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Allt mindre kommunalt avfall till avstjälpningsplatserna
Mängden kommunalt avfall som deponeras på avstjälpningsplatserna har minskat redan under
de senaste fem åren. År 2011 fördes totalt 1,1 miljoner ton avfall till avstjälpningsplatserna, vilket
är en minskning med 30 procent jämfört med fem år tidigare och med 4,2 procent jämfört med
året innan. Samtidigt sjönk avstjälpningsplatsernas andel av avfallshanteringen med fem
procentenheter. Ungefär 206 kg avfall per invånare fördes till avstjälpningsplatserna. Motsvarande
genomsnitt för EU-länderna är 230 kg, men skillnaderna mellan länderna är stora. Till exempel
i Tyskland och Sverige uppkommer bara några kilogram deponiavfall per invånare.

Volymen av kommunalt avfall efter hanteringssätt åren 2002–2011

Hushållen är mycket villiga att sortera avfall. Till exempel enligt nyligen publicerade uppgifter ur
konsumtionsundersökning sorterar över 60 procent av hushållen regelbundet kartongförpackningar, medan
andelen var bara 35 procent för fem år sedan. Under de senaste åren har återvinningens andel, dvs.
återanvändande av avfallsmaterial, och i synnerhet förbränningens andel stärkts betydligt vid hanteringen
av kommunalt avfall. Återvinningen har dock inte visat en så klar positiv utveckling som man kunde sluta
sig till på basis av hushållens beteendemönster. Återvinningens andel av avfallshanteringen ökade med 2
procentenheter från året innan. Mängden kommunalt avfall som förbränns har under de senaste fem åren
ökat till det tredubbla, men i fjol steg förbränningens andel av avfallshanteringen bara med drygt ett par
procentenheter.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 20.11.2012
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Den totala mängden kommunalt avfall steg i fjol till samma nivå som för tre år sedan, dvs. till 2,7 miljoner
ton. Mängderna av kommunalt avfall minskade under åren 2009–2010, vilket eventuellt berodde på den
dåvarande svackan i samhällsekonomin.
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Kommunalt avfall år 2011, ton

BehandlingAvfallsvolym

Till avstjälp-
ningsplats

Energi-
utvinning

Material-
återvinning

1 058 364415 77140 0411 514 176Blandavfall totalt

34 913262 713906 9661 204 592Separat insamlat total, av vilket

257 178356 440363 643Pappers- och kartongavfall

4 94124 721333 102362 764Bioavfall

144460 91461 062Glasavfall

12014 39614 417Metalavfall

91976 2106 82283 951Träavfall

5516 0086 26022 323Plastavfall

324655 75255 830El- och elektronikskrot

28 796138 52673 280240 602Annat

1 093 277678 484947 0072 718 768Allt totalt
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