Miljö och naturresurser 2021

Avfallsstatistik 2020
Kommunalt avfall

Mängden kommunalt avfall fortsatte att öka år 2020 –
största delen av avfallet utnyttjades fortfarande som energi
År 2020 uppgick mängden kommunalt avfall till omkring 3,3 miljoner ton. Jämfört med året innan
ökade den totala avfallsmängden med 170 000 ton, dvs. med mer än fem procent. Inga större
förändringar skedde i de inbördes andelarna för de olika sätten att hantera avfall. Avfallsmängden
motsvarade omkring 596 kilogram räknat per invånare.
År 2020 uppgick den totala mängden kommunalt avfall till 3 296 000 ton. Jämfört med året innan var
ökningen omkring 170 000 ton, dvs. mer än fem procent. Avfallsmängden har ökat flera år i rad. Som
kommunalt avfall betraktas utöver avfall som uppkommer vid boende också med det jämförbart avfall
inom handel, industri och tjänster, till exempel från kontor och matsalar.

Energiåtervinning är det vanligaste sättet att hantera kommunalt avfall
Det skedde inga större förändringar mellan 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 2020 ökade
dess andel något, till 58 procent. Energiåtervinningen av kommunalt avfall bygger på samproduktion av
el och värme, och värmen utnyttjas särskilt i fjärrvärmenäten.
Kommunalt avfall efter hanteringssätt, åren 2004–2020
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Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.

Andelen materialåtervinning av avfall minskade något och var 42 procent. Å andra sidan var den totala
mängden avfall på samma nivå som tidigare; ökningen i den totala mängden kommunalt avfall ledde i
huvudsak till ökad energiåtervinning. År 2020 minskade deponeringen på avstjälpningsplatser från en
redan mycket ringa andel till omkring en halv procent av den totala mängden kommunalt avfall.

Särskilt bioavfall och plast återvanns mer än tidigare
Mängden blandavfall i samhällena uppgick till mer än 1,6 miljoner ton: mängden ökade med något under
åtta procent från året innan. Nästan allt blandavfall utnyttjades inom energiåtervinningen.
Det totala antalet separat insamlade avfallsfraktioner ökade till 1,5 miljoner ton. Insamlingsvolymerna för
pappers- och kartongavfall, bioavfall och plastavfall ökade kvantitativt sett mest från året innan. Mängden
separat insamlat pappers- och kartongavfall ökade med något under tio procent. En del av uppgifterna om
förpackningsavfall baserar sig på en uppskattning som gjorts på basis av uppgifterna för år 2019. När det
gäller pappers- och kartongförpackningar är uppgifterna mer exakta och avfallsmängden ökade klart.
Separat insamlades sex procent mer bioavfall än året innan. Merparten av bioavfallet komposterades och
rötades, och dessutom har det blivit vanligare att förädla olika matfetter till energibränsle. Rötningen
genererar biogas och därutöver kan man använda rötrester och komposteringsmylla t.ex. som
jordförbättringsmaterial eller för byggande av gröna miljöer.
Av det övriga separat insamlade avfallet ökade volymen av plastavfall mest. Uppgifterna om
förpackningsavfall kompletteras senare och volymerna revideras, i fråga om plastavfall sannolikt uppåt.

Mängden kommunalt avfall ökade till 596 kilogram per invånare
Mängden avfall ökade också i förhållande till Finlands folkmängd. I början av 2010-talet stabiliserade sig
avfallsmängden till omkring 500 kilogram per invånare. År 2020 uppgick mängden kommunalt avfall till
596 kilogram per invånare – mängden ökade med 31 kilogram från året innan.
Ackumulering av kommunalt avfall per invånare 2004–2020
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Tabellbilagor
Tabellbilaga 1. Kommunalt avfall 2020, ton
Behandling
totalt

Material
Kompostering Energiutvinning Förbränning
Avstjälpningsplats
återvinning (utan och rötning
utan
kompostering
energiutvinning
och rötning)

Blandavfall

1 658 712

1 010

16 365

1 628 358

111

12 868

Separat insamlat
avfall, av vilke

1 524 310

913 643

425 465

180 214

1 932

3 056

- Papper och
pappavfall

483 962

478 834

0

5 121

7

0

- Bioavfall

494 279

27 401

411 920

53 306

7

1 645

- Glasavfall

80 860

80 138

0

22

20

680

- Metallavfall

128 948

128 941

0

0

7

0

- Träavfall

102 384

77 790

150

24 285

2

157

- Plastavfall

92 662

56 802

0

35 305

21

534

- El- och
elektronikskrot

61 778

61 757

0

0

21

0

- Andra separat
insamlade

79 437

1 980

13 395

62 175

1 847

40

Annat avfall inte
specificerat

113 135

11 794

2 356

96 414

479

2 092

3 296 157

926 447

444 186

1 904 986

2 522

18 016

Totalt avfall
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