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JUOMAPAKKAUSTEN KIERRÄTYSJÄRJESTELMIEN 
HUOMIOIMINEN HINNOITTELUSSA 

 

Tarjoajan tulee tarjouksen tekemisen yhteydessä tietää, liittääkö hän 

tuotteen pantilliseen kierrätysjärjestelmään (=pantillinen tuote) vai 

jättääkö hän sen pantittomaksi, jolloin tuotteen kannettavaksi tulee 

juomapakkausvero 0,51 € / litra. Tuotteen valmistaja tai maahantuoja 

vastaa tuotteen rekisteröintiin liittyvistä toimenpiteistä ja niihin liittyvistä 

maksuista. Kierrätysmaksut ja EAN-koodien rekisteröimiskustannukset 

määrittelee PALPA (ks. www.palpa.fi). 

 

HUOM: 1.1.2013 alkaen pantti ei sisälly tuotteen ostohintaan minkään 

pakkaustyypin tai toimitusehdon tapauksessa. Mahdollinen pantti lisätään 

hinnoittelussa tuotteen vähittäismyyntihintaan ja se veloitetaan erikseen 

ostotilauksilla. 

 

Toimitusehtona TOP Myymälä: 

 

Valikon ”pakkaustyypin tarkennus” vaihtoehdot: 

 

 

Uudelleen täytettävä lasipullo Uudelleen täytettävä panimopullo 

PALPAn kierrätyslasipullo (KLP) PALPAn järjestelmään rekisteröity kierrätyslasipullo 

PALPAn tölkki 

 

PALPAn järjestelmään rekisteröity tölkki 

http://www.palpa.fi/
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PALPAn kierrätysmuovipullo (KMP) 
enintään 0,35 l 

PALPAn järjestelmään rekisteröity 
kierrätysmuovipullo 

PALPAn kierrätysmuovipullo (KMP) yli 
0,35- alle 1 l 

PALPAn järjestelmään rekisteröity 
kierrätysmuovipullo 

PALPAn kierrätysmuovipullo (KMP) 1 l 
tai yli 

PALPAn järjestelmään rekisteröity 
kierrätysmuovipullo 

Pantiton ja pakkausverollinen, ei 

kuulu PALPAn järjestelmään 

Tähän sisältyvät kaikki tuotteet, joita ei liitetä 

PALPAn kierrätysjärjestelmään. Pantittoman 
tuotteen materiaalilla ei ole väliä, joten se voi olla 

lasi-, muovi- tai keraaminen pullo tai vaikka tölkki. 
Myös hanapakkaukset ja minipullot tai muut 
palautusautomaatteihin soveltumattomat pullot 
kuuluvat tähän kategoriaan. Lisätietoja koko- ym. 

rajoituksista www.palpa.fi. 

Pantiton ja pakkausveroton, ei kuulu 
PALPAn järjestelmään 

Pantittomia ja pakkausverottomia ovat kaikki yli 
viiden litran kokoiset tai nestekartonkiin pakatut 
tuotteet. Samoin tähän ryhmään kuuluvat ne 
tuotteet, jotka ovat vapautettuja pakkausverosta 
muilla perustein (edellyttää tulliviranomaisen 

hyväksymää todistusta). 

 

 

 

Toimitustapana Alkon maahantuontipalvelu tai 
toimitusehtona TOP Alkon keskusvarasto 

 

Suurin osa Alkon maahantuontipalvelua käyttävistä tuotteista liitetään 

PALPAn kierrätysjärjestelmään. Alkon maahantuontiin tarjottavista 

tuotteista PALPAn kierrätysjärjestelmään ei rekisteröidä kaikkein 

pienimpiä ostomääriä. Kierrätysjärjestelmän ulkopuolelle jäävät siten 

lippulaivamyymälän erikoisvalikoimaan ostettavat tuotteet, varattavat 

(arvonta)tuotteet ja pienten ostoerien tuotteet, joiden hakutekstissä 

mainitaan erikseen, että tuotetta ei liitetä kierrätysjärjestelmään. 

 

Tuotteita ei myöskään voida liittää kierrätysjärjestelmään, mikäli ne eivät 

täytä PALPAn määräyksiä materiaalien tai muiden ominaisuuksien 

suhteen, tai tuotteella ei ole palautusautomaattien tunnistamaa EAN-

koodia. 

 

Alkon maahantuonnin hinnoittelussa ’maahantuontipalvelun EAN-

koodikustannus’ muodostuu niistä kustannuksista, jotka Alko maksaa 

PALPAlle sekä uusien tuotteiden että muuttuneiden EAN-koodien 

rekisteröimisestä. 

 

Alkon maahantuontipalvelua käyttäville tuotteille ei haeta PALPAn 

panttimerkkiä, mutta keskusvarastolle toimittaville tarjoajille se saattaa 

olla vaihtoehto ja löytyy hinnoittelulaskurin valikosta. Tavarantoimittajan 

tarjotessa tuotteita toimitusehdolla TOP Alkon keskusvarasto tulee hänen 

huolehtia itse tuotteen rekisteröinnistä syntyneistä maksuista PALPAlle. 

 

http://www.palpa.fi/
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Valikon ”pakkaustyypin tarkennus” vaihtoehdot: 

 

 
 

 

 

PALPAn kierrätyslasipullo, 
0,5 litraa tai alle,  
ilman PALPAn panttimerkkiä 

Lasipulloon pakattu tuote, jonka myyntiyksikön 
koko on puoli litraa tai vähemmän. Tuotteelle EI ole 
hankittu vain PALPAn järjestelmässä toimivaa, 
yksinoikeudella Suomen markkinoille varattua EAN-

koodia, ja siihen liittyvää panttimerkkiä. 

PALPAn kierrätyslasipullo, 
yli 0,5 litraa, 
ilman PALPAn panttimerkkiä 

Lasipulloon pakattu tuote, jonka myyntiyksikön 
koko on enemmän kuin puoli litraa. Tuotteelle EI 
ole hankittu vain PALPAn järjestelmässä toimivaa, 
yksinoikeudella Suomen markkinoille varattua EAN-
koodia, ja siihen liittyvää panttimerkkiä. 

PALPAn kierrätyslasipullo, 
0,5 litraa tai alle, 
PALPAn panttimerkillä  
(mahdollista tarjottaessa TOP Alkon 
keskusvarasto) 

Lasipulloon pakattu tuote, jonka myyntiyksikön 
koko on puoli litraa tai vähemmän. Tuotteelle on 
hankittu vain PALPAn järjestelmässä toimiva, 
yksinoikeudella Suomen markkinoille varattu EAN-
koodi, ja tuotteessa on asiaan liittyvä panttimerkki. 

PALPAn kierrätyslasipullo, yli 0,5 
litraa, PALPAn panttimerkillä 
(mahdollista tarjottaessa TOP Alkon 
keskusvarasto) 

Lasipulloon pakattu tuote, jonka myyntiyksikön 
koko on enemmän kuin puoli litraa. Tuotteelle on 
hankittu vain PALPAn järjestelmässä toimiva, 
yksinoikeudella Suomen markkinoille varattu EAN-
koodi, ja tuotteessa on asiaan liittyvä panttimerkki. 

Pantillinen tölkki, alumiini, 
PALPAn panttimerkki 

Kierrätysjärjestelmään kuuluva tölkki, joka on 
valmistettu alumiinista. Tuotteessa on merkintä 

pantillisuudesta. 
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Pantillinen tölkki, teräs,  
PALPAn panttimerkki 

Kierrätysjärjestelmään kuuluva tölkki, joka on 
valmistettu teräksestä. Tuotteessa on merkintä 
pantillisuudesta. 

Palpan kierrätysmuovipullo,  
alle (tai =) 0,35 l, kirkas 

Tuote on pakattu kirkkaasta muovista 
valmistettuun muovipulloon, jonka koko on 0,35 
litraa tai vähemmän. 

Palpan kierrätysmuovipullo, 
yli 0,35 l – alle 1 l, kirkas 

Tuote on pakattu kirkkaasta muovista 
valmistettuun muovipulloon, jonka koko on yli 0,35 

litraa, mutta alle litran. 

Palpan kierrätysmuovipullo, 
1 l tai yli, kirkas 

 

Tuote on pakattu kirkkaasta muovista 
valmistettuun muovipulloon, jonka koko on yksi 
litra tai enemmän. 

PALPAn kierrätysmuovipullo, 
koko litroissa, värillinen 

Tuote on pakattu värillisestä muovista 
valmistettuun muovipulloon.  

Valitse oikea koko vaihtoehdoista: 

 0,35 l tai vähemmän 
 yli 0,35 l – alle 1 l 
 tai ’1 l tai yli. 

PALPAn kierrätysmuovipullo, 
koko litroissa, sekamateriaali 

Tuote on pakattu muovipulloon, mutta osittain 
(esimerkiksi suljennassa) on käytetty muuta 
materiaalia kuin muovia, esim. metallista kapselia. 

Valitse oikea koko vaihtoehdoista: 

 0,35 l tai vähemmän 
 yli 0,35 l – alle 1 l  

 1 l tai yli. 

 

Pantiton ja pakkausverollinen,  
ei kuulu PALPAn järjestelmään 

Tähän sisältyvät kaikki tuotteet, joita ei liitetä 
PALPAn kierrätysjärjestelmään. Pantittoman 
tuotteen materiaalilla ei ole väliä, joten se voi olla 
lasi-, muovi- tai keraaminen pullo tai vaikka tölkki. 

Myös hanapakkaukset ja minipullot tai muut 

palautusautomaatteihin soveltumattomat pullot 
kuuluvat tähän kategoriaan. Lisätietoja koko- ym. 
rajoituksista www.palpa.fi. 

Pantiton ja pakkausveroton, 
ei kuulu PALPAn järjestelmään 

Pantittomia ja pakkausverottomia ovat kaikki yli 
viiden litran kokoiset tai nestekartonkiin pakatut 
tuotteet. Samoin tähän ryhmään kuuluvat ne 

tuotteet, jotka ovat vapautettuja pakkausverosta 
muilla perustein (edellyttää tulliviranomaisen 
hyväksymää todistusta). 

 

 

http://www.palpa.fi/

