
Avfallsstatistik 2007

74 miljoner ton avfall år 2007
År 2007 var den totala ansamlingen avfall 74 miljoner ton, dvs. omkring 7 procent mer än året innan. Av avfallet
utnyttjades 40 procent som material eller energi. Utöver användningen av de mineralrika jordmassorna har man
utnyttjat metall- och träavfall på ett målmedvetet sätt. Totalt användes 12 miljoner ton träavfall i
energiproduktionen och inom skogsindustrin, nästan allt träavfall som uppstod. Av hushållens och servicesektorns
avfall fördes största delen till avstjälpningsplatser. Uppgifterna har publicerats av Statistikcentralen.

Gruvornas andel av avfallsansamlingen uppgick år 2007 till nästan en tredjedel och avfallsmängden exklusive
återfyllning av håligheter efter brytning till 24 miljoner ton. Ungefär lika mycket avfallsjord uppkom inom
byggnadssektorn. Mängden avfall från industrin var 19 miljoner ton, från servicesektorn och hushållen totalt 3
miljoner ton.

Mängden avfall efter sektor år 2007, miljon ton

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsinki 4.6.2009
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Avfallsbehandling år 2007, 1000 ton per år
BehandlingAvfallstyp

Avstjälpnings- 
plats

Övrig
förbränning

Energi 
utvinning

Material 
återvinning

Behandling
 
totalt

832,676,47,177,9994,0Kemiskt avfall
210,575,86,362,2354,9- varav problemavfall

2,00,00,01 304,01 306,0Metallavfall
6,9..0,0119,2126,1Glasavfall

25,50,137,6736,0799,3Pappers- och pappavfall
2,00,02,958,863,7Plast och gummiavfall

24,58,38 280,04 145,012 457,8Träavfall
0,08,330,90,039,2- varav problemavfall
0,10,00,030,230,3Uttjänta fordon
0,10,00,022,422,5- varav problemavfall
9,80,30,039,349,4Elektriskt och elektroniskt skrot
0,00,20,022,422,7- varav problemavfall

51,20,19,3397,4458,0Animaliskt och vegetabiliskt avfall
1 604,574,076,087,21 841,7Blandat avfall inkl. hushållsavfall

19,11,80,00,020,9- varav problemavfall
267,321,3243,4111,6643,6Slam

63,319,30,00,683,2- varav problemavfall
40 264,019,47,613 421,053 712,0Mineralavfall

1 077,919,30,2230,21 327,6- varav problemavfall
14,40,30,00,014,7Övrigt avfall

0,80,30,00,01,1- varav problemavfall
43 105,0200,28 663,920 527,672 496,6Totalt

1 371,7125,037,4337,81 871,9- varav problemavfall
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Tabellbilagor

Mängden avfall efter sektor och avfallstyp år 2007, 1000 ton per år
Avfallstyp

varav
problem-
avfall

TotaltÖvrigt
avfall

Mineral-
avfall

SlamBlandat
avfall
inkl.
hus-
hålls-
avfall

Anima-
liskt
och
vege-
tabiliskt
avfall

Trä-
avfall

Plast
och
gummi-
avfall

Pappers-
och
papp-
avfall

Glas-
avfall

Metal
avfall

Kemiskt
avfall

0,31 754,00,00,60,00,1168,91 584,00,10,00,00,10,3Jord och skogsbruk
samt fiske 1

774,023572,30,123567,00,21,70,01,40,00,10,01,50,3Utvinning av mineral
866,618719,316,74 276,4767,9424,0700,210542,248,7210,680,6241,71 410,4Industri

11,2987,77,0205,915,239,2686,03,96,48,93,27,54,3Livsmedels- och
dryckes-
varuframställning

8,017,76,00,00,40,80,00,20,20,80,00,29,1Textil- och
beklädnadsvaru-
tillverkning samt
tillverkning av
läder och lädervaror

59,37 338,30,325,21,76,10,17 290,00,41,20,13,49,7Sågvirkes- och
trävaru-tillverkning

14,74 663,00,7273,5563,7170,03,43 159,014,1177,90,016,7283,9Massa-, pappers- och
pappersvarutillverkning;
förlagsverksamhet och
grafisk
produktion

28,842,80,511,70,21,00,01,60,00,10,02,325,3Tillverkning av koks,
oljeprodukter och
kärnbränsle

309,22 879,50,61 824,2120,760,04,010,524,65,50,16,7822,6Tillverkning av
kemikalier,kemiska
produkter och
konstfibrer;
Tillverkning av
gummi- och plastvaror

6,4657,60,1455,20,998,35,714,50,71,576,82,81,2Tillverkning av
icke-metalliska
mineraliska produkter

415,31 901,80,81 429,364,533,00,24,60,76,20,0120,0242,4Metallframställning och
metallvarutillverkning

13,0207,00,651,30,613,60,739,11,38,10,380,810,6Tillverkning av
elektronik
och elprodukter;
Tillverkning
av transportmedel

0,723,80,00,00,01,80,018,80,20,40,01,41,1Övrig tillverkning
5,91 574,30,21 517,711,119,83,91,00,511,10,03,85,1Energiförsörjning

402,625478,40,024349,30,1222,70,0650,70,00,033,4222,20,1Byggverksamhet
196,72 951,2187,31,6154,01 632,9274,848,854,0389,7136,430,041,7Servicesektorn och

hushåll
2 246,174049,5204,353712,6933,22 301,31 147,812828,0103,4611,5250,3499,31 457,8Totalt

..2 246,1171,11 500,060,31,60,051,10,00,00,00,0462,0- varav problemavfall
1) Slam, torrvikt, dynga, våtvikt, exkl. bioavfall som jordbruket tar tillvara. Hyggesrester, färskvikt, exkl. kvarlämnade hyggesrester.
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