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Pakkaajat ja juomateollisuus saivat viestinsä 
läpi: juomapakkausten panttijärjestelmää 
ei muuteta eikä pantteja koroteta tuorees-

sa, heinäkuun alussa voimaan astuneessa juo-
mapakkauksia koskevassa asetuksessa.

Vielä keväällä lausuntokierroksella asetuk-
sesta kiersi sellainen versio, jossa panttijärjes-
telmää olisi yksinkertaistettu ja samalla nos-
tettu lasipullojen ja metallitölkkien panttia. 
Lasipullojen pantit olisivat kaksinkertaistuneet 
10 sentistä 20 senttiin, metallitölkin pantti olisi 
noussut 15 sentistä 20 senttiin.

Ympäristöministeriö kaavaili pantin nostoa 
muun muassa torjuakseen lasipullojen särke-
mistä maastoon.

Juomateollisuus kuitenkin epäili, ettei pantin 
nostolla olisi ollut toivottuja vaikutuksia ros-
kaantumisen vähentämiseen. Ala pelkäsi, että 
korkeampi pantti olisi voinut vähentää etenkin 
pienien juomapakkaajatoimijoiden halukkuut-
ta kuulua palautusjärjestelmään.

Ympäristöministeriön mukaan Suomen ny-
kyinenkin panttijärjestelmä on toiminut hyvin. 
Sillä on saatu palautusasteet yli 90 prosentin.

Ministeriö haluaa kuitenkin pitää panttijär-
jestelmän muutoksen vielä mahdollisena. Asiaa 
tarkastellaan tämän vuoden aikana aloitettavan 
panttijärjestelmäselvityksen yhteydessä.

Pantti ei nousekaan vielä
Lasipullojen ja metallitölkkien pantti ei sittenkään nouse vielä tässä 
vaiheessa, vaikka keväällä ympäristöministeriö sellaista ehdottikin. 
Juomapakkauksia, renkaita ja keräyspaperia koskevat asetukset 
valmistuivat kesällä.

Käytännössä vaatimus kuitenkin kiristyy, sil-
lä laskentatapoja muutetaan esimerkiksi niin, 
että kaavasta poistetaan kotitalouksissa polte-
tun paperin määrää arvioinut korjauseräluku, 
23 000 tonnia.

Kierrätysvaatimuksista tulee tuottajayhtei-
sökohtaisia.

Tuottajien on taattava pien- ja haja-asutus-
alueillekin kattava keräysverkosto alueellisten 
vastaanottopaikkojen avulla. Vastaanotto-
paikka on oltava joka kunnassa ja jokaisessa 
vähintään 500 asukkaan taajamassa. Tästä on 
mahdollista poiketa tietyin edellytyksin.

Erilliskeräysvelvoite täsmentyi lausunto-
kierroksella. Perusteluosuudessa mainitaan, 
että keräyspaperia voi kerätä yhdessä muiden 
hyödynnettävien jätelajien kanssa, jos jätelajit 
voidaan tarvittaessa lajitella erilleen keräyksen 
jälkeen eikä kierrätettävyys vaarannu.

Renkaiden tuottajavastuuasetus astui niin 
ikään voimaan heinäkuussa. Käytöstä poistet-
tujen renkaiden uudelleenkäyttö- ja hyödyn-
tämisvaatimus nousee 90:sta 95 prosenttiin ja 
siitä tulee tuottajayhteisökohtainen.

Eniten lausuntokierroksella kommentoitiin 
renkaiden vastaanottopisteverkostoa koske-
vaa vaatimusta. Lausuntokierroksen jälkeen 
ministeriö muutti muotoilua hieman ja poisti 
vaatimuksen vastaanottopaikasta vähintään 
40  000 asukasta kohden. Uusi vaatimus on, 
että tuottajien täytyy järjestää vähintään 350 
alueellista vastaanottopaikkaa niin, että niitä 
on joka kunnassa. l

Uudet asetukset löytyvät ympäristöministeriön 
sivuilta: http://www.ym.fi/fi-Fi/Ymparisto/Uu-
det_asetukset_juomapakkausten_kerays-
pa(17027)
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Kierrätystavoitteista tuli uuden asetuksen 
myötä velvoitteita. Kertaalleen täytettävien 
lasi- ja muovipullojen kierrätysvaatimus tiu-
kentui 80:sta 90 prosenttiin. Muiden juoma-
pakkausten uudelleenkäytön ja kierrätyksen 
vaatimukset pysyvät 90 prosentissa.

LaSkEntakaavaan                              
muutokSia

Heinäkuun 8. päivänä astui voimaan myös 
uusi asetus keräyspaperin erilliskeräyksestä 
ja kierrätyksestä. Lausuntokierroksen jälkeen 
asetukseen tehtiin muutamia muutoksia.

Kierrätysvaatimusta ei prosenttimääräisesti 
nostettu, se pysyy edelleen 75:ssä.
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Suomalaiset ovat ahkeria pantillisten 
juomapakkausten palauttajia. 
Pullo- ja tölkkipantit säilyvät
 toistaiseksi ennallaan.

Digitaaliset ohjeistukset tehostavat pullon-
palautusautomaattien toimintaa.


