
Avfallsstatistik 2016
Kommunalt avfall

Återvinning av avfall har ersatt deponering av kommunalt
avfall på avstjälpningsplatserna
Deponeringen av kommunalt avfall på avstjälpningsplatserna har minskat kraftigt i och med de
senaste årens utveckling. År 2016 deponerades bara omkring tre procent av det kommunala
avfallet på avstjälpningsplatser. Istället har man börjat återvinna avfallet: både energiproduktionen
och materialåtervinningen konkurrerar om användningen av det som tidigare var deponiavfall.
Här har energianvändningen av kommunalt avfall varit det rådande hanteringssättet under de
senaste åren.

Volymen av kommunalt avfall efter hanteringssätt åren 2002–2016

Det kommunala avfallet har på en kort tid blivit ett betydande energibränsle i tätorternas
fjärrvärmeproduktion. De biobaserade fraktionerna, såsom trä, papp och kartong samt matrester, som ingår
i energiåtervunnet kommunalt avfall, dämpar också utsläppen av växthusgaser, om de ersätter användningen
av fossila bränslen.

Mängden separat insamlat kommunalt avfall ökar
Även om man fortfarande talar om blandavfall och dess användning som energi, har olika arrangemang
för separat insamling, på hela landets nivå, ändrat kvaliteten på och sammansättningen av blandavfall som
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styrs till energiåtervinning. Allt mer styrs avfallsfraktioner till separat insamling istället för till blandavfall,
t.ex. till insamling av förpackningsavfall, som hör till producentansvarsavfall, och på så sätt till
materialåtervinning.

År 2016 återvanns omkring 97 procent av det kommunala avfallet, vilket är nytt rekord.
Materialåtervinningsgraden är hög särskilt för fiberförpackningar, som servicebranscherna, t.ex. handeln,
genererar. En stor del av bioavfallet komposteras eller rötas. Av den totala mängden köks- och
livsmedelsavfall samt trädgårdsavfall komposteras omkring två tredjedelar och en tredjedel rötas.
Rötningsresterna används som jordförbättringsmedel eller för grönanläggningar, på samma sätt som
kompostmylla.

Den totala mängden kommunalt avfall per invånare har stabiliserats
Mängden kommunalt avfall i Finland har efter millennieskiftet varit 2,4–2,8 miljoner ton årligen. Även
om den totala mängden kommunalt avfall till sitt siffervärde ökat något under de senaste åren, har ökningen
varit liten, och beräknat per invånare har mängden år 2016 stabiliserats till omkring femhundra kg per år.
Ökningen av den totala mängden kommunalt avfall förklaras av att invånarantalet har stigit.
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Kommunalt avfall år 2016, ton

Till
avstjälpningsplats

EnergiutvinningMaterial återvinningAvfallsvolymAvfall

76 1001 136 4395 9821 218 521Blandavfall totalt
6 701315 6891 140 3981 462 788Separat insamlat total, av vilke

335 176465 892501 071Pappers- och kartongavfall

1 70243 431347 826392 959Bioavfall

122077 11177 233Glasavfall

00161 507161 507Metalavfall

042 5503 04345 593Träavfall

1527 79418 99546 804Plastavfall

0056 96456 964El- och elektronikskrot

4 859166 7389 060180 657Andra separat insamlade

6 73462 70217 18686 622Annat

89 5351 514 8301 163 5662 767 931Allt totalt
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