
Avfallsstatistik 2010

Biologiskt nedbrytbart avfallsmaterial utnyttjas till största
delen
År 2010 uppgick mängden biologiskt avfall i Finland till omkring 14,2 miljoner ton. Av detta
utnyttjades 92 procent, dvs. 13,1 miljoner ton. Totalutvinningen av biologiskt material ur naturen
var 51,3 miljoner ton samma år. Det biologiskt nedbrytbara avfallet ersätter särskilt jungfruliga
och fossila bränslen. 63 procent av det biologiskt nedbrytbara avfallet användes som bränsle –
de största volymerna bestod av trä-, hushålls-, pappers- och kartongavfall. Materialutnyttjandet,
dvs. volymen av återanvänt biomaterial, uppgick till 4,5 miljoner ton.

Mängden avfall efter sektor år 2010, miljoner ton

År 2010 gjordes åter ett nytt rekord i stenbrytning i gruvorna (71,5 miljoner ton). Samtidigt var mängden
avfallssten, anrikningssand och jordmaterial vid gruvorna rekordstor, dvs. 50 miljoner ton. Till största
delen deponeras dessa avfall i gruvområdet.

Den mångåriga ökningen av mängden avfall från hushållen och servicesektorn avtog år 2009 och den
ringa minskningen fortsatte år 2010. Största delen av avfallet är kommunalt avfall, vilket finländarna
producerade 470 kilo av per person år 2010. Förbränning har blivit allt vanligare på bekostnad av såväl
återvinning som deponering på avstjälpningsplats. Av det kommunala avfallet utnyttjades år 2010 en
rekordstor mängd på 55 procent i form av material eller förbränning.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 16.5.2012
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Inom skogsbruket nådde utnyttjandet av hyggesrester också nytt rekord, 2,8 miljoner ton, dvs. en ökning
med 16 procent från året innan. Mängden industriavfall ökade med 6 procent, närmast till följd av att
skogsindustrin återhämtade sig.

Enligt den nya avfallslagen heter problemavfall nu "farligt avfall". Mängden farligt avfall uppgick till
totalt 1,5 miljoner ton år 2010. Största delen av det farliga avfallet deponeras i högar eller bassänger i
områden reserverade för det. Omkring en tiondel av det farliga avfallet behandlas genom förbränning.
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Avfallsbehandling år 2010, 1 000 ton per år

Behandling

Avstjälpnings-
plats

Övrig förbränningEnergi
utvinning

Material
återvinning

Behandling
totalt

4698992135785Kemiskt avfall

5286479221- varav farligt avfall

741..1 4041 479Metallavfall

150..7388Glasavfall

141533313375Pappers- och pappavfall

01542443Plast och gummiavfall

258157 5132 79510 581Träavfall

0011011- varav farligt avfall

0009292Uttjänta fordon

0004242- varav farligt avfall

4014551Elektriskt och elektroniskt skrot

00..33- varav farligt avfall

43321379461 158Animaliskt och vegetabiliskt avfall

1 8321334102372 612Blandat avfall inkl. hushållsavfall

1620..036- varav farligt avfall

14562175155537Slam

76121998- varav farligt avfall

58 821232218 67677 542Mineralavfall

716212287846- varav farligt avfall

252..027Övrigt avfall

182..020- varav farligt avfall

61 7013878 50424 89595 487Totalt

878141382201 277- varav farligt avfall
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Tabellbilaga 2. Mängden avfall efter sektor och avfallstyp år 2010, 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 772000002 77200000
Jord och skogsbruk
samt fiske 1)

64949 712049 712000000000Utvinning av mineral

77712 923161 7525033235838 4433420930187843Industri

8770611817335652576101

Livsmedels- och
dryckes-
varuframställning

01370010001004

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

175 4851182405 434010421
Sågvirkes- och
trävaru-tillverkning

134 059119430115912 9827183018213

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

7114001052202000425

Tillverkning av koks,
oljeprodukter och
kärnbränsle

8556603599415618504353

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

2282019823771212491

Tillverkning av
icke-metalliska
mineraliska produkter

5721 50711 06980384417086217
Metallframställning och
metallvarutillverkning

8920150715140527

Tillverkning av elektronik
och elprodukter;
Tillverkning
av transportmedel

1900010700001Övrig tillverkning

101 44601 37263012131066
Försörjning av el, gas,
värme och kyla

1424 636023 1040289089100463060Byggverksamhet

572 84132202291 519300241334377140
Servicesektorn och
hushåll

1 50794 33033875 9407382 16188412 15150553153513849Totalt

491 0019300140000350- varav farligt avfall

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