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• Tarpaper Recycling Finland Oy on perustettu Lahteen v. 2013 tanskalaisen Tarpaper Recycling Aps:n toimesta. 
Tavoitteena oli aloittaa omistajayhtiön kattohuovan kierrätykseen perustuvan patentoidun innovaation kaupallistaminen 
Suomessa

• Hyvästä ja aktiivisesta alusta huolimatta toiminta kuitenkin hiljalleen taantui lähinnä pääomistajan katseen kääntyessä 
kohti Keski-Euroopan markkinoita. Tämä jätti Suomen tytäryhtiön toiminnan vaille sen kipeästi kaipaamia sekä 
taloudellisia että henkisiä panoksia ja se ajatui suuriin vaikeuksiin

• 2.6.2020 kotimainen sijoittajaryhmä osti Tarpaper Recycling Finland Oy:n koko osakekannan, tämä ryhmä oli analysoinut 
liiketoimintaa ja markkinoita ja päätyi siihen, että on hyvät mahdollisuudet saada toiminta kannattavaksi ja kasvuun

• Edellinen pääomistaja oli jättänyt kesken Väyläviraston BitumenMix-tuotteen hyväksymisprosessin, joka olisi 
mahdollistanut materiaalin käytön myös Väylän hoitamalla maantieverkostolla.  

• Uudet omistajat käynnistivät Väyläviraston kanssa uudelleen tämän hyväksymisprosessin heinäkuussa 2020

• Tarpaper otti yhteyttä Väylävirastoon ja heidän kanssaan muodostettiin ryhmä, missä asiaa alettiin käsitellä ja viedä 
eteenpäin

• Tammikuussa 2021 Väylävirasto teki päätöksen BitumenMix-bitumirouheen osalta ja antoi hyväksynnän käyttää ko. 
materiaali tietyin rajoituksin myös Väylä kohteissa  



Kierrätysratkaisut ovat tulleet vahvasti myös infra-rakentamiseen
• Tarpaper korvaa asfalttimassan neitseellistä bitumia kierrätetyllä 

bitumirouheella
• Tarpaper on hoitanut kaikki tarvittavat viranomaisprosessit

• End of Waste – status, CE-merkin vaatimukset yms
• Yhtiöllä nyt hyvä valmius saada oma BitumenMix-tuote markkinoille
• Infra-sektorikin tulossa vahvasti mukaan kiertotalousratkaisuihin

Tehokas kattohuovan keräys varmistaa BitumenMixin raaka-aineen saannin
• Tarpaper on organisoinut purkujätteen keräyksen kattohuovan osalta
• Vastaanottopaikka tällä hetkellä Lahdessa Kujalassa
• Jatkossa avaamme vastaanoton myös HSY:lle Espooseen

Kattohuopa on erinomainen ja valmis kierrätysesimerkki
• Kattohuopa kiertää tehokkaasti ja korvaa neitseellistä bitumia
• Kaikille rakennusmateriaaleille on jatkossa tulossa tiukat kierrätys-

vaatimukset, jotka edellyttävät niille valmiit uusiokäytöt jo ennen niiden
primäärikäyttöä

• Kattohuovan osalta ollaan nyt valmiita ja sen osalta tehokas kierrätys ja 
valmis uusiotuoteratkaisu mahdollistavat sen käytön jatkossakin kattojen 
katteena



BitumenMix-bitumirouhe
• Sisältää n. 50..55% bitumia, lisäksi hiukan kuituja ja kalkkifilleriä
• Valmistetaan murskaamalla purkukohteiden kattohuovista ja huopa-

valmistajien tuotanto- ja asennusjätteistä
• End of Waste status ja CE-merkki ovat
• Raekoko n. 0-20 mm

• Yhtiöllä omat varastopaikat Lahdessa, Leivonmäellä, Mäntsälässä ja 
Espoossa

• Valmistus/murskaus toistaiseksi vain Lahdessa Kujalassa
• BitumenMix-toimitukset Lahdesta



Kierrätys myös säästää!
• Sivuvirtojen ja jätteiden hyödyntämisen pitää olla myös kannattavaa, samoin kuin aikanaan energiatalkoot
• Kierrätys on kehittyessään kehittänyt samalla teknologiaa, joka tekee kierrätyksestä myös taloudellisesti kannattavaa
• Tärkeintä ovat toki kierrätyksen ilmastovaikutukset mm. CO2-päästöjen vähentymisenä, joten näiden ratkaisujen tuomia

taloudellisia etuja voidaan pitää puhtaina bonuksina

Esimerkkilaskelma
• Oheisen taulukon oletuksin säästöä tulee

100 000 tn:n asfalttimassassa jo 280 000 €
• BitumenMixin bitumipitoisuus on n. 50%
• Esimerkin BitumenMixin hinta 75€/tn ja 

bitumi 3080 €/tn

BitumenMix-säästölaskelma kok.bit-%
uusiomassa 
bit.-osuudet

kok.asfalttimass
a tn 5 % 3 % 2 %

100 000 5 000 3 000 2 000
BitumenMix, 
bit.pitoisuus 50 %
tarvittava BM-määrä, 
tn 3 000 4 000

hinta €/tn 300 300 75

sideainekustannus 1 500 000 900 000 300 000
yhdistelmäsideainekus
t. 1 200 000

BitumenMix-säästö 300 000 20 %
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