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Avfallsstatistik 2019
Kommunalt avfall

Mängden kommunalt avfall ökade något år 2019 – största
delen av avfallet utnyttjades fortfarande som energi
År 2019 uppgick mängden kommunalt avfall till över tre miljoner ton. Jämfört med året innan
ökade den totala avfallsmängden med 80 000 ton, dvs. med något under tre procent. Inga större
förändringar skedde i inbördes andelar för de olika sätten att hantera avfall. Avfallsmängden
motsvarade omkring 565 kg räknat per invånare.
År 2019 uppgick den totala mängden kommunalt avfall till 3 122 705 ton. Jämfört med året innan var
ökningen omkring 80 000 ton, dvs. något under tre procent. Ökningen av avfallsmängden var mer moderat
än året innan. Som kommunalt avfall betraktas utöver avfall som uppkommer vid boende också med det
jämförbart avfall inom handel, industri och tjänster.

Energiåtervinningen var fortfarande den mest betydande formen av hantering
av kommunalt avfall
Inga större förändringar skedde i inbördes andelar för de olika sätten att hantera avfall. Energiåtervinningen
av avfall har fr.o.m. år 2012 varit den mest betydande formen av hantering av kommunalt avfall – år 2019
minskade dess andel något, till 56 procent. Energiåtervinningen av kommunalt avfall bygger på
samproduktion av el och värme, och värme utnyttjas särskilt i fjärrvärmenäten.
Kommunalt avfall efter hanteringssätt, åren 2002–2019
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Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.

Andelen materialåtervinning av avfall ökade något och uppgick till 43 procent. På grund av förbudet mot
avstjälpningsplatser för organiskt avfall som trädde i kraft år 2016 förs kommunalt avfall inte i någon
nämnvärd mängd till avstjälpningsplatserna. År 2019 var andelen deponiavfall mindre än en procent.

Särskilt bioavfall och plast återvanns mer än tidigare
Mängden blandavfall i samhällena uppgick till mer än 1,5 miljoner ton: mängden ökade med något under
fem procent från året innan. Nästan allt blandavfall utnyttjas inom energiåtervinningen.
Som material var den totala mängden separat insamlade avfallsfraktioner på samma nivå som året innan,
dvs. 1,4 miljoner ton. De största separat insamlade materialposterna har redan länge varit papper och
kartong sam bioavfall. Mängden separat insamlat pappers- och kartongavfall minskade med något under
tio procent.
Det separat insamlade bioavfallet ökade med nio procent från året innan och detta förklarar största delen
av ökningen av materialåtervinningen. Av bioavfallet komposterades och rötades största delen; sammantaget
ökade mängden kompostering och rötning med över 13 procent från året innan. Rötningen genererar biogas
och därutöver kan man använda rötrester och komposteringsmylla t.ex. som jordförbättringsmaterial eller
byggande av gröna miljöer.
Av annat separat insamlat avfall ökade volymen av plastavfall mest, med mer än tio procent. Detta
återspeglades särskilt i ökad materialåtervinning av plast. Också metallavfall återvanns mer än tidigare.
Det skedde inga större förändringar i den totala mängden träavfall, men mängden träavfall som utnyttjas
som material ökade med mer än 40 procent i och med att energiförbränningen av trä minskade.

Mängden kommunalt avfall ökade till 565 kg per invånare
Mängden avfall ökade också i förhållande till Finlands folkmängd. I början av 2010-talet stabiliserade sig
avfallsmängden på omkring 500 kg per invånare. År 2019 var mängden kommunalt avfall 565 kg per
person – mängden ökade med 15 kg från året innan.
Ackumulering av kommunalt avfall per invånare 2002–2019
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Tabellbilagor
Tabellbilaga 1. Kommunalt avfall 2019, ton
Behandling
totalt

Material
återvinning
(utan
kompostering
och rötning)

Kompostering Energiutvinning Förbränning
Avstjälpningsplats
och rötning
utan
energiutvinning

Blandavfall

1 536 962

0

10 748

1 515 281

0

10 933

Separat insamlat
avfall, av vilke

1 430 673

898 458

428 498

99 317

349

4 051

- Papper och
pappavfall

441 879

433 551

0

8 328

0

0

- Bioavfall

464 267

24 015

412 702

26 801

9

740

80 350

80 061

0

35

0

254

- Metallavfall

164 145

164 145

0

0

0

0

- Träavfall

- Glasavfall

113 680

81 036

128

31 886

0

630

- Plastavfall

74 497

56 594

0

17 894

9

0

- El- och
elektronikskrot

59 056

59 053

0

3

0

0

- Andra separat
insamlade

32 799

3

15 668

14 370

331

2 427

Annat avfall inte
specificerat
Totalt avfall

155 070

17 214

2 309

120 511

351

14 685

3 122 705

915 672

441 555

1 735 109

700

29 669
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