
Avfallsstatistik 2009

Gruvorna storproducenter av mineralavfall
År 2009 bröts mer sten i gruvorna än någonsin tidigare och samtidigt var avfallsmängderna från
gruvorna, särskilt bruten sidosten, rekordstora (46,7 miljoner ton). Utnyttjandet av avfallssten
vid gruvorna ökade dock inte i lika stor utsträckning och därmed minskade utnyttjandegraden
av avfall.

Mängden avfall efter sektor år 2009, miljoner ton

Inom tillverkning och nybyggande orsakade den ekonomiska recessionen en nedgång i avfallsmängderna,
men reparationsbyggandet som stimulerats med hjälp av stödåtgärder producerade däremot mer avfall än
året innan. Användningen avmarksubstanser vid byggandeminskade och därmed ävenmängden avfallsjord.
Inom skogsbruket låg utnyttjandet av hyggesrester på samma nivå som året innan (2,6 miljoner ton).

Den mångåriga ökningen av mängden avfall från hushållen och servicesektorn avtog år 2009.
Avfallsmängden minskade från året innan med nästan 10 procent till 2,9 miljoner ton. Den största delen
av detta är kommunalt avfall, av vilket en rekordstor mängd på 53 procent utnyttjades år 2009 i form av
material eller förbränning. Utöver kommunalt avfall omfattar hushållens och servicesektorns avfall också
skrotfordon och kommunalt avloppsslam.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 20.5.2011
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Avfallsbehandling år 2009, 1000 ton per år

Behandling

Avstjälpnings-
plats

Övrig förbränningEnergi
utvinning

Material
återvinning

Behandling
totalt

383177107130797Kemiskt avfall

23861582206- varav farligt avfall

3001 1921 195Metallavfall

1003738Glasavfall

1118151544724Pappers- och pappavfall

119153974Plast och gummiavfall

14226 5402 3108 886Träavfall

00303- varav farligt avfall

190081100Uttjänta fordon

0005050- varav farligt avfall

4104247Elektriskt och elektroniskt skrot

01001- varav farligt avfall

4914846599842Animaliskt och vegetabiliskt avfall

1 4081254931622 188Blandat avfall inkl. hushållsavfall

45110056- varav farligt avfall

15151239202643Slam

381121869- varav farligt avfall

49 5662011319 26468 963Mineralavfall

609193060718- varav farligt avfall

70007Övrigt avfall

00000- varav farligt avfall

51 6175817 70424 60284 504Totalt

715128502101 103- varav farligt avfall
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Tabellbilaga 2. Mängden avfall efter sektor och avfallstyp år 2009, 1000 ton per år

AvfallstypSektor

varav

farligt
avfall

TotaltÖvrigt
avfall

Mineral-
avfall

SlamBlandat
avfall
inkl.
hus-
hålls-
avfall

Anima-
liskt
och
vege-
tabiliskt
avfall

Trä-
avfall

Plast
och
gummi-
avfall

Pappers-
och
papp-
avfall

Glas-
avfall

Metal
avfall

Kemiskt
avfall

02 64600002592 38700000
Jord och skogsbruk
samt fiske 1)

31646 715046 715000000000Utvinning av mineral

66012 229112 6025163345747 0162715915158817Industri

7765510515275735912491

Livsmedels- och
dryckes-
varuframställning

01060010000003

Textil- och
beklädnadsvaru-
tillverkning samt
tillverkning av
läder och lädervaror

54 6190152204 59000028
Sågvirkes- och
trävaru-tillverkning

113 651028536823902 4157131033173

Massa-, pappers- och
pappersvarutillverkning;
förlagsverksamhet och
grafisk
produktion

3341031100000234

Tillverkning av koks,
oljeprodukter och
kärnbränsle

781 69101 16089261311204395

Tillverkning av
kemikalier,kemiska
produkter och
konstfibrer;
Tillverkning av
gummi- och plastvaror

20186015811400011110

Tillverkning av
icke-metalliska
mineraliska produkter

5001 193086040180309066197
Metallframställning och
metallvarutillverkning

6720160500040416

Tillverkning av elektronik
och elprodukter;
Tillverkning
av transportmedel

0100010000000Övrig tillverkning

111 53601 1194223329120190910Energiförsörjning

28918 779017 4860244075200392580Byggverksamhet

1502 98619002711 709285151042766102
Servicesektorn och
hushåll

1 42684 89120167 9228292 3101 12110 46157605120435829Totalt

01 426163868660040000325- varav farligt avfall

Slam, torrvikt, dynga, våtvikt, exkl. bioavfall som jordbruket tar tillvara. Hyggesrester, färskvikt, exkl. kvarlämnade hyggesrester.1)
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