
Avfallsstatistik 2018
Kommunalt avfall

Det kommunala avfallet ökade år 2018 jämfört med tidigare
år
Korrigerats 17.1.2020. De korrigerade punkt är markerad med rött.

Den totala mängden kommunalt avfall uppgick år 2018 till omkring tre miljoner ton. Detta var nästan
230 000 ton mer än året innan, dvs. en ökning av den totala mängden med omkring åtta procent. Inga
större förändringar skedde i de inbördes andelarna för de olika sätten att hantera avfall. Avfallsmängden
motsvarade omkring 550 kg räknat per invånare.

Den totala mängden kommunalt avfall uppgick år 2018 till 3 041 082 ton. Mängden är omkring åtta
procent, dvs. 229 000 ton mer än året innan. Under tidigare år har det inte skett en liknande ökning av
mängden kommunalt avfall som under statistikåret 2018.

Tyngdpunkten vid avfallshanteringen låg fortfarande i energiåtervinning
Inga större förändringar skedde i de inbördes andelarna för de olika sätten att hantera avfall.
Energiåtervinningen av avfall var fortfarande den mest betydande formen av hantering av kommunalt
avfall, även om dess andel sjönk något, till 57 procent. Energiåtervinningen av kommunalt avfall bygger
på samproduktion av el och värme, och värme utnyttjas särskilt i fjärrvärmenäten.

Kommunalt avfall efter hanteringssätt, åren 2002–2018

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 15.1.2020
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Andelenmaterialåtervinning av avfall ökade och uppgick till 42 procent. Deponering av kommunalt avfall
på avstjälpningsplatser har upphört nästan helt: dess andel år 2018 var bara omkring 0,7 procent. Till detta
bidrog förbudet att deponera organiskt avfall på avstjälpningsplatser som trädde i kraft år 2016 och som
har styrt avfallen mot energiåtervinning.

Mängden blandavfall ökade betydligt, men också återvinning av trä och
plaster ökade.
Vid granskning av olika avfallsfraktioner ökade särskilt andelen blandavfall. I samhällena genererades
omkring 1,5 miljoner ton blandavfall, vilket var över 20 procent mer än år 2017. Osorterat blandavfall
genererades i något mindre mängder än året innan, vilket för sin del kan förklara en liten del av ökningen
av blandavfall. Som material genererades separat insamlat avfall ungefär i samma mängd som under
tidigare år, omkring 1,4 miljoner ton.

Av de separat insamlade avfallsfraktionerna utnyttjades särskilt trä och plast mer än under tidigare år. Den
betydande ökningen av återvinning av träförpackningar förklaras bland annat med ökningen av nya
återvinningsobjekt och mängden kompostering. Också återvinningen av glas ökade.

De största separat insamlade materialposter har redan länge varit papper och kartong sam bioavfall.
Återvinningsgraden av papp, papper och kartong var synnerligen hög, kalkylmässigt över 100 procent.
Detta beror bland annat på inverkan av beräkningssättet för förpackningar som kommer med resenärer
och beställningar via näthandeln samt företag med mindre omsättning. Av bioavfallet komposterades och
rötades en stor del; sammantaget ökade mängden kompostering och rötning med omkring åtta procent
från året innan. Rötningen genererar biogas och därutöver kan man använda rötrester och
komposteringsmylla t.ex. som jordförbättringsmaterial eller byggande av gröna miljöer.

Mängden kommunalt avfall per invånare ökade
Mängden avfall ökade också i förhållande till Finlands folkmängd. I början av 2010-talet stabiliserade sig
avfallsmängden på omkring 2,7 miljoner ton, vilket var omkring 500 kg per invånare. År 2018 ökade det
kommunala avfallet till omkring 550 kg per person. Till kommunalt avfall räknas utöver avfall som
genereras i samband med boende också avfall från handel och tjänster samt motsvarande avfall från
stödverksamheter inom industrin.
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Tabellbilagor

Kommunalt avfall 2018, ton

AvstjälpningsplatsFörbränning
utan
energiutvinning

EnergiutvinningKompostering
och rötning

Material
återvinning (utan
kompostering
och rötning)

Behandling
totalt

13 86001 424 39914 46712 7241 465 449Blandavfall

4 729953183 225378 731863 4731 431 111
Separat insamlat
avfall, av vilke

0034 7900455 628490 418
- Papper och
pappavfall

1 8206341 993367 51113 406424 793- Bioavfall

605010 044079 83189 985- Glasavfall

0100154 464154 465- Metallavfall

0058 59016856 988115 746- Träavfall

559524 204042 37767 145- Plastavfall

010057 47657 477
- El- och
elektronikskrot

2 29083313 60411 0523 30331 082
- Andra separat
insamlade

3 36019124 8276 5419 775144 522
Annat avfall inte
specificerat

21 9499721 732 451399 739885 9723 041 082Totalt avfall
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