfalttipinta

huomattava määrä teknistä infrastruktuuria, kuten sähkö-

jyrsimällä pintakerros pois niin, että uusi päällyste voidaan

ja yhteyskaapeleita, kaukolämpö-, vesi- tai viemäriputkia.

levittää tasaiselle alustalle. Myös tällainen kylmäjyrsinnällä

Huolto- tai rakennustöiden vuoksi joudutaan asfalttipintaa

irrotettu jyrsinrouhe toimitetaan asfalttiasemalle uusiokäyt-

avaamaan. Poistettu asfaltti otetaan talteen ja kuljete-

töön. Valtaosalla asfalttiasemista on asianmukaiset laitteis-

taan lähimmälle asfalttiasemalle tai muulle tarkoitukseen

tot asfalttirouheen hyödyntämiseen.

sopivalle vastaanottopaikalle. Asfalttiasemalla käytetty
asfaltti murskataan ja rouhe käytetään uuden asfalttimassan
valmistamiseen. Tätä vanhasta asfaltista tehtyä kierrätysrouhetta kutsutaan asfalttirouheeksi.

5

Jopa sataprosenttisesti kierrätettyä
Asfalttiala on yksi kierrätyksen ja uusiokäytön edelläkävijöi-

Pohjoismaissa tuotetaan vuosittain noin 23 miljoonaa

tä. Asfaltti on 100-prosenttisesti kierrätettävää materiaalia.

tonnia asfalttia ja otetaan talteen noin 4 –5 miljoonaa

Käytännössä kaikki ylös kaivettu tai tienkorjauksissa jyrsitty

tonnia vanhaa asfalttia. Suurin osa kierrätysasfaltista käyte-

asfaltti kierrätetään.

tään uuden asfaltin raaka-aineena. Osa kerätystä vanhasta
asfaltista uusiokäytetään joko sitomattomana tai puolisi-

Vanhan asfaltin hyödyntäminen on lisääntynyt 1970-luvusta

dottuna rouheena tie- ja pohjarakentamisen materiaaliksi.

lähtien. Nykyinen suuren mittakaavan kierrätystoiminta on

Kansantalouden ja ympäristön kannalta olisi edullista, että

tullut mahdolliseksi voimakkailla investoinneilla uudenlai-

mahdollisimman suuri osa kierrätysasfaltista käytettäisiin

seen konekantaan. Menetelmien kehittämisen ansiosta

asfalttituotannon raaka-aineena. Näin materiaalin sisältämä

voidaan hyvin suuret määrät vanhaa asfalttia käyttää uu-

bitumi voitaisiin hyödyntää täysimääräisesti.

delleen. Joissakin tapauksissa jopa yli puolet uuden asfaltin
raaka-aineesta on kierrätettyä.
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Kierrätysasfaltti on arvokas raaka-aine
Bitumi on asfaltin kallein komponentti. Kierrätysasfaltissa
on paljon bitumia. Lisäksi kierrätysasfaltin kuumentaminen
ja uudelleen käyttäminen on yksinkertaista. Näistä syistä
asfaltin kierrätys tuottaa huomattavaa taloudellista säästöä
varsinkin, jos vanhan asfaltin kuljetusmatka pysyy kohtuullisena.
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Uusiokäytön menetelmiä
Kuumakierrätyksessä asfalttirouhe kuumennetaan ja käy-

Paikalla kierrättäminen on tehokkainta suurilla, yhtenäisillä

tetään uuden asfaltin raaka-aineena. Käytettäessä suuria

tienpäällystystyömailla. Uutta, paljon kierrätysmateriaalia

määriä vanhaa asfalttia asfalttirouhe on kuumennettava

sisältävää asfalttipintaa syntyy tehokkaasti ja nopeasti.

ennen muihin raaka-aineisiin sekoittamista.

Lisäksi kierrätys tapahtuu taloudellisesti käyttökohteessa.
Logistiikkakustannuksissa säästetään merkittävästi. On voitu

Asfalttiteollisuus on myös kehittänyt menetelmiä, joilla

osoittaa, että tällä menetelmällä valmistetun asfalttipin-

asfaltin kierrätys on mahdollista paikan päällä. Paikalla

noitteen vuotuiset ja elinkaaren aikaiset kustannukset ovat

kierrätyksessä (in-situ) käytetään suurta laitteistoa, jolla tien

alhaiset.

vanha asfalttipinta kuumennetaan ja jyrsitään. Jyrsittyyn,
kuumaan kierrätysrouheeseen sekoitetaan uutta asfalttia

Joissakin tapauksissa käytetään ns. kylmäkierrätystä. Bitumi-

tasaiseksi seokseksi, joka levitetään takaisin asfaltoitavalle

emulsioiden avulla voidaan kylmää kierrätysasfalttia sekoit-

pinnalle. Yleisiä paikallasekoitusmenetelmiä ovat Remix ja

taa kylmään kiviainekseen massaksi, jota voidaan käyttää

Repaving.

tien rakenteen parantamiseen.
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Uusioasfaltti vastaa laadultaan uutta asfalttia
Asfalttialan normit ja määrittelyt suosivat kierrätysasfaltin
käyttöä asfaltin valmistuksen raaka-aineena. Uusista materiaaleista valmistettuja ja kierrätysraaka-ainetta sisältäviä
asfaltteja koskevat samat laatuvaatimukset. Siksi kierrätys
asfalttia sisältävä uusioasfaltti on aivan yhtä korkealuokkaista,
puhdasta ja kestävää kuin uusi asfaltti.
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Kierrätyksen edut
Asfaltin uusiokäytöllä saavutetaan huomattavia säästöjä

Tehdyt tutkimukset ja laskelmat osoittavat pitävästi, että

materiaali- ja logistiikkakustannuksissa. Jo nämä säästöt,

asfaltin kierrätys laskee energiakustannuksia ja vähentää

varsinkin säästyneen uuden bitumin ansiosta, tekevät

merkittävästi CO2-päästöjä. Nämä vaikutukset yhdistettynä

kierrätyksestä taloudellista. Myös kiviaineksen uudelleen

normaalia edullisempiin vuosikustannuksiin tekevät uusio-

käyttäminen säästää varsinkin maissa, jotka joutuvat tuo-

käytön edistämisestä ympäristöpoliittisesti, kansantaloudel-

maan maahan kiviaineksia. Uusioasfaltin käyttö vähentää

lisesti ja teollisuuden kannalta tärkeän tavoitteen.

kuljetustarvetta ja -kustannuksia. Samalla liikenteen päästöt

Uusioasfaltin valmistus on puhdas ja turvallinen prosessi.

vähenevät merkittävästi.

Asfalttiteollisuudella on käytössään tuotantolaitteet, joilla
kierrätysmassojen käsittely ei aiheuta haittaa ympäristölle
eikä lähialueelle. Työturvallisuuden ja päästöjen osalta kierrätysasfaltin valmistus vastaa normaalia asfaltintuotantoa.
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Puhdasta uusiokäyttöä turvallisesti
Asfaltin uudelleenkäyttö on mahdollista tietyin edellytyksin.

tuneet tai saastuneet asfalttipäällysteet, jotka on syytä

Käytetty asfaltti määritellään jätteeksi. Vanhaa asfalttia on

kuljettaa jätteiden vastaanottoalueelle ja käsitellä erikois-

sallittua varastoida kolmen vuoden ajan, viimeistään silloin

menetelmin.

se on käytettävä uudelleen. Vanhan asfaltin kuljettaminen

Tie ei ole kaatopaikka. Asfalttiala on hyvin määrätietoisesti

kaatopaikalle ei ole suotavaa. Myös ympäristöviranomai-

kieltäytynyt ottamasta vastaan sellaista vanhaa asfalttia,

set kehottavat uusiokäyttöön kierrätysasfaltille annetusta

jonka epäillään vahingoittavan työturvallisuutta, ympäris-

jäteluokituksesta huolimatta.

töä tai kierrätysprosessia. Rajoituksillaan, puhtausvaati-

Asfalttiteollisuudella ja useimmilla asfalttiasemilla on kaikki

muksillaan ja käytettävien materiaalien tuntemuksellaan

edellytykset varastoida ja käsitellä vanhaa asfalttia. Lähes

asfalttiala varmistaa, että tulevaisuudessakin asfalttialan ja

kaikki vanha asfaltti on sataprosenttisesti kierrätyskelpoista.

koko yhteiskunnan käytettävissä on turvallisia ja puhtaita

Poikkeuksen tekevät vanhat terva-asfaltit ja tietyt likaan-

asfalttituotteita.
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Esitteestä
Pohjoismaiden tie- ja liikennefoorumi PTL ja sen päällys-

Esite on laadittu PTL:n päällystysjaostojen yhteisenä hank-

tysjaosto edistävät tie- ja liikennealaa yhteistyössä alalla

keena Lars Forsténin johdolla. Esite on julkaistu kuudella

toimivien asiantuntijoiden kanssa. PTL toimii Färsaarilla,

pohjoismaisella kielellä sekä englanniksi.

Islannissa, Norjassa, Ruotsissa, Suomessa ja Tanskassa.

Tätä esitettä voi tilata seuraavista osoitteista:

PTL:n päällystejaokset eri Pohjoismaissa ovat viime vuosina

Pohjoismaiden tie- ja liikennefoorumi
Anne Ranta-aho
c/o Pirkanmaan ELY-keskus
Liikenne- ja infrastruktuuri
Yliopistonkatu 38
33100 Tampere
puh. 029 503 6288
anne.ranta-aho@elykeskus.fi

käsitelleet useita ympäristöön ja kestävään kehitykseen liittyviä teemoja. Päällystysjaoston pääteema vuonna 2011 oli
asfaltin kierrätys ja uusiokäyttö. Jaosto totesi että asfalttiala
kierrättää ja uusiokäyttää vanhaa asfalttia varsin laajasti ja
kokemukset kierrätystoiminnasta ovat hyvät. Jaoston mielestä uusiokäyttöä voidaan lisätä merkittävästi tulevaisuudessa, kun tietämys kierrättämisestä ja sen eduista lisääntyy.

INFRA ry
Unioninkatu 14
00130 Helsinki
puh. 09 12991
sähköposti: heikki.jamsa@infra.fi

Tällä esitteellä PTL haluaa kertoa sidosryhmilleen asfaltin
uusiokäytöstä ja sen eduista.
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