
Avfallsstatistik 2018
Avfall från produktion och konsumtion

Mängden avfall år 2018 tillbaka till nivån år 2016 – andelen
avfall som återvinns som material ökade något
Den totala mängden avfall uppgick till 128 miljoner ton år 2018. Detta var 11 miljoner ton mer
än året innan, då ansamlingen avfall minskat främst på grund av minskningen av avfall från
utvinning av mineral. Ökningen år 2018 berodde åter främst på att utvinning av mineral ökade.
Avfallsmängden från utvinning av mineral ökade med omkring sju miljoner ton till totalt 96 miljoner
ton.

Mängden avfall efter sektor och avfallsslag år 2018, 1 000 ton per år

Andelen mineralavfall av den totala ansamlingen avfall var omkring 90 procent. Utöver vid utvinning av
mineral genererades mineralavfall särskilt från byggverksamhet, där största delen av avfallet utgjordes av
deponerade jordmassor. Mineralavfallet vid byggverksamhet uppgick till 0,8 miljoner ton mer än året
innan, totalt 15 miljoner ton.

Den totala avfallsmängden från industriell produktion och energiförsörjning ökade från 8,8 miljoner ton
till 9,9 miljoner ton.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 17.6.2020
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Liksom under tidigare år ökade den totala avfallsmängden från tjänster och hushåll något, dvs. med 145
tusen ton, och uppgick till totalt 3 167 miljoner ton. En större andel av denna ökning hänförde sig till
tjänster och förvaltning.

Avfallshanteringssätt åren 2010–2018, 1 000 ton per år

Avfallshanteringsvolymerna följde ökningen av avfallsvolymerna. Största delen av det avfall som
behandlades var mineralavfall som deponeras i gruvområden, även om det också utnyttjades mer som
material än vad som var fallet under tidigare år – 14,5 miljoner ton. Mineralavfall kan utnyttjas bl.a. inom
jordbyggande.

När man bortser från mineralavfall utnyttjades 61 procent av avfallet som energi. Dessa avfall bestod i
huvudsak av träavfall och blandavfall, såsom hushållsavfall. Materialåtervinningens andel ökade något
från året innan, från 28 procent till 33 procent. Av annat avfall än mineraliskt avfall fördes bara fem procent
till avstjälpningsplatsen.
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Mängden avfall efter bransch, 2018, 1 000 ton

AvfallsklassNACE

Varav
farligt
avfall

Övrigt
avfall

MineralavfallSlamBlandat avfall
inkl.
hushållsavfall

Animaliskt
och
vegetabiliskt
avfall

TräavfallPappers-
och
pappavfall

Metal
avfall

Kemiskt
avfall

Totalt

1 8991 428116 3039992 2621 0394 371525887438128 252Totalt

344096 068000000096 068
NACE B Utvinning av
mineral (05-09)

4467721324623621650

NACE C 10-12
Livsmedels-,
dryckesvaru- och
tobaksvaruframställning

311729951 62001031 756
NACE 16
Trävarutillverkning

68016158334741 90468161913 354

NACE 17-18 Pappers-
och
pappersvarutillverkning;
Grafisk produktion och
reproduktion av
inspelningar

10614526341857751195885

NACE 19-22 Tillverkning
av stenkolsprodukter,
raffinerade
petroleumprodukter,
kemikalier och kemiska
produkter

662139122002113240

NACE 23 Tillverkning av
icke-metalliska
mineraliska produkter

565197510145065131521 317

NACE C 24 - 25
Metallframställning och
metallvarutillverkning

153601 02716157144102541 309

NACE D Försörjning av
el, gas, värme och kyla
(35)

3255812 098210157311695149193 421

NACE E
Vattenförsörjning;
avloppsrening,
avfallshantering och
sanering (36-39)

2533515 1012114010170315 715
NACE F
Byggverksamhet (41-43)

9323347124291293012765571 129
NACE G - U Tjänster
och offentlig förvaltning

123566217119521510370
Annan tillverkining (C
13-15, C 26-33)

29279131 004302682929002 038Hushåll
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Tabellbilaga 2. Avfallsbehandling efter behandlingstyp, 2018, 1 000 ton

AvfallshanteringAvfallsklass

Deponering och andra
åtgärder för
bortskaffande

MaterialåtervinningFörbränning
utan
energiutvinning

EnergiutvinningTotalt

104 37914 506986 251125 234Totalt

1502984921519Kemiskt avfall

120000200Metal avfall

0122010133Glas avfall

0525037563Pappers- och pappavfall

144055100Plast och gummiavfall

212503 1433 269Träavfall

97981144952Animaliskt och vegetabiliskt avfall

5624291 8582 165Blandat avfall inkl. hushållsavfall

11122410392737Slam

103 89011 2061268115 365Mineralavfall

159722283221 230Övrigt avfall

1 33222584951 736Varav farligt avfall
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