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Elina SaarinEn

Lasipullojen pantti saattaa kaksinkertais-
tua nykyisestä kymmenestä sentistä 20 
senttiin. Myös metallisista juomatölkeistä 

maksettaisiin 15 sentin sijasta 20 senttiä.
Näin ehdotetaan ympäristöministeriön juo-

mapakkausjärjestelmää koskevassa asetuseh-
dotuksessa.

Uudessa jätelaissa olevia vaatimuksia juoma-
pakkausten, keräyspaperin ja renkaiden tuotta-
jille aletaan soveltaa vappupäivänä tänä vuon-
na. Toimijat ovat odottaneet asetuksia, joiden 
odotetaan antavan tarkempia säädöksiä tuotta-
jien velvoitteista. Nyt näitä koskevat asetukset 
alkavat valmistua.

Lasipullojen ja tölkkien 

Ympäristöministeriön asetusluonnokset juo-
mapakkausten palautusjärjestelmistä, renkaista 
ja keräyspaperista lähtivät lausuntokierrokselle 
helmikuussa. Lausuntoaika päättyi 14.3.2013.

Pakkauksia ja pakkausjätettä koskeva ase-
tusluonnos ei ollut vielä ehtinyt valmiiksi lau-
suntokierrosta varten Uusiouutisten tämän 
numeron mennessä painoon, mutta ympäristö-
ministeriö arveli sen ehtivän lausunnoille pi-
kapuoliin.

Juomapakkausjärjestelmää koskevassa ase-
tusluonnoksessa ehdotetaan nykyisen pantti-
järjestelmän yksinkertaistamista. Panttiluok-
kien määrä vähenisi kahteen, mikä tarkoittaisi, 

että pantin summa määräytyisi lähinnä juoma-
pakkauksen tilavuuden, ei enää pakkausmate-
riaalin, perusteella.

Näin etenkin lasi- ja metallijuomapakkauk-
sista maksettava pantti nousisi. Metallisesta 
juomatölkistä saisi jatkossa 20 senttiä, kun siitä 
on ennen saanut 15 senttiä.

Lasijuomapakkauksesta maksettu pant-
ti kaksinkertaistuisi kymmenestä sentistä 20 
senttiin.

Yli litran pakkausten pantiksi tulisi kaikille 
pakkausmateriaaleille 40 senttiä.

Kolmasosa paKKausten 
KierrätyKsestä juomapaKKauKsilla

Lasijuomapakkausten pantin nousu edistäisi 
sitä, että särkyvä lasi saataisiin nykyistä parem-
min pois ympäristöstä. Ehkä korkeampi pantti 
motivoisi palauttamaan esimerkiksi kaljapullot, 
eikä niitä enää rikottaisi luontoon ja tapahtu-
mapaikoille.

Ympäristöministeriö ei myöskään halunnut 
alentaa muovisten juomapakkausten panttia, 
koska juomapakkausten keräysjärjestelmillä 

juomapakkauksia koskevaa panttijärjestelmää yritetään yksin-
kertaistaa. jätelain edellyttämät uudet, pakkauksia, renkaita ja 
keräyspaperia koskevat asetukset ovat hyvässä valmistelu-
vaiheessa ympäristöministeriössä.

pantti nousee?
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on saatu kerättyä hyvälaatuista muovimateri-
aalia, jolla on hyvät mahdollisuudet soveltua 
kierrätykseen uusien muovituotteiden valmis-
tuksessa.

Juomapakkausten kierrätys muodostaa mate-
riaalista riippuen noin kolmasosan kaiken muo-
vi-, metalli- ja lasipakkausjätteen kierrätyksestä.

KierrätystaVoite                                    
tiuKentuu 

Uusi asetusluonnos myös tiukentaisi hieman 
kertaalleen täytettävien lasi- ja muovipullojen 
kierrätysvaatimuksia. Tavoiteprosentti nousisi 
80:sta 85:een. Ympäristöministeriö uskoo, että 
uuteen tavoitteeseen päästäisiin, vaikka se voisi 
olla yksittäisille, pienille juomapakkausjärjestel-
mille haastava.

Muiden juomapakkausten uudelleenkäytön 
ja kierrätyksen tavoitetaso pidettäisiin entisel-
lään, 90 prosentissa.

Juomapakkausten palautusjärjestelmien 
kautta on jo nyt onnistuttu saavuttamaan tämä 
taso. Vuonna 2011 juomapakkausten palautus-
aste oli uudelleenkäytettäville juomapakkauk-

Mitä mieltä asetusluonnoksista?
Kyösti Pöyry, Paperinkeräys Oy:

l  ”lainsäädännössä on selvä ristiriita: ase-
tus velvoittaa tuottajayhteisökohtaisesti saa-
vuttamaan 80 prosentin kierrätystavoitteen, 
muttei anna oikeuksia toteuttaa tätä. Toinen 
tuottajayhteisö kerää nyt yli sata prosenttia 
markkinoille saattamansa keräyspaperin 
määrästä, siis se kerää materiaalia, joka ei 
sille kuulu.”

”Vaatimus kunta- ja taajamakohtaiseen ke-
räykseen ei tuota meille vaikeuksia.”

”Hyvä, että nyt on lainsäädännössä tukittu 
porsaanreikä ja että painopaperin maahan-
tuojatkin saadaan nyt tuottajavastuun piiriin.”

”Perustelutekstistä pitää ehdottomasti 
poistaa mahdollisuus paikkakuntakohtaisel-
la poikkeuksella kerätä keräyspaperia muun 
materiaalin kanssa. Koko maassa on oltava yh-
denmukaiset pelisäännöt erilliskeräykseen.”

Merja Helander, Suomen Keräystuote Oy:

l  ”asetuksessa ei ole mitään isompaa yl-
lättävää. Taajaman määritelmä on vähän 
hankala, koska kiinteistökohtainen keräys 
on tärkein väylä keräyspaperin saamiseksi.”

”On hyvä, että mainitaan paikallinen 
mahdollisuus kerätä keräyspaperia yhdes-
sä muun kuitumateriaalin kanssa, mutta sen 
voisi mainita itse asetustekstissä, ei vain pe-
rusteluissa.”

”Kierrätystavoite 80 prosenttia koskee nyt 
kutakin tuottajayhteisöä, kun se tähän asti 
oli yhteinen tavoite. Mietin, että olisiko yh-
teinen tavoite ollut parempi, mutta tämäkin 
sopii meille. Kannatan tuottajayhteisöjen vä-
listä yhteistyötä tavoitteeseen pääsemisessä.”

Risto Tuominen, Suomen Rengaskierrätys Oy:

l  ”Sain olla mukana jo asetusluonnoksen 
valmistelutyössä, joten pystymme kyllä elä-
mään tämän kanssa.”

”Kunnallinen keräys puuttuu lähinnä saa-
ristokunnista tai sellaisista kunnista, missä ei 
ole renkaiden myyntiäkään. nämä kunnat 
pystymme hoitamaan kiertävällä keräyksellä.”

”Suurin huoli on, että kaatopaikkakielto ja 
jätelaki tulevat rajoittamaan renkaiden hyöty-
käyttöä kaatopaikan kaasunkeräyskerroksis-
sa sekä kaatopaikan sisäisissä rakenteissa. 
Mutta se ei ole tämän rengasasetuksen tuo-
ma ongelma.”

”Meillä on meneillään monta projektia, jos-
sa kehitämme renkaille korvaavia hyötykäyt-
tötapoja. Pyrolyysikoelaitos yritetään saada 
teolliseen prosessimittakaavaan, mutta siinä 
on vielä tekemistä. Heinolassa testataan ren-
gasrouhetta kotitalouksien jäteveden käsitte-
lyssä. Koesuodatuksessa testataan kolmea eri 
rengasrouhekokoa. Tuloksista voimme kertoa 
enemmän kevätkesällä.”

pantti nousee?

 paperinkeräys oy

suomen Keräystuote oy

 suomen rengaskierrätys oy

palpa
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sille noin 97 prosenttia. Kertaalleen täytettävistä 
juomapakkauksista palautui metalli- ja PET-
muovisista juomapakkauksista noin 96 prosent-
tia, lasijuomapakkauksistakin 91 prosenttia.

Suomi asettaa tuottajat vastuuseen myös ke-
räyspaperin erilliskeräyksestä ja kierrätykses-
tä. Laajennetun tuottajavastuun avulla Suomi 
pyrkii saavuttamaan jätteiden tiukentuneet 
kierrätystavoitteet.

Uusi asetusluonnos kiristää keräyspaperin 
kierrätystavoitetta 75 prosentista 80:een. Tavoi-
te pitää sisällään vain kierrätyksen, ei muuta 
hyötykäyttöä.

Uuteen asetukseen tulisi vaatimus, joka tar-
kentaisi laskentatapoja ja tehostaisi valvontaa: 
tuottajien täytyisi toimittaa viranomaiselle tie-
dot laitoksista, joihin paperijäte on toimitettu 
käsiteltäväksi.

Uutta olisi myös, että tuottajien olisi taattava 
pien- ja haja-asutusalueillekin valtakunnallises-
ti kattava keräysverkosto alueellisten vastaanot-
topaikkojen avulla. Jokaisessa kunnassa ja joka 
taajamassa pitäisi olla vähintään yksi keräyspis-
te. Nämä vaatimukset on sidottu kustannusten 
kohtuullisuuteen.

Kierrätysvelvollisuutta ja alueellisia vastaan-
ottopaikkoja koskevia säännöksiä sovellettaisiin 
vasta kolmen vuoden päästä, vuonna 2015.

Myös tuottajayhteisön perustamisen ja va-
kavaraisuuden vaatimuksiin tulee pieniä muu-
toksia.

50 uutta tuottajaa

Tuottajavastuu laajenee myös painetun paperi-
tuotteen maahantuojiin. Tämä tuo tuottajavas-
tuun piiriin viitisenkymmentä uutta tuottajaa.

Pirkanmaan ELY-keskuksen ylläpitämään 
tuottajatiedostoon oli helmikuussa hyväksytty 

kaksi keräyspaperin tuottajayhteisöä: Paperin-
keräys Oy ja Suomen Keräystuote Oy. Suomen 
Keräystuotteella oli 22 jäsentä ja Paperin-
keräyksellä 34 jäsentä.

Tuottajayhteisöjen kierrätysasteet vuonna 
2011 olivat 75 ja 145 prosenttia. Alueellinen 
vastaanotto puuttuu toiselta tuottajalta 30 kun-
nasta ja toiselta 5 kunnasta.

renKaille 95 prosentin 
hyötyKäyttötaVoite

Renkaiden tuottajavastuuta koskeva asetus-
luonnos toteaa, että käytöstä poistetuista ren-
kaista on käytettävä uudelleen tai hyödynnet-
tävä 95 prosenttia vuonna 2015. Vanha tavoite 
oli 90.

Lainsäätäjät haluavat kannustaa alaa etsi-

Suomen 
juomapakkausten 
palautusjärjestelmät
Valtakunnalliset: 
• lidl Suomi Ky (muovi ja lasi)
• Suomen Palautuspakkaus Oy PalPa

 (PET ja metallitölkit) sekä sen 
alaisuudessa: Ekopulloyhdistys ry 
(uudelleenkäytettävät lasipullot) ja 
Palpa lasi Oy (kertaalleentäytettävät 
lasipullot)

Pienet, ravintoloiden/yhden pisteen 
järjestelmät:
• asmo Herkut Oy
• Finn Spring Oy
• lounais-Juoma Oy
• PM-Juomatukku Oy
• reafin Oy

mään renkaille uusia hyödyntämistapoja. Esi-
merkiksi orgaanisen jätteen kaatopaikkakielto 
tulisi vähentämään renkaiden hyötykäyttöä 
kaatopaikkarakenteissa.

Uuden asetuksen myötä tuottajan on jär-
jestettävä vähintään yksi vastaanottopaikka 
jokaiseen kuntaan jokaista 40 000 asukasta 
kohti. Keräyksen voi järjestää myös kiertävällä 
keräyksellä.

Tämän vuoden alussa Suomessa oli 12 kun-
taa, joissa ei ollut tuottajien järjestämää ren-
kaiden keräyspistettä, ei rengasliikettä eikä 
alueterminaalia.

Tuottajarekisterissä oli kaksi tuottajayhteisöä, 
Suomen Rengaskierrätys Oy ja North Re-Tyre 
Oy. Alueellinen vastaanotto puuttui toiselta 
tuottajalta 31 kunnasta ja toiselta 119 kunnas-
ta. l

renkaille on keksittävä uusia hyötykäyttötapoja.


