
Rakennamme 
kiertotaloutta  
Suomeen

 När byggnaden nått slutet av sin livscykel: 

Gamla byggnader är en guldgruva  
för cirkulär ekonomi

1. Är du helt säker på att fastigheten måste rivas och orsaka förhöjda koldioxidutsläpp när  
en ny byggs? Alternativet kan till exempel vara en energirenovering gjord med material  
som frigjorts ur den cirkulära ekonomin och ett ändrat användningsändamål. 

2. Kom upp med idéer och innovationer till nytt liv för hela delar av byggnaden  
– bli en pionjär i Finland och ta modell av internationella referenser!

3. Se till att byggnadens lösöre också får ett nytt liv  
– ordna exempelvis ett återvinningsevenemang på rivningsplatsen!

4. Sortera rivningsmaterialet – det finns nog användning för det!

5. Bygg nytt med återvunna material – och ta hänsyn till den cirkulära ekonomins  
planeringsprinciper!

Den cirkulära ekonomins hierarki 
vid rivning

När bilden gjordes, an-
vändes Miljöministeriets 
guider om rivningsarbete 
som modell: Purkutyöt – 
opas tekijöille ja teettäjille 
(2019, s. 25) och Kiertota-
lous julkisissa purkuhank-
keissa (2019, s. 16-17).

Till exempel: totalrenovering av en 
byggnad och ändrat användnings-
ändamål från kontorsfastighet till 
bostadsfastighet.

Med hjälp av rivningskartlägg-
ningen tar man reda på vilka 
byggnadsdelar som kan återan-
vändas. Potentiella material för 
återanvändning är bland annat 
hela byggnadsdelar, maskiner 
och utrustning, väggelement och 
balkar samt lösöre.

Sortera rivningsmaterialet på 
rivningsplatsen och leverera till 
återvinning. Det finns redan fullt 
fungerande återvinningsmöjlighe-
ter för de allra flesta rivningsmate-
rial, såsom betong, metall, glas och 
gips. Återvinningsmöjligheterna 
utvecklas också kontinuerligt. 
Största delen av materialet kan 
man inte ta vara på i efterhand, 
om det inte sorteras korrekt på 
rivningsplatsen.

För en del rivningsmaterial saknas 
ännu tillräckligt stor återvinnings-
kapacitet. Det näst bästa användn-
ingsändamålet för bl.a. rivningsträ 
och -plast är att återvinna det som 
energi, dvs. som avfallsbränsle i 
energiproduktion.

1. Förebygg uppkomst och 
olägenheter av avfall

2. Förbered materialet  
för återanvändning

3. Återvinn som material

4. Återvinn som energi 
eller på annat sätt

5. Deponera

Byggnad 
under 
rivningshot

Kan man renovera eller 
ändra användnings-
ändamålet?

Byggnadsdelar  
och utrustning

Förstörd?

Återvinningsbar?

Kan utnyttjas?

Rivningsavfall

Återanvändbar?

Farligt avfall?


