
Avfallsstatistik 2010

Allt mer kommunalt avfall förbränns
Förbränningen av kommunalt avfall fortsatte att öka kraftigt år 2010. I avfallskraftverk och
parallellförbränningspannor behandlades förra året redan 557 000 ton kommunalt avfall. Ökningen
från året innan är nästan 20 procent och förbränningens andel av behandlingen av kommunalt
avfall steg till 22 procent. Mängden kommunalt avfall som förbränns har blivit 2,5 gånger större
på fyra år. Den totala mängden kommunalt avfall var i fjol 2,5 miljoner ton. Detta är lite mindre
än året innan.

Volymen av kommunalt avfall efter hanteringssätt åren 2002-2010

Till skillnad från tidigare ser det inte ut som att särskilt deponiavfall skulle ha förbränts mer, utan
återvinningen verkar har minskat. Således skedde det nästan ingen förändring i utnyttjandegraden av avfall
år 2010, och inte heller i mängden avfall som förts till avstjälpningsplatser. Förra året fördes 1,1 miljoner
ton kommunalt avfall till avstjälpningsplatser, dvs. 45 procent av den totala mängden avfall.

Volymen av kommunalt avfall uppgick i Finland till 470 kilo per person år 2010. De största avfallsposterna
är livsmedelsavfall, returpapper, papp och kartong. Den största förändringen efter avfallstyp år 2010 gällde
mängderna avfallspapper och -kartong, de minskade med en femtedel. Mängden el- och elektronikskrot
uppgick i fjol till 50 000 ton, dvs. nästan fem gånger mer jämfört med början av förra decenniet.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 18.11.2011
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Kommunalt avfall år 2010, ton

BehandlingAvfallsvolym

Till avstjälp-
ningsplats

Energi-
utvinning

Material-
återvinning

1 102 695373 43642 8891 519 020Blandavfall totalt

38 026183 695779 2631 000 984Separat insamlat total, av vilket

53230 692311 355342 579Pappers- och kartongavfall

5 248220294 975300 443Bioavfall

1 015475 68476 703Glasavfall

2714214 15214 465Metalavfall

1 23316 8665 56323 662Träavfall

01 25811 96913 227Plastavfall

4 2591 38645 18750 832El- och elektronikskrot

25 468133 22720 378179 073Annat

1 140 721557 131822 1522 520 004Allt totalt
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