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Valtioneuvoston asetus

526/2013

juomapakkausten palautusjärjestelmästä

Annettu Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 2013

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään jätelain (646/2011) nojalla:

1 §

Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan jätelain
(646/2011) 68 §:ssä tarkoitettuun juomapak-
kausten palautusjärjestelmään.

2 §

Juomapakkauksen pantin määrä

Juomapakkausten palautusjärjestelmään
kuuluvan juomapakkauksen pantin on oltava
vähintään:

1) 0,15 euroa metalliselta pakkaukselta;
2) 0,20 euroa yli 0,35 litran mutta alle 1,0

litran muoviselta pakkaukselta;
3) 0,40 euroa vähintään 1,0 litran muovi-

selta pakkaukselta;
4) 0,10 euroa muulta kuin 1—3 kohdassa

tarkoitetulta pakkaukselta.

3 §

Uudelleenkäyttö- ja kierrätysvelvollisuus

Juomapakkausten palautusjärjestelmän yl-
läpitäjän on järjestettävä palautusjärjestel-
mään kuuluvien juomapakkausten vastaan-

otto, uudelleenkäyttö ja kierrätys siten, että
palautusjärjestelmän jäsenten markkinoille
saattamien pakkausten määrää vastaavasta
määrästä palautetaan vuosittain:

1) uudelleenkäytettäviä juomapakkauksia
uudelleenkäytettäviksi vähintään 90 paino-
prosenttia;

2) kertaalleen täytettäviä juomapakkauk-
sia kierrätettäviksi vähintään 90 painopro-
senttia.

Juomapakkausten palautusjärjestelmän yl-
läpitäjäksi ryhtyvän on täytettävä 1 momentin
mukainen uudelleenkäyttö- ja kierrätysasteen
saavuttamista koskeva velvollisuutensa toi-
minnan aloittamisen jälkeisen kolmannen
täyden kalenterivuoden päätyttyä.

4 §

Selvitys vakavaraisuudesta ja toimintasuun-
nitelma uudelleenkäytön ja jätehuollon jär-

jestämisestä

Jäseniä ottavan juomapakkausten palautus-
järjestelmän ylläpitäjän on vuosittain maalis-
kuun loppuun mennessä toimitettava Pirkan-
maan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kukselle jätelain 64 §:n 1 momentissa tarkoi-
tettu selvitys vakavaraisuudestaan ja toimin-

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/98/EY (32008L0098); EUVL L 312, 22.11.2008, s. 3.
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/62/EY (31994L0062); EYVL L 365, 31.12.1994, s. 10.
Ilmoitettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/34/EY mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna
direktiivillä 98/48/EY.



tasuunnitelma uudelleenkäytön ja jätehuollon
järjestämisestä.

Selvitykseen vakavaraisuudesta on sisälly-
tettävä viimeksi päättyneen tilikauden vah-
vistettu tilinpäätös, alkaneen tilikauden ta-
lousarvio sekä tarvittaessa välitilinpäätös tai
tilinpäätösennuste. Jos mainittuja asiakirjoja
ei voida toimittaa, vakavaraisuus on osoitet-
tava luotettavasti muilla tavoin.

5 §

Hakemus tuottajarekisteriin hyväksymiseksi

Juomapakkausten palautusjärjestelmän yl-
läpitäjän hakemuksessa tuottajarekisteriin hy-
väksymiseksi on oltava:

1) ylläpitäjän nimi, yhteystiedot sekä yri-
tys- ja yhteisötunnus;

2) yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot;
3) jäljennös kauppa- tai yhdistysrekiste-

riotteesta;
4) tiedot pantin määrästä;
5) tiedot juomapakkauksen nimellistila-

vuudesta ja materiaalista;
6) tiedot pakkauksissa myytävistä juo-

mista;
7) tiedot palautuksen järjestämiseksi juo-

mapakkauksissa käytettävistä merkinnöistä ja
tunnisteista;

8) arvio markkinoille saatettavien juoma-
pakkausten määrästä kappaleina pakkausma-
teriaaleittain;

9) tiedot markkina-alueesta ja jakeluta-
voista;

10) tiedot juomapakkausten vastaanotosta,
uudelleenkäytöstä, kierrätyksestä ja muusta
jätehuollosta;

11) selvitys juomapakkausten palautusjär-
jestelmän toimintaan liittyvästä tiedottami-
sesta;

12) selvitys uudelleenkäytön ja jätehuol-
lon järjestämiseen liittyvistä sopimuksista
sekä sopimuskumppaneiden ympäristöluvista
ja ympäristöasioiden hallintajärjestelmistä;

13) suunnitelma ja aikataulu uudelleen-
käyttö- tai kierrätysvelvollisuuden noudatta-
miseksi.

Jäseniä ottavan juomapakkausten palautus-
järjestelmän ylläpitäjän hakemuksessa on li-
säksi oltava:

1) palautusjärjestelmään kuuluvien jäsen-

ten nimi, yritys- ja yhteisötunnus sekä palau-
tusjärjestelmään liittymispäivämäärä;

2) palautusjärjestelmän säännöt ja tarvit-
taessa muu selvitys, josta käy ilmi, miten
velvoitteet on jaettu jäsenten kesken ja miten
uusi jäsen voi sopia velvoitteiden hoitami-
sesta palautusjärjestelmän ylläpitäjän kanssa;

3) selvitys palautusjärjestelmän ylläpitäjän
vakavaraisuudesta.

6 §

Ilmoitus toiminnassa tapahtuneista
muutoksista

Jätelain 106 §:n mukainen ilmoitus toimin-
nassa tapahtuneista olennaisista muutoksista
sekä palautusjärjestelmään liittyneestä uu-
desta tai siitä eronneesta jäsenestä on tehtävä
kuukauden kuluessa muutoksesta.

Vakavaraisuuden osoittamista ja toiminnan
turvaamista koskevan selvityksen ja suunni-
telman antamisen ajankohdasta, jos juoma-
pakkausten palautusjärjestelmän toiminta
muuttuu olennaisesti, säädetään jätelain
64 §:ssä.

7 §

Seurantatietojen ilmoittaminen

Juomapakkausten palautusjärjestelmän yl-
läpitäjän on vuosittain maaliskuun loppuun
mennessä ilmoitettava Pirkanmaan elinkei-
no-, liikenne- ja ympäristökeskukselle edelli-
sen vuoden toimintaansa koskevat seuraavat
tiedot:

1) Suomen markkinoille saatettujen juo-
mapakkausten määrä materiaali- ja pakkaus-
tyypeittäin kappaleina ja tonneina;

2) palautusjärjestelmään vastaanotettujen
pakkausten määrä 1 kohdan mukaisesti yksi-
löitynä;

3) uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen toi-
mitettujen pakkausten määrä kappaleina ja
tonneina materiaalityypeittäin sekä pakkauk-
set vastaanottaneen laitoksen nimi ja sijainti-
paikka;

4) 1—3 kohdan mukaisesti ilmoitettujen
tietojen arviointi- tai laskentaperusteet;

5) selvitys juomapakkausten palautusjär-
jestelmän toimintaan liittyvästä tiedottami-
sesta;
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6) selvitys uudelleenkäyttö- ja kierrätys-
velvollisuuksien toteutumisesta ja tarvittaessa
tarkistettu suunnitelma aikatauluarvioineen
toimista, joiden avulla velvollisuudet voidaan
toteuttaa.

8 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 8 päivänä hei-
näkuuta 2013.

Tällä asetuksella kumotaan eräiden juoma-
pakkausten palautusjärjestelmistä annettu
valtioneuvoston asetus (180/2005).

Asetuksen 3 §:n 1 momentin 2 kohtaa so-
velletaan muiden kuin metallisten kertaalleen
täytettävien juomapakkausten vastaanottoon
ja kierrätykseen vuodesta 2015. Siihen
saakka mainittujen pakkausten kierrätysas-
tetta koskeva vaatimus on 80 painoprosenttia.

Ennen asetuksen voimaantuloa tuottajare-
kisteriin hyväksymiseksi hakemuksen jättä-
neen juomapakkausten palautusjärjestelmän
ylläpitäjän on tarkastettava, että ilmoitetut
tiedot vastaavat asetuksen vaatimuksia ja tar-
vittaessa toimitettava tarkistetut tiedot Pir-
kanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskukselle kolmen kuukauden kuluessa tä-
män asetuksen voimaantulosta.

Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 2013

Ympäristöministeri Ville Niinistö

Ympäristöneuvos Riitta Levinen
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