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TIIVISTELMÄ  

Tämän toimenpideselvityksen tavoitteena  on  suunnitella toimenpiteet, joiden 
avulla saadaan välillä Sipoo-Vaalimaa ratkaistua  E18-tien ympäristöongel-
mat, jotka liittyvät erityisesti levähdysalueiden roskaantumiseen. Selvitystä 
voidaan hyödyntää myös muilla rajariylityspaikoille johtavilla tieosuuksilla. 

Toimenpideselvityksen  pohjaksi tutkittiin Sipoon  ja  Vaalimaan  välisen  tie-
osuuden levähdys-  ja  pysäköintipaikoille jätetyn  jätteen määrä  ja  koostumus. 
Nykyisin lähes kaikki alueen levähdys-  ja  pysäköintialueet  on  varustettu jät-
teenkeräysastialla Tutkimus suoritettiin kolmena eri vuodenaikana (keväällä, 
kesällä  ja  syksyllä), jotta vuodenaikojen vaikutukset voitiin huomioida. Tut-
kimuksen mukaan levähdyspaikkojen jäteastioiden sisällöstä  50  prosenttia 

 on  peräisin kotitalouksista,  30  prosenttia matkailijoilta  ja  15  prosenttia alueel-
la toimivista pienyrityksistä. 

Selvityksen perusteella  loma-asukkaista  vain 35  prosentilla oli käytössään 
oma jäteastia, kun taas vakioasukkaista noin  90  prosentilla oli käytössään 
oma jäteastia. Tehtyjen kyselyjen perusteella varmistui, että levähdys-  ja  py-
säköintialueille  toimitetaan paljon  sinne  kuulumatonta jätettä. Suomessa liik-
kuvat venäläiset käyttävät tienvarsien levähdys-  ja  pysäköintialueita  sekä 
hyödyntävät niiden jätehuoltopalveluja suhteellisen paljon. 

Kehittämällä kunnallista jätehuoltoa erityisesti  haja-asutusalueilla, voidaan 
helpottaa myös levähdys-  ja  pysäköintialueiden jäteastioihin  kohdistuvaa 
kuormitusta. Jätelainsäädännön kehittyminen  ja  kunnallisten jätehuoltomää-
räysten uudistaminen tulevat osaltaan tukemaan  haja-asutusalueiden  jäte-
huoltojärjestelmien kehittämistä. 

Tiehallinnon,  kuntien  ja  alueellisten jätehuoltoyhtiöiden yhteistyöllä ongelmat 
saadaan hallintaan  ja  toiminnan jatkuva kehittäminen voidaan varmistaa. Tä-
tä varten  on  perustettava eri osapuolista koostuva yhteistyöryhmä. 

Alueen asukkaiden tietämystä ympäristöhuoltoasioista tulee lisätä  mm.  tie-
dottamisen  ja  asukastilaisuuksien  avulla. 

Levähdys-  ja  pysäköintialueiden  toimintamallia tulisi tarkistaa. Tällöin  jo  mie-
luiten tielinjausten suunnitteluvaiheessa tulisi huomioida  mm.  levähdys-  ja 

 pysäköintialueiden sijoittelu,  lukumäärä  ja  palvelut sekä esimerkiksi leväh
-dys-  ja  pysäköintialueiden  yhdistäminen alueelliseen huoltoasemaverkos-

toon. 
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SAMMANFATTNING 

Syftet med  den  här åtgärdsutredningen  är  att planera åtgärder för att lösa 
problemen med avfall och nedskräpning längs  E18  mellan  Sibbo  och 
Vaalimaa Utredningen kan också utnyttjas  på  andra vägavsnitt som leder  till 

 gränsövergångar. 

Som underlag för åtgärdsutredningen undersöktes volymerna och 
sammansättningen av det avfall som lämnats  på  rastplatserna längs 
vägavsnittet  Sibbo -Vaalimaa.  Numera  är  nästan alla rast- och 
parkeringsplatser området utrustade med avfallskärl. Undersökningen 
gjordes vid tre ärstider (vår, sommar och höst) för att  man  skulle kunna 
beakta årstidernas inverkan. Enligt undersökningen härstammar  50  procent 
av innehållet i rastplatsernas avfallskärl från hushåU,  30  procent frän turister 
och  15  procent från småföretag i området. 

Enligt utredningen hade bara  35  procent av fritidsinvänarna ett eget 
avfallskäri  mot ca 90  procent av  den  bofasta befolkningen. Förfrågningar 
bekräftade att det  till  rastplatserna förs mycket avfall som inte hör hemma 
där. Ryssar som rör sig i  Finland  använder rast- och parkeringspiatserna 
längs vägen och utnyttjar deras avfallshanteringstjänster relativt stor 
utsträckning. 

Genom att utveckla  den  kommunala avfallshanteringen särskilt i glesbygden 
kan  man  också minska belastningen  pa  rast- och parkeringsplatsernas 
avfallskärl. Utvecklingen av avfallslagstiftningen och reformen av  de 

 kommunala avfallshanteringsbestämmelserna kommer för  sin del  att 
medverka  till  att avfallshanteringssystemen i glesbygden utvecklas. 

Genom samarbete mellan vägförvaltningen, kommunerna och  de  lokala 
avfallshanteringsbolagen kan  man få  problemen  under  kontroll och försäkra 
sig om att verksamheten utvecklas fortl0pande. För detta ändamål bör  en 
samarbetsgrupp  som består av olika parter inrättas. 

Lokalbefolkningens kunskaper om miljövård bör ökas bl.a. genom 
 information  och invnarmöten. 

Verksamhetsmodellen för rast- och parkeringsplatserna borde ses över. 
 Man  borde helst redan vid planeringen av  en  vägsträckning beakta bl.a, rast- 

och parkeringsplatsernas placering och antal samt  den service  som erbjuds 
där, och dessutom överväga att t.ex. kombinera rastplatserna med det lokala 
servicestationsnätet. 
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Vaalimaa,  the study.  Kouvola  2005. Finnish Road Administration.  Firinra  Reports 4/2005 36 
p.  +  app. 15 p  ISSN 1457-9871, ISBN 951-803-415-X,  TIEH  3200914. 
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SUMMARY 

The aim of this study is to define the measures required for resolving the 
problems of refuse collection and littering on the E18 highway section be-
tween  Sipoo  and  Vaalimaa.  The study may also be utilised in other road sec-
tions leading to border crossings. 

As the basis of the study, the quantity and make-up of refuse left in the rest 
areas of the road section between  Sipoo  and  Vaalimaa  was examined. To-
day, almost all rest and parking sites in the area are equipped with a refuse 
collection container. The study was carried out in three seasons (spring, 
summer and autumn). in order to note their effects. The study showed that of 
the contents of rest area waste containers, 50 percent originates from 
households, 30 percent from travellers, and 15 percent from small busi-
nesses operating in the area 

Based on this study, only 35 percent of holiday residents had refuse con-
tainers of their own, while about 90 percent of permanent residents had their 
own dustbins. Our enquiries confirmed that a lot of refuse that does not be-
long to rest areas is taken there. Russian nationals travelling in Finland use 
roadside rest and parking areas, and make relatively frequent use of their 
waste management services. 

By improving municipal waste management services particularly in sparsely 
populated areas, it is also possible to reduce the loading of waste containers 
in rest and parking areas. Developments in waste management legislation 
and reforms in municipal waste management regulations will in their part 
help improve waste management systems in sparsely populated areas. 

Co-operation between the Finnish Road Administration, municipalities and 
regional waste management companies will result in better management 
and control of the problems, and continuous improvement of the operation 
will be ensured. For this purpose, it is necessary to set up a working group 
consisting of the various parties. 

Awareness of environmental issues among residents in the area must be 
increased  e.g.  through provision of written information and meetings for resi-
dents. 

The operational model of rest and parking areas should be reassessed 
Thus, preferably as early as the planning stage of highway routes, consid-
eration should be given to  e.g.  positioning, number and services of rest and 
parking areas, as well as possibly combining rest areas with  e.g.  the regional 
service station network  
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ESIPUHE 

Toimenpideselvitys  El 8-tien ympäristöongelmien ratkaisemisesta välillä 
 Helsinki-Vaalimaa  on  valmistunut. Toimenpideselvityksen laatiminen käyn-

nistyi vuonna  2003  Tiehallinnon  Kaakkois-Suomen tiepiirin aloitteesta.  

E18-tie  yhdistää neljä maata; Venäjän, Suomen, Ruotsin  ja  Norjan.  Maiden 
 väliset erot tuovat omat erityispiirteensä hankkeeseen. Kaksi maista kuuluu 

EU:hun, kaksi ei kuulu. Kolme maista  on  pieniä, yksi  on  hyvin iso.  E18-tie 
 yhdistää kolme pääkaupunkia  ja  yhden suurkaupungin sekä  10  maakuntaa. 

 Tien  vaikutusalueella asuu noin  13  miljoonaa ihmistä. Suomessa  E18-tie 
 kulkee Turusta Helsingin kautta Vaalimaalle.  

Osa  hankkeen rahoituksesta tulee EU:n Tavoite  2  ohjelmasta. Kansallisina 
rahoittajina ovat Kaakkois-Suomen ympäristökeskus, Uudenmaan tiepiiri, 
Itä-Uudenmaan liitto, Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy, Virolanden, Pyhtään, 
Ruotsinpyhtään  ja  Pernajan  kunnat  sekä Haminan,  Kotkan ja  Loviisan kau-
pungit. Kymenlaakson liitto  on  ollut vahvasti mukana käynnistämässä esisel-
vityshanketta, joka edelsi varsinaista toimenpideselvitystä. 

Hankkeen ohjausryhmä koostuu kansallisten rahoittajien edustajista. Tämän 
lisäksi edustettuina ovat Kymenlaakson Jäte Oy, Kymenlaakson liitto, Tiehal-
linnon keskushallinto  ja  Etelä-Suomen lääninhallitus.  

Projektin han  keryhmän  muodostavat projektista vastaava Kaakkois-Suomen 
tiepiiri, projektinjohtokonsultti  Ramboll  Finland  Oy  ja  suunnittelukonsultti  HET 
Network  Oy. 

Kouvola, huhtikuu  2005  

Tiehallinto 
 Kaakkois-Suomen tiepilri  
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E18-tien ympäristöongelmien ratkaiseminen välillä  Helsinki-Vaalimaa 	il  
JOHDANTO  

I  YLEISTÄ HANKKEESTA  

I  JOHDANTO  
El 8-tien ympäristöongelmien ratkaisemiseksi välille  Helsinki-Vaalimaa haet

-tim  rahoitusta  EU:n  tavoite  2  ohjelmasta. Työn alussa hankkeen  ohjausryh
-mä  pääth,  että  tutkimusalueeksi rajataan  E18-tien  levähdys-  ja  pysäköinti
-alueet välillä Sipoo-Vaalimaa.  Tämän  toimenpideselvityksen  valmistelussa 

 on  käytetty hyväksi aiemmin tehtyjä selvityksiä  ja  haastatteluja koskien  E18- 
tien  roskaantumisongelmaa.  

E18-tien  jäteongelmat  on  nähtävä osana alueen liikenteen infrastruktuurin 
parantamista. Näkökulma korostuu  EU:n  laajenemisen myötä.  Baltiaa  ja 

 Kaakkois-Suomea pidetään  EU:n dynaamisimpina  taloudellisina  kasvualuei-
na,  pääosin Venäjälle menevien  tavaravirtojen  ansiosta. Suomen kannalta 

 on  tärkeää säilyttää suhteellinen  kilpailuetu  uusiin  jäsenmaihin  nähden.  E18- 
tie  ja sen  palvelut, mukaan luettuna  ympäristöhuolto,  ovat oleellinen  osa  tätä 
kilpailuetua.  

Tiehallinto  on  ryhmitellyt pysäköimis-  ja  levähdysalueet  niiden palvelutason 
mukaan.  Pysäköimisalueiden minimivarustukseen  kuuluvat  pysäköintitila 

 ajoneuvoille sekä  jäteastia.  Mandollisia  lisävarustuksia pysäköimisalueilla 
 ovat  mm.  pöytä-penkkikalustus erillisellä oleskelualueella,  kioski  (WC),  kui-

vakäymälä  ja  informaatio seuraavista  tienvarsipalveluista. Levähdysalueiden 
minimivarustukseen  kuuluvat puolestaan  pysäköintitila  ajoneuvoille,  jäteas

-tia,  WC-palvelut, pöytä-penkkikalustus erillisellä oleskeuaueella,  valaistus 
tarpeen mukaan,  opastaulu lähialueesta,  mandollisesti kioski  tai  kahvila, in-
formaatio seuraavista  tienvarsipalveluista.  

El 8-tien  välittömällä  vaikutusalueella Sipoo -Vaalimaa tieosuudella  Kaak-
kois-Suomen tiepiirin alueella  on  neljä kuntaa Pyhtää,  Kotka,  Hamina  ja  Vi-
rolahti sekä Uudenmaan tiepiirin alueella viisi kuntaa Sipoo, Pernaja, Ruot-
sinpyhtää, Porvoo  ja  Loviisa. Vaikutusalueella  on  tällä hetkellä yhteensä  34 

 jätteiden  keräysastiaa,  jotka  on  tarkoitettu tien käyttäjille.  

E18-tien  ympäristöhaittana  on  tienvarsien,  levähdys-ja  pysäköintialueiden  ja 
 liikealueiden roskaantuminen.  Tienvarsille  hylätyistä  jätteistä  osa  on  kan-

sainvälisten matkailijoiden  jättämää pakkausjätettä,  osa  mökkiläisten  ja  alu-
een kuntalaisten  jättämää yhdyskuntajätettä  ja osa  rajan läheisyydessä rek-
kaliikenteen  jonotusajoista aiheutuvaa  jätettä. Kaakkois-Suomen tiepiirin 
mukaan alueen  jätehuoltokustannukset  ovat huomattavasti korkeammat kuin 
muiden  tiepiirien  alueella.  

Roskaantumisongelma  on  nähtävissä myös muilla  rajanylityspaikoille johta
-villa  teillä. Tämä  toimenpideselvitys  keskittyy kuitenkin ainoastaan  El8-tien 

tilanteeseen edellä mainitulla  tieosuudella. 
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2  HANKKEEN TAVOITTEET 

Hankkeen alkuperäisenä tavoitteena oli suunnitella toimenpiteet  ja  järjestel-
mät, joiden avulla  E18-tien ympäristöongelma saadaan hallintaan. Tavoit-
teeksi  on  kuitenkin muodostunut hankkeen aikana luoda toimenpideohjelma, 

 jota  voidaan hyödyntää myös muilla rajanylityspaikoillejohtavilla teillä. 

Hankkeen tavoitteita ovat: 
• viranomaisyhteistyön  kehittäminen 

-  jätteiden kertymän  ja  alkuperän selvittäminen 
- toimenpiteistä sopiminen yhteisneuvotteluissa 
- yhteisen tiedotusmateriaalin tuottaminen 
-  yhteisten kehitysprojektien suunnittelu 

• Tiehallinnon  toimenpiteet  E18-tien jäteongelmien ratkaisemiseksi 
- tiedotusmateriaalia  tien käyttäjäryhmille 
- opasteita venäjänkielellä 
- levähdys-  ja  pysäköintialueiden  sekä tienvarsien jätehuollon kehittä-

minen 
- jätehuoltoyhteistyö  kuntien kanssa, esim. kustannusvastuuperiaatteet 

• kuntien toiminnan tehostaminen siten, että  se  tukee  E18-tien jäteongel
-mien  ratkaisemista 

- tiedotusmateriaalia  asukkaille  ja  vapaa-ajan asukkaille 
- liittymisvelvoite  kaikille järjestetyn jätehuollon piiriin 
- levähdys-  ja  pysäköintialueilla jätehuoltoyhteistyö 
-  valvonnan tehostaminen  ja  sanktioiden käyttö 

•  jätehuollon vaihtoehtomallien kehittäminen asukkaille  haja- 
asutusalueella  ja  vapaa-ajan asuntoalueilla 
- erityistoimenpiteet  kesäasukkaille 
- aluekeräysverkoston kehittäminen. 
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3  HANKKEEN AIKATAULU  JA  TIEDOTTAMINEN  

E18-tien  toimenpideselvityksen  aikataulu  on  esitetty  alla  

Työn vaihe  
____________ 

2004 
I 	- 	- 

O4O5jIijVjj  

2005  

Projektin  tavoitteiden määrittely 

Lähtömateriaalin  analysointi 

Jäteanalyysit  I 	LIII  I I  
Sidosryhmähaastattelut • • •  I  

Sidosryhmäseminaari 

Raportointu 

Projektisuunnitelman  laadinta 

 Nykytilanneselvitys 

Toimenpideselvityksen  laatiminen  
• • • 

-- 

• 
I I III 

- 
I I I 

- 
1111  U 

Kokoukset 

Ohjausryhmä 

Hankeyhma ••• 
• 
••• 

• 
•••••  

Tiedottaminen - - -.  
Tiedotteiden valmistelusta  on  vastannut hankkeen  suunnittelukonsultti HFT 

 Network  Oy  ja  niiden julkaisemisesta Kaakkois-Suomen  tiepiiri.  Tiedotus-  ja 
 julkistamistoimissa  on  noudatettu  EU-hankkeiden  tiedotusohjeita. 
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II  NYKYTILASELVITYS  

4 E18-TIEN NYKYINEN  JÄTEHUOLTOJÄRJESTELMÄ  

4.1  Levähdys-  ja  pysäköintialueiden jätteenkeräysjärjestelmä  
E18-tien varrella  on 22 levähdys-  ja pysäköintialuetta,  jotka  on  sijoitettu ta-
saisesti tien molemmille puolille. Itä-Uudenmaan alueella  on 12 levähdys-  ja 
pysäköintialuetta ja  Kymenlaakson alueella vastaavasti  10 levähdys-  ja py-
säköintialuetta  raja-asema mukaan lukien. Näista alueista kandeksallatoista 

 on jätteenkeräysastiat. Keräysvälineinä  käytetään  Molok-syväkeräysastioita, 
 jotka ovat kooltaan  1,3 tai 3 m3. Keräysvälinejakauma on  taulukon  1  mukai-

nen. 

Taulukko  1.  Kerävsvälineiakauma  El 8-tiellä 
Tiepiiri 	 Astiamäärä (kpl) 	Astiakoko  (ma)  
Itä-Uusimaa 	 7 	 3,0  
Itä-Uusimaa 	 2 	 1,3  
Kaakkois-Suomi 	 15 	 3,0  
Kaakkois-Suomi 	 10 	 1,3  

Kokonaisuudessaan jätteiden keräyskapasiteetti  on  noin  80 m3. Keräysväli-
neiden tyhjennysrytmit  vaihtelevat  alla  olevan taulukon mukaisesti vuoden-
ajasta riippuen. Tämän mitoituksen pohjalta jätteiden keräyskapasiteetti  on 

 esitetty taulukossa  2.  

Taulukko  2.  Jätteen kera vskaoasiteetti  E18-tiellä 
Tiepiiri Keräyskapasiteetti Vuodenaika Tyhjennysrytmi 

_____________________ (m3/viikko)  
Itä-Uusimaa  24  talvi  1 krtl2 vkoa  
Kaakkois-Suomi 70  talvi  1  -  2 krtJvko  
Yhteensä  94  talvi 
Itä-Uusimaa  24  kesä  1 krt/2 vkoa  
Kaakkois-Suomi 120  kesä  2  -  3 krt/vko  
Yhteensä  144  kesä 

Taulukossa  3 on  esitetty vuosien  2002  -  2004  aikana levähdys-  ja pysäköin- 
tialueilta kaatopaikoille  toimitetun jätteen määrä. 

Taulukko  3.  Jätemäärien  kehitys vuosina  2002  -  2004.  Jätemäärät  on  il- 
moitettu tonneina  t)  
Tiepliri Jätemäärä  (t)  vuonna Jätemäärä  (t) Jätemäärä  (t) 

2002  vuonna  2003  vuonna  2004,  
Itä-Uusimaa  250 128 134  
Kaakkois -Suomi 133 133 115  
Yhteensä  383 261 249  
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Jätehuollon  organisoinnista  ja  valvonnasta  levähdys-  ja  pysäköintialueilla 
 vastaa  Tiehallinto. Vastuuhenkilöinä  toimivat tällä hetkellä  tarkasteltavalla 

tieosuudella  Uudenmaan  tiepiirissä  tiemestari  Aki Tarkkanen  ja  Kaakkois- 
Suomen  tiepiirissä  tiemestari Harri Keskinen. Jätteiden keräyksen  ja  kulje-
tuksen sekä  levähdys-  ja  pysäköintialueiden  yleisen  siivoamisen  hoitaa ura

-koitsijana Tieliikelaitos.  

4.2  Keräysvälineet  

E18-tien  levähdysalueilla  on  nykyisin käytössä  Molok-syväkeräysjärjestelmä. 
 Kyseinen järjestelmä perustuu maahan  upotettaviin  säiliöihin, joista maan- 

pinnalla  on  näkyvillä  vain  noin  40  %.  Perinteisten  säiliöiden  kapasiteetti 
muodostuu pääsääntöisesti vaakasuoraan edellyttäen suurta  pinta-alaa.  Mo

-10km  kapasiteetti muodostuu pystysuoraan  ja  näin  ollen  keräysvälineen  tar-
vitsema  pinta-ala  on  pienempi. Järjestelmän tavoitteena  on  hyödyntää  pai-
novoimaa  puristamaan jätettä kasaan omalla painollaan.  Sälliöt sulautuvat 

 suhteellisen hyvin ympäristöön  puupinnoitteensa  ansiosta.  

Levähdyspaikoilla  on  ollut tavoitteena käyttää  keräysvälinettä,  joka  on  myös 
mandollisimman  hygieeninen.  Molok-keräysvälineen täyttöaukko  on  pieneh-
kö, joten suurempien esineiden laittaminen  sinne  on  melko hankalaa.  

Jäteastia  tyhjennetään  nosturilla varustetulla  kuorma-autolla.  Tyhjennettäes
-sä  kansi nostetaan sivuun  ja  nostosäkki sisältöineen  nostetaan kaivosta  ja 

 siirretään  kuljetuslavan  yläpuolelle. Säkin pohja avataan  laukaisumekanis-
milla,  jolloin jätteet putoavat säkin sisällä olevassa  kertakäyttösäkissä  laval-
le. Tämän jälkeen uusi  kertakäyttösäkki  lasketaan  Molokiln.  

Nykyistä  keräysvälinettä  arvioitaessa  on  tullut  esille seuraavia  kehitystarpei
-ta:  

• työturvallisuuden  parantaminen  tyhjennysvaiheessa 
• säkkien  kestävyyden parantaminen  nostovaiheessa 
• keräysvälmneen pintaosan  kestävyys  ilkivaltatilanteissa 
• uuden/korvaavan säiliön investointikustannus  suhteellisen korkea 

 - keräysvälinekustannus 
- maanrakennuskustannukset 

• keräysvälineen siirrettävyys levähdys-  ja  pysäkömntialueella 
• keräysvälmneen tyhjennys  on  hidasta  ja  hankalaa  
•  talvella  lumitilanne  voi hankaloittaa  astian  asianmukaista  käyttöä 

 -  luonnon  lumitilanne 
aurauskaluston  aiheuttamat  lumikinokset.  

4.3  Käyttäjäryhmät 

Levähdys-  ja  pysäköintialueiden jätteenkeräysjärjestelmä  on  rakennettu 
kaikkia  tienkäyttäjiä  ja  heillä  matkan  aikana syntyviä jätteitä varten.  E18-tien 

 levähdyspaikkojen  jätteen  keräysvälineitä  käytetään kuitenkin myös muualla  
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syntyneen jätteen sijoituspaikkana. Jäteanalyysien  ja  haastattelujen pohjalta 
jäteastioiden käyttäjiksi  on  tunnistettu useita käyttäjäryhmiä. 
Pääkäyttäjäryhmiä  ovat: 
• tienkäyttäjät  (ryhmä,  jota  varten keräilyjärjestelmä  on  rakennettu) 

- 	matkailijat (suomalaiset  ja  ulkomaalaiset) 
rekkakuskit  (suomalaiset  ja  ulkomaalaiset) 

•  venäläiset pientavarakauppiaat 
• 	alueella toimivat yritykset 

-  sopimuksen mukainen toiminta, kun yritys  ja Tiehallinto  ovat tehneet 
sopimuksen palvelualueen hoidosta  ja  yritystoiminnasta 

-  luvaton toiminta, kun yritykset toimittavat jätteitään levähdys-  ja py- 
säköintialueille  ilman asianmukaista sopimusta Tiehallinnon kanssa 

•  alueen vakituiset asukkaat 
•  alueen vapaa-ajan asukkaat 

Tehdyn tutkimuksen mukaan Vaalimaan kautta Suomeen tulevista matkaili-
joista  ja rekkakuskeista  noin  80  %  käyttää  E18 -tien levähdys-  ja pysäköinti

-alueita  ja  yli  60  %  käyttää myös Suomen muiden tieosuuksien vastaavia 
alueita. Levähdys-  ja pysäköintialueiden jätehuoltopalveluja  käyttää yli  60  % 

 Vaalimaan kautta Suomeen tulleista venäläisajoneuvoista. Venäläisten rajan 
ylittäjien osuus  on  kuitenkin pieni  E18 -tien kokonaiskäyttäjien määrästä. 

Taulukossa  4 on  kuvattu  E18-tien keskimääräiset vuorokausiliikennemäärät 
sekä rajan ylittäneiden vastaava lukumäärä  v. 2003.  

Taulukko  4. E18-tien keskimääräiset  vuorokaus/liikennemäärät  sekä rajan 
 ylittäneiden  vastaava lukumäärä vuonna  2003  

Tieosuus Ajoneuvot (kpl/vrk)  Raskas  liikenne (kpl/vrk) 
Hki -  Porvoo  20 000  -  22 000 2 000  -  2200  
Porvoo  - Koskenkylä  12 000 1 700  -  1 800  
Koskenkylä -  Kotka  8 000  -  10 000 1 300  -  1 500  
Kotka  -  Karhula  23 000  -  26 000 2 800  -  3 000  
Karhula—Hamina  13000-16000 2300-2500  
Hamina  - Vaalimaa  4 000-6 000 800— 1100  
Vaalimaan ylitys Suomeen  1 560 	--  300 

4.4  Tutkimusten, haastattelujen  ja  kyselyiden  tulokset  

4.4.1  Kertyneet jätteet  

Projektin  aikana suoritettiin kolme jäteanalyysia eri vuodenaikoina (kevät, 
kesä  ja  syksy), joissa analysoitiin levähdys-  ja pysäköintialueiden jäteastioi

-den  sisältö Jäteanalyyseissä selvittiin myös alueellisia  ja liikennesuuntUn 
 liittyviä tekijöita. Analysoitu jätemäärä oli  12 000 kg,  joka oli kerätty kuudes-

tatoista eri kohteesta. 
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Kuva  1. 	Kaakkois-Suomen tiepiirin alueen  levähdys-  ja  pysäköintialu- 
een  jätesäkin  sisällön analysointi  on  alkamassa toukokuussa  2004.  Tiedo-
tusvälineet seuraavat toimintaa suurella mielenkiinnolla. 

Vuodenaikojen vaihtelu näkyi myös analysoiduissa jätteissä. Keväällä  ja  ke-
sällä kotitalousjätteen määrä oli suurempi kuin syksyllä, kun mökkikausi oli  jo 

 ohi. Samaten turisteilta syntyvää jätettä oli selvästi enemmän keväällä  ja  ke-
sällä kuin syksyllä. Yritysjätettä taas oli eniten keväällä  ja  syksyllä eli  loma-
kauden aikana myös yritysjätteen määrä oli pienempi. 

Tehtyjen jäteanalyysien perusteella tehty arvio keräysvälineisiin sijoitetun 
jätteen alkuperästä  on  esitetty taulukossa  5.  Taulukossa  6 on  esitetty leväh

-dys- ja pysäköintialueiden keräilyvälineisiin kertyneen  jätteen koostumus. 

Taulukko  5.  ElS-tien  keräysvälineisiin  sijoitetun jätteen alkuperä  ja  osuus  
(%)  

Jätteen syntyperä 	 Osuus  (%) 
Kotitaloudet/vapaa-ajan asunnot 	 50  
Matkailijat 	 30  
Yritykset 	 15  
Muut tahot 	 5  
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Taulukko  6.  Levähdys-  ja  pysäköintialueiden korällyvälineislln kertyneen 
/ätteen koosturnus, jätte/den orninaispainot (kg/rn 3)  sekä osuudet (%) 
Jätelaji 	 Jätteen ominaispaino 	Osuus jätemäärästä (%) 

Kaatopaikkajäte  100 64  
Energiajäte  45 17  
Pahvi  25 4  
Metalli  40 3  
Lasi  150 2  
Muut jätteet*  75 10  
*fuu t  jätteet sisältävät  mm.  bio-,  rakennus-  ja  ongelmajätteitä  sekä sähkö-  ja 

 elektroniikkaromua  (SER),  tekstiili-  ja  tuotantojätteitä.  

Taulukon  5  tietojen perusteella tällä hetkellä noin  50 % kerätystä jätteestä 
 syntyy tahoilta, joiden jätehuolto kuuluisi järjestää muulla tavalla kuin  tiepiiri

-en  toimesta.  

4.4.2  Liikennesuuntien  vaikutus  kertyviin jätteisiin  

Tutkimuksessa selvitettiin myös  liikennesuuntien  vaikutusta  jätemäärien  ja 
 jätelajien  suhteen.  Liikennesuunnalla Vaatimaalta Sipooseen  todettiin, että 

jätteen  kuutiopaino  oli selvästi korkeampi, mikä johtuu lähinnä siitä, että  ke-
räilyvälineissä  oli enemmän  kotitalous-  ja  yritysjätettä. Liikennesuunnalla  Si-
poosta  Vaalimaalle  taas pahvin, muun  pakkausmateriaalin  sekä  tekstiilijät

-teen  määrä oli suurempi. Nämä  jätejakeet  ovat pääsääntöisesti lähtöisin  ye-
näläisiltä turisteilta,  jotka ovat matkalla takaisin Venäjälle. Taulukossa  7 on 

 esitetty tutkimustuloksia perustuen  liikennesuuntavaihteluun.  

Taulukko  7.  Liikennesuunnan  vaikutus 
Ominaisuus 	 Pohjoisen puolen 	Eteläisen puolen 

levähdyspaikat 	levähdyspaikat 
___________________________ 	(Sipoo-Vaalimaa) 	(Vaalimaa-Sipoo) 

Kuutiopaino (kglm3) 	 116 	 98  
Kaatopaikkajätteen  osuus (%) 	 68 	 60  
Pahvin osuus (%) 	 2 	 7  
Muun jätteen osuus (%) 	 9 	 6  
Erityispiirteet 	 yritysjätteitä, 	pakkausmateriaalit, 

____________________________ 	kotitalousjätettä 	tekstiilijätteet  

Kun  levähdys-  ja  pysäköintialueiden  jätteitä tutkittiin sekä  liikennesuunnan 
 mukaan että  kunnittain,  todettiin seuraavia asioita:  

• kotitalous  ja  yritysjätteen  määrä oli tien pohjoispuolella suurempi  
•  pakkaus-  ja  tekstiilijätettä  oli huomattavasti enemmän tien  eteläpuolisilla 

levähdys-  ja  pysäköintialueilla 
•  Pernajan kunnan alueella  sijaitsevilla levähdys-  ja  pysäköintialueilla  oli 

suhteellisesti eniten  kotitalousjätettä 
•  Pernajan,  Pyhtään  ja Kotkan  alueen  levähdyspaikoilla  oli eniten yrityksis-

tä peräisin olevaa jätettä.  
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Taulukossa  8 on  esitetty  analysoidut jätemäärät kunnittain  sekä liikenne- 
suunnan mukaisesti. 

Taulukko  8.  Analysoidut jätemäärät kunnittain  sekä liikennesuunnan mu-
kaisesti 
Kunta  

______________  

Jätekertymä, 
pohjoinen 
puoli  (kg)  

Jätekertymä, 
eteläinen 
puoli  (kg)  

Tyhjennysrytmi Kerailyvälineiden 
 määrä  (kp  ja 

koko  (m  
Virolahti  507 529 2  -  3 krtivko 2 kpl, 3 m 3  
Hamina  687 751 2  -  3 krtivko 2 kpl, 1,3 m 3  
Kotka  424 296 2  -  3 krtivko 2 kpl, 3 m 3  
Pyhtää  650 559 2  -  3 krt/vko 2 kpl, 3 m 3  
Pernaja  1 593 1 470 1 krtl2 vkoa 4 kpl, 3 m 3  
Porvoo  1 200 1 080 1 krtl2 vkoa 2 kpl, 3 m 3  

44.3  Haastattelut  ja  kyselyt 

Tutkimukseen vastanneista  haja-asutusalueen asukkaista  92  prosenttia il-
moitti, että heillä  on  oma  jäteastia,  kun taas  vain 35  prosentilla vapaa-ajan 
asukkaista  on  oma  jäteastia.  Haja-asutusalueen asukkaista  9  prosenttia 
hyödyntää kuntien alueellisia  keräyspisteitä,  kun vastaava luku vapaa-ajan 
asukkailla  on 34  prosenttia. 

Vaalimaan kautta tulevien  matkailijaryhmien  tuottaman jätteen koostumus  on 
 esitetty taulukossa  9.  

Taulukko  9. 	 tuottaman jätteen koostumus 
Jätelaji 	 Jätejakeiden 	osuus  (%) 
Sekajäte 	 90 
Metalli/lasi 	 20 
Pakkausmateriaalit (rekkakuskit) 	 30 
Biojäte 	 20  

Tutkimuksen perusteella voidaan kiistatta osoittaa, että  levähdys-  ja pysä-
köintialueiden keräysvälineitä kuormitetaan  niihin  kuulumattomilla jätteillä  ja 

 samalla  aiheutetaan Tiehallinnolle  kustannuksia, jotka eivät suoranaisesti 
kuulu  Tiehallinnon  maksettaviksi.  

4.4.4  Levähdys-  ja  pysäköintialueiden  sekä tienvarsien siisteys 

Tutkimuksessa  selvitettlin  myös  kohderyhmien  mielipiteitä  E18-tien  leväh- 
dys- ja pysäköintialueiden siisteydestä  sekä  keräysvälineiden  toimivuudesta. 

Vaalimaan kautta tulleet venäläiset kohderyhmät olivat pääsääntöisesti tyy-
tyväisiä  nykytilanteeseen.  Vaalimaan  raja-asema-alueen  jätehuoltoon  ollaan 
tyytyväisiä varsinkin Suomen puolella. Venäjän puolen tilannetta pidettiin 
huomattavasti  heikompana.  Suurin  osa parannusehdotuksista  koski  WC- 
palveluiden järjestämistä sekä  jäteastioiden  määrään lisäämistä.  
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Kuva  2. 	Tyypillinen pysäköinti-  ja  levähdysalueen jätesäiliön  sisältö, jo- 
ka koostuu eri lähteistä olevista jätteistä. 

Suomalaisista kyselyyn osallistuneista  haja-asutus-  ja  vapaa-ajan talouksista 
 vain 30 %  piti levähdys-  ja  pysaköintialueita siisteinä  tai keräysvälineitä  toi-

mivina. Parannusehdotukset koskivat  mm: 
• keräysvatineiden tyhjennysmäarien lisaämista 
• keräysvälineiden  määrän lisäämistä 
•  suurempia täyttöaukkoja keräysvälineisiin 
•  valvonnan lisäämistä levähdysalueilla 
• keräysvälineiden  poistamista levähdyspaikoilta kokonaan. 

Pääsääntöisesti levähdys-  ja  pysäköintialueiden  siisteys  on  kehittynyt viime 
vuosien aikana positiiviseen suuntaan. Suurimmat vaikeudet syntyvät erilai-
sista kuormituspiikeistä, jotka aiheutuvat  mm. 
• vuodenajoista  (kuormitus kevät - kesä) 
• viikonpäivistä  (kuormitus perjantai - sunnuntai) 
• juhlapyhistä 
•  erilaisista lyhytaikaisista tapahtumista 
• 	tu  risti kausista. 

Pääkuormitusjaksoihin  on  pyritty varautumaan lisäämällä jäteastioiden tyh-
jennyskertoja sekä siivoustoimia levähdyspaikoilla. Kaikkiin hetkittäisiin 
kuormitushuippuihin  on  kuitenkin hyvin vaikeaa reagoida kokonaistaloudelli-
sesti järkevällä tavalla. Tienvarsien yleinen slisteys  on  myös parantunut vii-
me vuosien aikana. Tärkeä toimenpide ovat joka kevät suoritettavat tienvar-
sien  erillissiivoukset. 
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Tienvarsille jätetyt  romuautot  aiheuttavat vaaratilanteita  liikenteeUe  sekä työl-
listävät  Tiehallinnon  henkilökuntaa. Uuden  romuautodirektiivin  odotetaan 
helpottavan  ja  selkiyttävän  tilannetta.  Romuautodirektiivi  astui voimaan 

 1.9.2004.  

Kuva  3. 	Ongelmajätteitä  löydettiin analyysien yhteydessä noin  100 kg.  
Suurimpina ryhminä olivat  jäteöljyt  ja akut. 
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5 E18-TIEALUEEN  KUNTIEN 
 JÄTEH UOLTOJÄRJ ESTELMAT  

5.1  Kuntien jätehuollon nykytila  

E18-tien vaikutusalueella  on  yhdeksän kaupunkia  ja  kuntaa, joita ovat Viro-
lahti, Hamina,  Kotka,  Pyhtää, Ruotsinpyhtää, Loviisa, Pernaja, Porvoo  ja  Si-
poo. Kaupungit  ja kunnat  ovat kooltaan  ja infrastruktuuriltaan  hyvin erilaisia. 
Tämän vuoksi myös  jätehuoltoon  liittyvät  asiat  on  hoidettu hyvin eri tavoin eri 
kunnissa. 

Taulukossa  10 on  esitetty  asukasluvut  sekä  vuosittaisetjätemäårät kaupun-
geittain  ja kunnittain.  

Taulukko  10.  Asukasluvut  sekä vuosittaiset jätemäärät kaupungeittain  ja 
 kunnittain 

Kaupunki/k nta 	 Asukasluku 	Vuosittainen  jätemäärä  

Sipoo  18400 7900**  
Porvoo  45000 14 600 **  
Pernaja  3 700 11 50**  
Loviisa  7 400 2 800**  
Ruotsinpyhtää  3 000 800 **  
Pyhtää  5 200 700  *  
Kotka  54 600 8 950  *  
Hamina  21 700 3 600  *  
Virolahti  3 700 640  *  
Yhteensä  164200  
*  sisältää ainoastaan alueelta kerätyn  pussilajitellun  jätteen, joka  on  pääsääntöisesti 
lähtöisin  kotitalouksista 
**  sisältää  kaiken  alueelta  tuodun yhdyskuntajätteeksi luokitellun  jätteen 

Jätehuollon  organisaatiorakenne  on  kaikissa kunnissa  ja  kaupungeissa sa-
ma.  Valvovana  viranomaisena toimii  ympäristönsuojelusektori  ja  toteuttava

-na  organisaationa tekninen sektori. Kaikissa kunnissa Kotkaa lukuun otta-
matta  on  tällä hetkellä  sopimusperusteinen jätehuoltojärjestelmä.  Kotkassa 
ja  Sipoon saaristossa  on  kunnan järjestämä  jätehuoltojärjestelmä.  

Kaikissa kunnissa  on  voimassa olevat  jätehuoltomääräykset.  Sipoossa, Por-
voossa, Pernajassa,  Loviisassa  ja Ruotsinpyhtäällä  uudet  jätehuoltomäärä-
ykset  astuivat voimaan  1.1.2005.  Kymenlaakson Jäte Oy:n toiminta-alueen 
kunnissa uudet  jätehuoltomääräykset  astuvat myös voimaan vuoden  2005 

 loppupuolella.  

Yhdyskuntajätteen  käsittely tapahtuu Kymenlaakson Jäte Oy:ssä Anjalan
-koskella  ja  Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:ssä Porvoossa. Virolahti, Hamina, 

 Kotka ja  Pyhtää ovat  osakkaina  ja  toimittavat  jätteensä  käsiteltäväksi Ky-
menlaakson Jäte Oy:lle. Ruotsinpyhtää, Pernaja, Loviisa, Porvoo  ja  Sipoo 
ovat  osakkaina  ja  toimittavat  jätteensä  käsiteltäväksi Itä-Uudenmaan Jäte - 
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huolto Oy:lle. Molemmilla yhtiöillä  on  muitakin osakaskuntia. Ita-Uudenmaan 
Jätehuolto Oy:n osakkaita ovat myös  Askola,  Pornainen  ja Liljendahl.  Ky-
menlaakson Jäte Oy:n osakkaina  on yhdeksan  muuta kuntaa Kouvolan seu-
dulta sekä alueen suurteollisuus yhden prosentin osuudella.  

5.2  Kunnallinen jätehuoltojärjestelmä 

Kuntien tehtävänä  on  järjestää yhdyskuntajätteen keräys  ja  käsittely asuin - 
ja  vapaa-ajan kiinteistöistä asemakaava-alueella sekä asemakaava-alueen 
ulkopuolella  (haja-asutusalueella). Erityispiirteenä  El 8-tien vaikutusalueen 
kunnissa  on  runsas vapaa-ajan asuntojen määrä sekä mantereella että saa-
ristossa. 

Kaava-alueen kiinteistöt ovat kaikilla alueilla lähes  100-prosenttisesti liitty-
neet jätehuoltojärjestelmän piiriin.  Haja-asutusalueilla liittymisaste  on  alempi 

 ja  se  vaihtelee kuntakohtaisesti  70-95  prosentin välillä. Kaava-alueen ulko-
puolella sijaitsevien vapaa-ajan asuntojen osalta tilanne  on  heikoin. Liitty-
misasteen arvioidaan olevan  40-80  prosentin välillä. 

Tilanteen valvontaa  ja  seurantaa vaikeuttaa kuntakohtaisten rekisterien 
puuttuminen. Samaten kuntien resurssipula  on  selvästi vaikeuttanut tietojen 

 ja rekisterien päivitystä.  Näistä syistä johtuen monellakaan kunnalla ei ole 
tarkkaa käsitystä jätehuoltoon liittymättömien kiinteistöjen kokonaismääräs-
tä. Monien kuntien alueella päävastuu  on  edelleen alueella toimivien yksi-
tyisten jätehuoltoyhtiöiden vastuulla. Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n alueel-
la  on  tehty päätös, jonka mukaan rekisterien hallinta  ja  ylläpito keskitetään 
jäteyhtiölle. Kymenlaakson Jäte Oy:n alueella rekisterien hallintavastuu tulee 
ainakin toistaiseksi olemaan kunnilla  ja  paikallisilla yksityisillä jätehuoltoyhti-
öillä. 

Virallisten vapautuksen saaneiden kiinteistöjen määrä  on  kaikissa kunnissa 
pieni. Uuden jätelain puitteissa vapautuksia ei  tulla  enää myöntämään  ja  ny-
kyisten vapautuksen saaneiden kiinteistöjen edellytetään liittyvän järjestetyn 
jätehuollon piiriin vuoden  2006  alusta.  

5.3  Aluekeräyspisteet  

Kunnat  ovat pyrkineet järjestämään kaava-alueen ulkopuolisen jätehuollon 
ns. alueellisten jätehuoltopisteiden avulla. Jatkuvat jätehuoltopisteiden vää-
rinkäytökset sekä niihin liittyvät roskaantumisongelmat ovat kuitenkin johta-
neet tilanteeseen jossa alueellisten keräyspisteverkostojen toimintaa  on 

 jouduttu järjestämään uudelleen. Verkostoa  on  myös jouduttu supistamaan 
useilla alueilla. 

Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n alueella myös alueellinen keräyspistever
-kosto  siirtyy yhtiön vastuulle vuoden  2005  aikana. Verkoston rahoitus  on  tar-

koitus toteuttaa alueen talouksilta veloitettavan ekomaksun avulla. 
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5.4  Kunnalliset  jätehuoltoyhtiöt  

Kunnallisten  jätehuoltoyhtiöiden  Kymenlaakson Jäte Oy:n  ja  Itä-Uudenmaan 
Jätehuolto Oy:n merkitys kunnallisen jätehuollon osalta  on  kasvanut viime 
vuosien aikana huomattavasti.  Kunnat  antavat  koko  ajan lisää vastuuta yhti-
öille kunnallisen jätehuollon hoitamiseen  ja  ennen kaikkea  sen  kehittämi-
seen, koska kuntien omat resurssit ovat hyvin rajalliset. 

Yhtiöiden toiminta  käsittää/tulee  käsittämään  mm.  seuraavia  osa-alueita: 
 • yhdyskuntajätteen  käsittely  

•  lainsäädännön seuraaminen  ja  uusien vaatimusten toteuttaminen  
•  kunnallisten  jätehuoltomääräysten  kehittämiseen liittyvä koordinointi 

 •  kunnallisen jätehuollon kehittäminen  
•  alueellisten  keräyspisteverkostoiden  rakentaminen  ja  kehittäminen 

 • jätehuoltoon  liittyvien  rekisterien  ylläpito  
•  erilaiset  raportointipalvelut 
•  kuntien  välisen  yhteistyön koordinointi  
• jätehuoltoon  liittyvien palveluiden keskitetty  kilpailuttaminen.  

Kuva  4. 	Talvella  keräyspisteiden  viereen jätetyt jätteet hautautuvat  lu- 
mikinokslln.  Tällöin  irtojätteen  kerääminen astioiden ympäriltä  on  lähes 
mandotonta  ja koko  totuus paljastuu vasta keväällä  lumen  sulaessa. 
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6  JÄTELAINSAADÄNNÖN  KEHITYS  

6.1  Valtakunnallinen jätesuunnitelma 

Valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitteena  on,  että vuonna  2005  hyö-
dynnetään  70 % yhdyskuntajätteestä.  Tällä hetkellä yhdyskuntajätteestä 
hyödynnetään  alle  50 %. 

Jätealan  kehittämisen yleisiä tavoitteita ovat: 
•  jätteiden synnyn ehkäiseminen  ja  niiden haitallisuuden vähentäminen 
• jätteiden hyödyntäminen aineena  tai energiana 
•  jätteiden turvallinen  ja asianmukainen  käsittely 
•  jätteistä aiheutuvien ympäristö-  ja terveishaittojen  ehkäiseminen  ja  ai-

heutuneiden haittojen korjaaminen 
•  jätteiden kansainvälisten siirtojen vähentäminen. 

Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää toimia kansainvälisellä, valtakunnalli-
sella, alueellisella  ja  paikallisella tasolla. Jätesuunnitelmassa asetettujen ta-
voitteiden saavuttamiseksi pyritään valtakunnallisella tasolla vaikuttamaan 
muun muassa siihen, että: 
•  selvitetään, kehitetään  ja  toteutetaan taloudellista  ja  muuta ohjausta, jo-

ka johtaa syntyvän jätteen määrän vähenemiseen, jätteiden hyödyntämi-
sen lisääntymiseen sekä jätteistä aiheutuvien terveys —  ja ympäristöhait-
tojen  vähenemiseen 

•  vapaaehtoisin keinoin  ja säädöksin  lisätään tuottajan vastuuta käytöstä 
poistettujen  tuotteiden hyödyntämisessä  ja  muussa jätehuollossa 

•  annetaan säädöksiä jätteiden lajittelusta  ja  niiden käsittelyn vähimmäis- 
tasosta 

•  annetaan tarpeen mukaan säädöksiä ympäristön  ja  jätehuollon kannalta 
haitallisten tuotteiden valmistuksen  ja  käytön rajoittamisesta.  

6.2  Jätelainsäädännön  ja tuottajavastuun  kehitys sekä niiden 
vaikutukset 

EY:n kaatopaikkadirektiivi edellyttää, että maat laativat vuonna  2003  kansal-
lisen  strategian kaatopaikoille  sijoitettavan biohajoavan jätteen määrän vä-
hentämisestä. Kaatopaikoille sijoitettavan biohajoavan jätteen määrä saa 
olla vuoteen  1994  verrattuna  (2,1  milj. tonnia/v) 
•  75 %  vuonna  2006 
•  50 %  vuonna  2009 
• 35%vuonna20l6  

Valtioneuvoston asetus jätteen polttamisesta, samaten Valtioneuvoston ase-
tus romuajoneuvojen jätehuollosta, hyödyntämisestä  ja  osien uudelleen käy-
tön edistäminen vaikuttavat suomalaisen jätehuollon kehittämiseen. Kaato- 
paikoille toimitettavan sekajätteen jätevero nousee  1.1.2005  alkaen 
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7  €/tonni.  Tämä tarkoittaa, että sekajätteestä perittävä jätevero  on  vuoden 
vaihteen jälkeen  30  €/tonni. 

Jätelain  muutoksista  1 .9.2004  alkaen seuraa  mm. 
•  jätteen haltijan  on  liityttävä alueella järjestettyyn jätteenkuljetukseen 
•  jätteen haltijan  on  toimitettava jätteet järjestetyn jätteenkuljetuksen piiris-

sä olevaan jäteastiaan  tai keräyspaikkaan  lukuun ottamatta niitä jätteitä, 
jotka jätteen haltija tämän  lain,  sen  nojalla annettujen säännösten  ja  asi-
anomaisten kunnallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti hyödyntää  tai 

 käsittelee itse 
•  vanhat vapauttamispäätökset kumoutuvat  1.1.2006.  

Kaikki edellä mainitut  asiat  vaikuttavat myös suoraan  tai  välillisesti  E18-tien 
jätehuollon kehittämiseen  mm.  seuraavasti: 
• sekajätteen  jätteen käsittelymaksut nousevat 
• astioihin  sijoitettu kotitalous-  ja  painava yritysjäte nostavat jätteenkäsitte-

lymaksuja suhteellisesti eniten 
•  jätehuollon,  eko- ja jätepisteverkoston  kehittäminen  haja-asutusalueilla 

vähentää levähdyspaikkojen käyttöä kotitalousjätteen sijoituspaikkana 
• biohajoavan  jätteen merkitys levähdyspaikkojen jätehuollossa  on  selvitet- 

tävä vuosien aikana 
•  tienvarsille jätettyjen "romuajoneuvojen" käsittelyyn  on  laadittava uudet 

toimintaohjeet 
•  sähkö- elektroniikkaromun määrä tulee pienenemään  SER - tuottajavas-

tuu  lainsäädännön myötä. 
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7 SEUDULLINEN  YHTEISTYÖ  

7.1 Tiehallinnon  ja  kuntien välinen yhteistyö  

Tiehallinto  ja kunnat  ovat perinteisesti tehneet paljon yhteistyötä, yhteistyö 
jätehuollon osalta  on  toistaiseksi ollut vähäistä. Molemmat osapuolet kuiten-
kin uskovat, että yhteistyön kehittämisen avulla voidaan kehittää sekä  E18- 
tien  jätehuoltoa  että kunnallista  jätehuoltoa.  Yhteistyön avulla voidaan luoda 
järjestelmä, joka parantaa sekä tienkäyttäjien että kunnallisen jätehuollon 
piirissä olevien  jätehuoltopalveluja.  Samalla  jätehuoltoon  liittyvät kustannuk-
set pystytään kohdistamaan oikein.  

Ku  ntahaastattel ujen  yhteydessä  esi  Ile  tulleita merkittävimpiä yhteistyömah-
dollisuuksia ovat:  
•  kunnan järjestämän jätehuollon kehittäminen sekä kuntien että kunnallis-

ten  jätehuoltoyhtiöiden  toimesta  
•  alueellisten  keräyspisteiden  sijoittaminen ihmisten  luonnollisille kulkurei

-teille  ja  kauppakeskusten  yhteyteen  
•  saaristolaisten jätehuollon kehittäminen kunnallisten  jätehuoltoyhtiöiden 

 toimesta  
• levähdys-  ja  pysäköintialueiden  jätehuollon  ja  jätehuoltoverkoston  kehit-

täminen siten, että  se  tukee mandollisuuksien mukaan kunnallista jäte- 
huoltoa  

•  tiedotus-  ja  opastusmateriaalin  tuottaminen  ja  jakelu sekä  mandollisteri 
opastaulujen  asentaminen  levähdys-  ja  pysäköintialueille 

• kustannusjakoon  liittyvien periaatteiden sopiminen  
• yhteistyöperiaatteiden  sopiminen siten, että ne varmistavat toiminnan 

jatkuvan seurannan  ja  kehittämisen.  

7.2  Yhteistyön  organisointi 

Tiehallinnon  on  myös tulevaisuudessa kannettava päävastuu  E18-tien  le
-vähdys-  ja  pysäköintialueiden jätehuollosta  siinä laajuudessa, missä järjes-

telmä toimii. Kaikissa  toimintamalleissa  on  noudatettava  tielainsäädäntöä. 
Pysäköinti-  ja  levähdysalueet  on  tarkoitettu palvelemaan tienkäyttäjien tar-
peita, eikä niitä  sen  vuoksi ole tarkoituksenmukaista käyttää  yhdyskuntajät

-teiden  keräyspaikkoina. Tiehallinto  tulee käynnistämään  levähdys-  ja  pysä-
köintialueiden tavoitetilan määrittetyprojektin. Tiehallinnon  kannattaa kuiten-
kin lisätä yhteistyötä muiden tahojen kanssa sekä tutkia mandollisuuksia 
toiminnan  ulkoistamiseen.  Luonnollisia yhteistyökumppaneita ovat alueella 
toimivat kunnalliset  jätehuoltoyhtiöt  (Itä-Uudenmaan  Jätehuotto  Oy  ja  Ky-
menlaakson Jäte Oy) sekä alueelliset  ympäristökeskukset.  Alueen  kunnat  
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voivat olla yhteistyössä mukana jätehuoltoyhtiöiden kautta. lsoimmilla kau-
pungeilla tulee olla oma edustajansa yhteistyöryhmässä. Ongelmien ratkal-
semisessa tarvitaan myös tiepilrien  ja  kuntien välistä keskinäistä yhteistyötä 

Toiminnan ulkoistaminen mandollistaa myös yksityisten yritysten käyttämistä 
jätehuoltoyhtiöiden rinnalla toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen  ja orga-
nisointiin.  Tällöin toimintaa ei välttämättä tarvitse tarkastella jätehuoltoyhtiöi

-den toimintarajojen  mukaisesti vaan yhtenä suurempana kokonaisuutena. 
Tässäkin toimintamallissa Tiehallinto kantaisi päävastuun tieosuuden jäte-
huollon hoidosta  ja  kehittämisestä, mutta toimisi muuten ainoastaan tilaaja- 
organisaationa. 

Yhteistyömalleista  ja kehitystoi menpiteistä  riippumatta toiminta  on  organisoi-
tava siten, että toiminnan rahoitus  on  osa  normaalia toimintaa. Näin voidaan 
varmistaa, että rakennettava toimintamalli ei ole ainoastaan väliaikainen rat-
kaisu vaan sille taataan jatkuvuus.  

7.3  Kunnallisen/alueellisen jätehuoltojärjestelmän  kehittäminen 

Kunnallisen jätehuollon kehittämistoimenpiteillä voidaan vähentää levähdys
-ja pysäköintialueille kertyviä jätemääriä  ainakin noin  40 %.  Toimenpiteet  on 

kohdistettava  ennen kaikkea  haja-asutusaluelden  jätehuollon kehittämiseen: 
• kuntien vastuulla olevien asuinkiinteistöjen jätehuollon järjestämistä te- 

hostetaan  ja  kehitetään kuntien sekä kunnallisten jätehuoltoyhtiöiden 
toimesta 

• 	pienten kuntien jätehuoltojärjestelmän toteuttamisvaihtoja tulisi tarkastel- 
la 

•  haja-asutusalueen asukkaat (vakituiset  ja  vapaa-ajan asukkaat)  on  saa-
tava liittymään järjestetyn jätehuollon piiriin 

•  uuden jätelain mukaisesti vapautuksia ei myönnetä  ja  nykyiset vapau-
tuspäätökset kumoutuvat vuoden  2006  alusta 

• kiinteistökohtainen  ja aluekeräysverkosto  rakennetaan tarpeeksi katta-
vaksi palvelemaan kaikkia kunnan alueella asuvia ihmisiä 

• aluekeräysverkoston  rakentamisessa huomioidaan ihmisten luonnolliset 
kulku reitit 

•  virallisten aluekeräyspisteiden sekä levähdys-  ja pysäköintialueiden  yh-
distäminen voidaan toteuttaa  vain valtatiealueen  ulkopuolella esim. huol-
toasemien  ja  vastaavien yhteydessä 

• 	aktiivisen tiedottamisen avulla varmistetaan, että alueellisten keräyspis- 
teiden sijoituspaikat ovat asukkaiden tiedossa 

• 	kiinteistökohtaisten jäteastioiden tyhjennysrytmit mitoitetaan  siten, että 
normaali kotitalousjäte mahtuu aina klinteistön jäteastiaan 

• 	raja-alueen jätehuoltoa kehitetään jäteastioiden oikealla sijoittelulla siten, 
että ne perustuvat  raja-asema-alueen normaaliin toimintaan. 
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7.4  Kustannusvastuut  

E18-tien  jätehuoltokustannuksista  on  vastattava lainsäädännön  ja aiheutta-
misperiaatteiden  mukaisesti.  Tiehallinto  vastaa  tienkayttäjien  matkan  aikana 
syntyneiden jätteiden aiheuttamista kustannuksista  ja kunnat  vastaavat 
asumisesta  syntyvien  jätteiden aiheuttamista kustannuksista. Yritykset ovat 
velvollisia  järjestämäan  oman  jätehuoltonsa  ja  siihen liittyvät kustannukset 
asianmukaisesti. 

Muiden  käyttäjäryhmien  aiheuttamista  jätehuoltokuluista  vastuu  on  muilla 
tahoilla.  Kustannusvastuuta  voidaan jakaa eri osapuolten kesken ainoastaan 

 selkeiden yhteistyösopimusten  pohjalta, joissa  on  sovittu  kustannusjaosta. 
Kustannusvastuun  jaosta voidaan esimerkkinä mainita  Kuntaliiton  ja Tiehal-
linnon  välinen  sopimusmalli,  joka  on  jo  tällä hetkellä käytössä muutamilla 

 tieosuuksilla.  Mm.  Kouvolan seudun  kuntayhtymä  ja  Kaakkois-Suomen  tie- 
piiri ovat sopineet yhteistyöstä  esitetyllä  tavalla. Tämän muotoisia sopimuk-
sia voidaan tehdä,  jos Tiehaltinnon ylläpitämät levähdys- ja pysäköintialuei

-den jätehuoltopavelut  tarjoavat riittävästi vastinetta  maksuille,  eli  
• levähdys-  ja  pysäköintialueen  jätehuoltopalveluita  käyttävät myös kun- 

nan asukkaat  
• levähdyspaikalla  toimiva elinkeinoelämä käyttää alueen  jätehuoltopistettä 
• levähdyspaikan  läheisyydessä toimiva  pienyrittäjä  käyttää  levähdyspai

-kan jätehuoltopistettä.  

7.5  Yhteistyön ylläpito  ja  kehittäminen 

Yhteistyön ylläpidon  ja  kehittämisen varmistamiseksi perustetaan yhteistyö- 
ryhmä, jossa ovat osallisina  Tiehallinto, jätehuoltoyhtiöt,  kunnat,  alueelliset 

 ympäristökeskukset  ja  muut yhteisesti päätetyt tahot. Yhteistyöryhmän toi-
mivuus tulee olemaan haasteellinen tehtävä, koska toimivuuden kannalta 
ryhmässä tulee olla useita osapuolia. Yhteistyöryhmän toimintamallia tullaan 
hiomaan  pilottihankkeen  yhtenä tärkeänä  osa-alueena. Toiminnan koor-
dinoinnista vastaa  Tiehallinto,  joka voi myös ostaa tämän palvelun kunnalli-
silta  jätehuoltoyhtiöiltä  tai  yksityisiltä yrityksiltä.  Yhteistyöryhmä  kokoontuu 
kerran vuodessa. 

Yhteistyöryhmän toiminta alkaa huhtikuussa  2005  ja sen  tavoitteena  on: 
•  ohjata  ja  tukea  valitsemansa  työryhmän toimintaa  
•  tehdä  toimenpidepäätöksiä  työryhmän esitysten pohjalta  
•  kunnallisten  jätehuoltojärjestelmien  kehityksen seuranta  
•  varmistaa tieosuuden toimiva  jätehuoltojärjestelmä  ja  kehittää sitä osana 

 levähdys-  ja pysäköintialueiden kehityssuunnitelmaa 
•  toteuttaa  pilottihanke  valitulla  tieosuudella  toimintamallin kehittämiseksi 

 •  taloudellisten vaikutusten seuraaminen.  
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Yhteistyöryhmä  valitsee keskuudestaan työryhmän, joka vastaa toiminnan 
aktiivisesta kehittämisestä. Jatkuvia toiminta-alueita voisivat olla:  
• tilannetiedon  kerääminen  ja  päivittäminen 
•  tiedotus-  ja  valistustoiminnan  kehittäminen  ja  organisointi 
•  yhteydenpito tienkäyttäjien eri  kohderyhmiin 
• ongelmakohtiin  puuttuminen  ja  niihin liittyvien  kehitystoimenpiteiden  to-

te U  tta  m in en  
•  erilaisten teknisten  jätehuoltomallien  tarkastelu, testaaminen  ja  mandolli-

nen ehdotus käyttöönotosta.  

7.6 Pilottihankkeen  käynnistäminen 

Toimenpideselvityksen  perusteella  on  päätetty  pilottihankkeen  käynnistämi-
sestä välillä  Petäjäsuo/Sutela -  raja-asema. Hankkeeseen otetaan mukaan 
myös  Virolandella  sijaitsevan  pakkausmateriaalin  yleinen  keräyspiste,  joka 

 on  tarkoitettu lähinnä  itäturistien  käyttöön.  

Pilottihankkeen  tavoitteena  on  suunnitella  ja  toteuttaa toimenpiteet  ja  järjes-
telmät, joiden avulla vähennetään  E18-tien  roskaantumis-  ja  jäteongelmaa 

 edellä mainitulla  tieosuudella. Pilottihankkeen yksilöidyt päätavoitteet  ovat 
seuraavat:  
•  yhteistyöryhmän toimintamallin määrittäminen  
• tiedotussuunnitelman  laatiminen  ja  tiedottamisen toteuttaminen suunni-

telman mukaisesti  
•  kunnallisten jätehuolto-  ja  ekopisteiden  sijainnin selvittäminen  levähdys

-alueiden suhteen  
• levähdys-  ja  pysäköintialueilla kerättävien jätejakeiden  määrittely 

 • kerättävien jätejakeiden  lajittelu-  ja  käsittelyvaihtoehtojen  vertailu 
 • levähdys-  ja  pysäköintialueille sijoitettavien opastetaulujen  suunnittelu  ja  

toteuttaminen  
• jatkotoimenpiteiden  määrittely.  

Pilottihankkeen  toteuttaminen alkaa hankkeen  valmistelulla  toukokuussa 
 2005.  Pilottihankkeen pituudeksi  on  ehdotettu  12  kuukauden ajanjaksoa.  

Pilottihankkeesta  vastaa Kaakkois-Suomen  tiepiiri  ja  hankkeesta julkaistaan 
 projektiesite  ennen hankkeen alkua.  

Pilottihankkeen työohjelma  on  esitetty kokonaisuudessaan  toimenpideselvi-
tyksen  liitteenä  6.  
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8  TIEDOTTAMINEN  

8.1  Kohderyhmätja  vastuu 

Tiedottamisen avulla  on  tavoitettava  hyvin erilaisia  kohderyhmiä.  Tiedottami-
sen muoto  ja  sisältö  on  muokattava aina  kohderyhmäkohtaisesti. Tunnistet

-tuja  kohderyhmiä  ovat seuraavat:  
•  kaikki järjestetyn jätehuollon asiakkaat  (yleisluontoinen  tiedottaminen). 

Päävastuu tiedottamisesta tässä ryhmässä  on  kunnallisilla  jätehuoltoyh-
tiöillä/alueen  kunnilla. Tiedottaminen toteutetaan  asiakaslehden,  yhtiöi-
den  kotisivujen  ja  jäteneuvojien  avulla.  

•  uudet järjestettyyn  jäteh uoltoon  liittyneet asiakkaat  
-  haja-asutusalueen vakituiset asukkaat  

haja-asutusalueen  loma-asukkaat  
-  aikaisemmin vapautuksen piirissä olleet asiakkaat  
-  tämän ryhmän  päävastuulliset  tiedottajat ovat kunnalliset jätehuolto

-yhtiöt/alueen  kunnat.  Tiedottaminen toteutetaan  asiakaslehden,  yhti-
öiden  kotisivujen  ja  jäteneuvojien  avulla.  

• kiinteistöt,  joissa  jäteastian tyhjennysrytmi  on  yli neljä  (4)  viikkoa.  Pää-
vastuu valvonnasta  on  viranomaisilla.  

•  rajan  ylittäjät.  Tiedottamisen päävastuu  on  Tiehallinnolla.  Tiedotus- 
kanavana käytetään  raja-alueella jaettavaa  informaatiomateriaalia  sekä 

 levähdysal ueille pystytettäviä opastustauluja. 
• kauppaliikkeet,  jotka myyvät tavaraa turisteille kotiin vietäväksi. 

Tiedottamisesta vastaavat  Tiehallinto,  kunnat ja  kunnalliset  jätehuoltoyhtiöt. 
Hallinnoinnista  ja  toiminnan käynnistämisestä vastaa  Tiehallinto.  Toiminnan 
ensimmäisessä vaiheessa laaditaan  tiedotussuunnitelma,  jonka pohjalta 
asiaa lähdetään viemään eteenpäin.  Tiedotussuunnitelman  tulee kattaa seu-
raavien  12-18  kuukauden yksityiskohtaiset toimenpiteet sekä kustannusar-
vio. Tämän lisäksi suunnitelman tulee sisältää  päätoimintalinjat kuukausille 

 19  -  36.  Käynnistämisvaiheen  jälkeen tiedotustoiminnan toteuttaminen siir-
tyy nimetyn yhteistyöryhmän vastuulle.  

8.2  Tiedottamisen toteutus  

Yleistiedottamisessa  hyödynnetään  median  kiinnostusta  E18-tien  jäteongel
-maan. Yleistä  tiedotusmateriaalia  voidaan liittää myös erilaisten lehtien  ja 

 julkaisujen mukaan. Samaten paikalliset  ilmaisjakelulehdet  ovat hyvä tiedon
-välityskanava.  Tiedottamista voidaan toteuttaa kunnallisten  jätehuoltoyhtiöi

-den  erilaisissa julkaisuissa. Esimerkiksi Itä-Uudenmaan  Jätehuotto  Oy jul-
kaisee säännöllisesti  asiakaslehteä,  jossa asukkaita voidaan valistaa myös 

 tienkäyttöön  liittyvissä  jätehuoltoasioissa.  Vastaavaa tiedottamiseen liittyvää 
yhteistyötä voidaan tehdä myös Kymenlaakso Jäte Oy:n kanssa.  Raja- 
alueella voitaisiin hyödyntää Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n  tiedotuskanavia. 

 Kunnallisten  jätehuoltoyhtiöiden asiakaslehtiä  tulisi käyttää jatkuvaan tiedon- 
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välitykseen, jolloin myös lukijat omaksuvat jatkuvan  tiedonsaannin  periaat-
teen.  

Rajatiedottaminen  voidaan osittain toteuttaa  raja-asemalle tulevilla sähköisil-
lä  tiedotustauluilla  sekä matkailijoille  jaettavana  kirjallisena  tietoiskumateri-
aalina  rajan  ylityksen  yhteydessä. Vastaava materiaali  on jakelussa  myös 

 huoltoasemilla.  Kirjallisen materiaalin määrä pidetään mandollisimman pie-
nenä, koska usein  tiedotusmateriaali  päätyy  jätteenä  tienvarsille. Materiaali 
voi olla luonteeltaan  valistavaa,  motivoivaa, mutta siihen voidaan tuoda mu-
kaan  sanktiokäytännön  kuvaus. 

Osana tiedottamista toimivat selkeät  opastaulut,  joita sijoitetaan jätehuolto- 
pisteisiin.  Levähdyspaikkojen  ja  raja-aseman yhteydessä olevissa  jätehuol-
topisteissä  voidaan järjestää  1 - 2  kertaa vuodessa  tiedotuskampanja,  jolloin 

 "jäteneuvoja"  opastaa  jäteasioissa  ja  jakaa materiaalia.  

8.3  Tiedottamisen sisältö 

Kaikki tiedottaminen tulee tehdä positiivisessa hengessä. Lähtökohtana  on 
 nykyinen lainsäädäntö,  sen  kehitys  ja  vaikutukset kotitalouksien jätehuollon 

järjestämiseen.  Tiedottam  isen  tavoitteena  on  vaikuttaa ihmisten käyttäytymi-
seen  ja  haluun toimia oikein  jätehuoltoon  liittyvissä asioissa. Tiedottamisen 
kiinnostavuutta voidaan lisätä alueella vaikuttavien julkisuuden henkilöiden 

 haastatteluilla,  joissa paneudutaan heidän tapaansa hoitaa  jätehuoltoon  ja 
kierrätykseen  liittyvät  asiat  mandollisimman hyvin. 

Tärkeä  osa  tiedottamista ovat  karttapohjat,  joihin  on  sijoitettu  aluekeräyspis
-teet.  Näin ihmiset pystyvät hahmottamaan, missä sijaitsee lähin  keräyspaik-

ka. Tiedotteissa  on  kerrottava, mitä  jätejakeita keräyspisteisiin  voi toimittaa. 
Samaten ihmisiä tulee opastaa, mitkä  jätemateriaalit  ovat  kierrätyskelpoisia 

 sekä minkä  jätemateriaalien  toimitus  vastaanottopaikoille  on  ilmaista. 

Tiedottamisen  on  oltava jatkuvaa, koska  jätelainsäädäntö  ja tuottajavastuu
-seen  liittyvät  asiat  kehittyvät  koko  ajan. Osana  kokonaistiedottamista  tuo-

daan myös esille, mikä  on levähdyspaikkojen jäteastioiden  tarkoitus  ja  min-
kälaista jätettä  ja  kenen toimesta  sinne  voidaan toimittaa.  

Levähdyspaikoille sijoitettavien opastustaulujen  on  oltava  selkeäkielisiä  ja 
 niissä  on  käytettävä useita kieliä (suomi, venäjä, englanti, ruotsi). Opastus- 

taulujen suunnitteluun kiinnitetään huomiota  pilottihankkeen  yhteydessä.  
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Kuva  5. 	Si/stilla  leva  hdys-  ja  pysäköintialueella  on miellyttavää  viettää 
ansaittua lepohetkeä 
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9  JATEHUOLLON  TEKNINEN TOTEUTTAMINEN  

9.1  Levähdys-  ja  pysäköintialueiden  sijainti  ja  määrä  

Levähdys-  ja  pysäköintialueita  ja  niiden jätteenkeräysjärjestelmiä ei saa 
poistaa, mutta mandollisesti niiden määrää voisi vähentää. Mikäli keräyspis

-teet  poistetaan kokonaan, ihmiset alkavat jättää enemmän jätteitä tienvarsiin 
sekä yksityisille maa-alueille. Tämä johtaisi entistä vaikeammin hallittavaan 
roskaantumisongelmaan, josta sekä Tiehallinnolle että kunnille aiheutuisi  Ii

-säkustannuksia.  

Jäljelle jäävien levähdys-  ja  pysäköintialueiden  toimintamalli tulisi tarkistaa: 
• levähdyspaikkojen  sijoittaminen oikeisiin paikkoihin (liikenteelliset  ja  ym-

päristöasiat huomioiden) 
• levähdys-  ja  pysäköintialueverkoston  kehittäminen tielinjausten suunnit-

telussa 
• levähdys-  ja  pysäköintialueiden  yhdistäminen esim. alueelliseen huolto-

asemaverkostoon 
• levähdys-  ja  pysäköintialueiden kunnossapidon  ja  siisteyden  varmistami-

nen 
• levähdys-  ja  pysäköintialueiden  valvonnan mandollistaminen  ja  tehosta-

minen.  

9.2  Tekninen ratkaisumalli 

Nykyisin käytössä oleva  Molok-syväkeräysjärjestelmä  on  toimiva, siisti  ja hy
-gieeninen  ratkaisu. Taulukossa  11 on  vertailtu eri keräysvälineiden välisiä 

kokonaiskustannuksia, kun  on  huomioitu seuraavat tekijät: investointikus-
tannus (poistoaika  6  vuotta), asennuskustannus (poistoaika  6  vuotta), tyh-
jennyskustannukset  (26  tyhjennystä/vuosi). Vertail ussa ilmoitetut  tiedot ovat 
suuntaa antavia  ja  yleisef  lä  tasolla laskettuja. Laskelmissa ei ole huomioitu 
jätteenkäsittelymaksuja, kunnossapitokustannuksia eikä mandollisia lisäva-
rusteita. Kustannusarviot  on  ilmoitettu ilman arvonlisäveroa. Erilaiset lokerik-
koihin perustuvat  pinta-astiajärjestelmät  sekä syntypaikkalajittelujärjestelmät 
perustuvat aina toimintaympäristöön. 

Taulukko  11.  Eri kera 	 välisten  kokonaiskustannusten  vertailu  
Keräysjarjestelma 	I  Keraysvälineen  tilavuus 	Kertatyhjennyksen hinta  

Molok-syväkeräysjärjestelmä 	 3 	 46,60  - 
Uppo —syväkeräysjärjestelmä 	 4 	 47,45  
Uppo —pintakeräysjärjestelmä 	 3 	 38,50  
Muu pintakeräysjärjestelmä 	 4 	 27,10  

Jätelainsäädännön  muutokset  ja  valtakunnallisen jätehuoltosuunnitelman 
tavoitteet asettavat uusia vaatimuksia myös levähdysalueiden jätehuoltorat-
kaisuihin. Sekajätteen käsittelymaksut tulevat nousemaan, mikä nostaa 
myös sekajätteen jätehuoltokustannuksia levähdysalueiden osalta. Lajittelu- 
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ratkaisuilla voidaan alentaa jätteenkäsittelymaksuja, mutta vastaavasti kerä-
ysvälineisiin  ja logistiikkaan  liittyvät kustannukset kasvavat. 

Teknis-taloudellisissa järjestelmävaihtoehtovertailuissa  on  huomioitava seu-
raavat tekijät, jotka käydään läpi pilottihankkeen yhteydessä: 
• syntypaikkalajitteluvaihtoehdot 
• keräysvälinevaihtoehdot  (taloudelliset  ja  käyttöön liittyvät tekijät) 
• 	logistiikkavaihtoehdot  ja  niihin liittyvät kustannustekijät 
• jätelajien  käsittelyyn liittyvät tekijät (taloudelliset  ja ympäristölliset  tekijät).  

10  VALVONTA 

Kun levähdys-  ja pysäköintialueiden jätehuoltopisteitä  vähennetään  ja  ne si-
joitetaan näkyvälle paikalle,  on  niiden valvontaa samalla mandollista tehos-
taa. 

Erilaisia valvonnan muotoja voivat olla: 
• kunnossapitohenkilöstön  valvonta 
•  mandollinen kameravalvonta 
•  mandollisesti levähdysalueella toimiva yrittäjä tekee valvontaa 
• levähdys-  ja  pysäköintialue  on  esim.  huoltoaseman yhteydessä, jolloin 

valvonta  on  helppo toteuttaa huoltoaseman henkilökunnan toimesta 
• lähialueen maanomistaja suorittaa valvontaa. 

Jatkossa myös havaituista väärinkäytöksistä  ja  mandollisista ympäristörikok
-sista  tulee aina ilmoittaa viranomaisille, joilla  on  mandollisuus antaa myös 

taloudellisia sanktioita väärinkäyttäjille. 
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11  LIITTEET  

1 Toimenpideselvityksen  taustana olevat analyysit  

2. Aluekartta  

3. Asukaskyselyt  

4. Rajahaastattelut  

5. Jäteanalyysitulokset  

6. Pilottihankkeen työohjelma 
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LuTE  1.  TOIMENPIDESELVITYKSEN  TAUSTANA 
OLEVAT ANALYYSIT  

1. Jäteanalyysit:  3  kpl  
2. Asukaskysely:  haja-asutusalueen asukkaat  
3. Asukaskysely:  vapaa-ajan asukkaat  
4. Rajahaastattelu: rekkalilkenne  
5. Rajahaastattelu: pientukkukauppiaat  
6. Rajahaastattelu: henkilöautoiiikenne  
7. Henkilöhaastattelu:  alueen kuntien edustajat  
8. Henkilöhaastattelu:  alueellisten  jätehuoltoyhtiöiden  edustajat  
9. Henkilöhaastattelu:  Kaakkois-Suomen  ympäristökeskuksen  edustaja  
10. Henkilöhaastattelu:  alueen  tiepiirien  edustajat  
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LuTE  3. ASUKASKYSELYT  (HAJA —ASUTUSALUE) 

________________________  4 3% 5 4% 5 4% 4 3% 4 3% 2 2% 6 5% 3 3% 9 8% 424% 
 _____________________________________________  14 12% 20 17% 17 14% 21 18% 15 13% 4 3% 12 10% 11 9% 32 27% ¶46 14% 

 _______________________________________  4 3% 7 6% I 1% 7 6% 4 3% 4 3% 4 3% 3 3% 15 13% 49 5% 
 ____________________________________  9 8% 2 2% I 1% 7 6% 5 4% 4 3% 4 3% 7 6% 10 8% 49 5% 
 ___________________________  2 2% 0% 2 2% 2 2% I 1% 0% 0% 2 2% 4 3% 13 1%  

____________________________________  I 1% 	0% 2 2% 1 1% 	0% 	0% 1 1% 	0% 1 1% 6 1% 
7u 	 0% 	0% 	0% 	0% 	0% 	0% 	1 	1% 1 1% 1 1% 3 0% 

 tho  asunnolla oma  jOteastia? 
KylIa 	 33 28% 32 27% 24 20% 39 33% 24 20% 13 8% 28 23% 27 23% 63 53% 280 26%  
Ei 	 1 1% 22% 4 3% 33% 54% 4 3% 	0% 	0% 87% 273% 

 $  on,  kuinka usein  astio  tyhjennetään  kesaajkaan 
lkrtl2vkoa 	 ¶8 ¶5% 14 12% 18 ¶5% 29 24% 15 13% 5 	4% 	14 12% 18 15% 38 32% 169 16%  
lkrlJ4vkO 	 10 8% 12 ¶0% 5 4% 10 8% 6 5% 2 2% 10 	6% 	6 7% 13 11% 76 7%  
16012kR 	 2 2% 	1 	1% 	1 	1% 	0% 	1 	1% 	3 3% 	2 	2% 	1 	1% 6 7% 19 2%  
harventnsn 	 3 3% 5 4% 	0% 	0% 3 3% 	0% 2 	2% 	0% 4 3% ¶7 2% 
son,  kuinka usein  astia  t-yhjennetään talviarkaan 
lkrti2vkoa 	 17 14% 14 12% 18 15% 29 24% 15 13% 5 	4% 	14 12% 18 15% 27 23% ¶57 15%  
1ktt14v60 	 11 9% 12 10% 5 4% 10 8% 6 5% 2 2%  lO  8% 	8 7% 20 17% 84 8%  
16012kk 	 2 2% 	0% 	1 	1% 	0% 1 	1% 3 3% 	2 	2% 	I 	1% 6 5% 16 1%  
barvernntoi 	 3 3% 6 5% 	0% 	0% 3 3% 	0% 2 	2% 	0% 8 7% 22  
ka jäteastian tykjentaa 	 ___________  
Kanta 	 2 2% 1 1% 1 1% 	0% 	0% 2 2% 	0% 	1 	1% 	0% 7 1%  
Urokodsyt 	 30 25% 29 24% 20 17% 38 32% 21 18% 10 8% 26 22% 25 21  %  63 53% 262 24%  
Enlieda 	 0% 	0% 2 2% 	0% 1 1% 	0% 	1 	1% 	1 	1% 	0% 5 0%  
Hoidan  tse 	 1 	1  % 	1 	I  % 	1 	1  % 	0% 2 2% 	0% 	1 	I  % 	0% 	0% 6 1  % 

ei._oletko_liittynyt_kunnan_kerayptstepalveluun? 	 __________  
Kyllä 	 2 2% 43% 3 3% 22% 	0% 4 3% 2 	2% 4 3% 54% 202%  
Ei 	 6 5% 12 10% 8 7% 10 8% ii 9% 	0% 	8 	7% 	1 	1% 23 19% 79 7% 

 imitatko  Jätteet kunnan yleiseen  kerayspisteeseen  
Kyllä 	 9 8% 76% 7 6% 7 6% 8 7% 3 3% 6 	5% 5 7% 98% 646%  
Ei 	 10 8% 13 11% 9 	8% 17 14% 8 7% 8 	7% 14 12% 4 	3% 29 24% 112 ¶0%  

ei._mihin_toanitat_kesäasannotia_syntyneet jätteet 	 ___________ 
mvuhunydeiseenkerayspisleeseer 	 3%D 1% 	i%L 	o%L::I  1% 0% 	2% 	J 1% 3% 12 1%  
levandyspaikkojen jateastioihin 	 0 	0% 	0% 	1 	1  % 	0% 	0  % 	0% 	0  % 	0% 	0% 	1 	0%  
jonkin  tnuiihan  paikkaan  (ntinnel 	 3 	3% 	2 	2  % 	0% 	4 	3  % 	1 	1  % 	2 	2% 	0  % 	1 	1  % 	0% 13 I  % 

 käytä  sopimusperostelsia palvelaita,  koska 
palvelut ovat liian  kalima 	 I 	I  % 	1 	I  % 	1 	I  % 	0  % 	3 	3% 	0% 	1 	1  % 	0  % 	0% 	7 	¶ 
keraysasilat emvat  Ole  kulkureillmni varrnlla 	 I 	1  % 	1 	1  % 	0% 	0  % 	0% 	I 	1  % 	0% 	0% 	¶ 	1  % 	4 	0% 
Maus 	 1 1% 	0% 1 1% 1 1% 	0% 	0% 	0% 	0% 	0% 3 0%  
säasunnollani  syntyy  kaatopaikkajätettä 	 ___________ 

ISllvrli 	 28 23% 29 24% 23 19% 36 30% 25 21% id 12% 25 21% 24 20% 61 51% 265 25% 
16-3Olivrk 	 4 3% I 	1% 	0% 4 3% 	1 	1% 	0% 	¶ 	1% 	2 2% 6 5% ¶9 2%  
'3011unli 	 0% 	0% 	0% 	0% 	0% 	0% 	¶ 	1% 	0% 1 	1% 2 0% 

 ko  E.18  tien  tienvanet  mielestäsi  stistit?  
Kyllä 	 8 	7% 9 8% 13 11% 16 13% ii 9% 5 4% ¶2 10% 7 6% 17 14% 98 9%  
Ei 	 20 17% IS 13% 6 5% 15 13% 8 7% 8 7% 18 15% 9 8% 48 40% 147 14% 

 'atko levähdyspaikkojen jäteastiat  toimivia  
Kyla 	 9 8% 4 3% 5 4% 8 7% 8 7% 3 3% 8 	7% 3 3% 1210% 606% 
Em 	 11 9% 9 8% 	7 6% 19 16% 8 7% 7 6% 12 10% 5 5% 43 36% 122 11%  
JätkÖ nykynsia  618-tien  Ievähdyspaikkoja siistemnä 
Kylla 	 1 	1% 4 3% 4 3% 7 6% 6 5% 3 3% 	4 	3% 	0% 119% 404% 
Em 	 20 17% 17 14% 10 8% 23 19% 10 8% 8 7% 	7 14% 9 8% 46 38% 160 15%  
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LuTE  3.  ASU KASKYSELYT (VAPAA-AJAN ASUKKAAT)  

loka  monta henkilöä kesäasunnossa olesk 

tko kesäasunriolla  oma yateastia? 
Kylla  
Ei  
son,  kuinka usein  astia  tyhjennetäan 
lkrli  2  okoa 
lkrti  4  uko 
lkrt/2kk  
harvemmin 
ikajäteastian tyhjentaä  
Kunta 
Urakoitsija  
En  tieda  
itse  
sej,  oletko liittynyt kunnan keräyspistepal 
Kylla 
Ei 
umitatko  jätteet kunnan yleiseen kerayspis 
Kylla 
Ei  
is  ei, mihin toimitat kesaasunoolla syntyne 
Kotiin 
muuhun yleiseen kerayspisteeseen 
levähdyspaikkolen jateashOihin 
onkin muuhun paikkaan jminne  

i  käytä sopimusperusteisia jatehuoltopalue 
palvelut ovat liian kalliita 
keraysastiat eivat  ole kulkureithni varrella 
Muu syy 
rsäasunnollani  syntyy Iraatopaikkajatettä 

151/ork  
16-30 I/  ork  
»  30 I  /vrk  
sko  E-1 8  tien tienvarret mietestasi silstit? 
Kylla 
Ei 

catko levähdyspaikkojen jateastiat  toimivia 
Kylla 
Ei 
dätkö  nykyisiä  E18-tien levähdvspaikkoia  

3% 4 3% 2 2% 4 3% 8 7% 2 2% 	1 	l°/o 	4 3% 1 1% 29 3% 
17% 21 18% 16 13% 22 18% 19 16% 22 18% 18 	15% 21 18% 14 12% 173 16% 
3% 2 2% 6 5% 7 6% 3 3% 4 3°/s 7 	6% 	1 1% 6 5% 404% 
4% 	2 	2% 4 	3% 	1 	1% 	1 	1% 	3 	3% 	1 	1% 	1 	1% 	1 	1°/fl  19 2% 

0% 1 
	

1 	1 	3 	
1 	

1 	 ______  

1% 5 4% 16 13% 16 13% 8 7% 4 3% 	5 	4% 16 13% 15 13% 86 8% 
22% 25 21% 14 12% 18 15% 24 20% 28 23% 22 18% 10 8% 5 4% 172 16% 

1% 3 3% 15 13% 12 10% 5 4% 1 1% 2 	2% 6 5% 8 7% 53 5% 
0% 2 2% 1 1% 3 3% 0 0% 2 2% 2 	2% 6 5% 3 3% 152% 
0% 	0% 1 1% 0 0% 2 2% 0 0% 0 	0% 	1 1% 2 2% 6 1% 
0% 	0% 0 0% 2 2% 1 1% 1 1% 0 	0% 2 2% 2 2% 8 1% 

2% 	1 	1% 2 2% 1 	1% 0 0% 2 2% 	1 	1% 	1 	1% 	1 	1% 11 1% 
0% 3 3% 9 8% 11 9% 5 4% 3 3% 0 	0% 14 12% 14 12% 59 5% 
2% 1 1% 2 2% 2 2% 2 2% 	0% 	1 	1% 	0% 	0% 10 1% 

0% 	0% 2 2% 3 3% 1 1% 1 1% 2 	2% 	0% 	0% 9 1% 

22% 2319% 1 1% 0 0% 6 5% 2521% 0 	0% 0 0% 3 3% 84 8% 
3% 6 5% 21 18% 27 23% 21 18% 5 4% 24 20% 17 14% 7 6% 131 12°/o 

21% 17 14% 11 9% 1 	1% 5 4% 20 17°/o 2 	2% 	6 5% 4 3% 91 8% 
6% 10 8% 15 13% 25 21% 23 19% 12  10°/fl  22 	18% 16 13% 11 9% 141 13% 

10% 8 7% 16 13% 23 19% 27 23% 16 13% 25 21% 14 12% 7 6% 148 14% 
3% 0 0% 2 2% 5 4% 1 1% 0 0% 3 	3% 0 0% 1 1% 15 1% 
0% 1 1% 1 1% 	0% 1 1% 	0% 3 	3% 	0% 	0% 6 1% 

0% 	0% 	0% 3 3% 2 2% 1 1% 1 	1% 	0% 	0% 7 1% 

0% 	1 	1% 2 2% 	1 	1% 2 2% 2 2% 	2 	2% 	1 	1°/s 	0% 11 1% 
2% 3 3°/s 8 7% 4 3% 6 5% 7 6% 	9 	8% 	1 	1% 1 	1% 41 4% 
2% 2 2% 1 1% 7 6% 4 3% 1 1% 4 	3% 3 3% 	0% 242% 

24% 23 19% 29 24% 34 28% 28 23°/s 30 25% 26 22% 22 18% 18 15% 239 22% 
0% 3 3% 0 0°/a 0 0% 0 0% 3 3% 0 	0% 2 2% 2 2% 101% 
0% 	0% 	0% 	0% 1 1% 	0% 	0% 	0% 	0% 1 0% 

13% 6 	5% 19 16% 18 15% 14 12% 21 18°/C 14 	12% 8 	7% 	9 	8% 125 12% 
10% 20 17% 4 3% 6 5% 12 10% 10 8% 	8 	7% 	6 5% 13 11% 91 8% 

3% 8 7% 6 5% 8 7% 5 4% 108°/s 8 	7% 	3 3% 2 2% 535% 
10% 12 10% 4 3% 4 3% 8 70/» 8 7% 	6 	5% 	8 7% 11 9% 73 7% 

3% 4 3% 3 3% 7 6% 4 3% 4 3% 4 	3% 4 3% 2 2% 353°/s 
9% 16 13% 6 5% 6 5% 11 9% 13 11% 10 	8% 	8 7% 12 10% 93 9%  
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LuTE  4.  RAJAHAASTATTELUT (PIENTUKKUKAUPPIAAT) 

PIENTUKKUKAUPPLAAT 	 Vastauksia yhteensä (kpl) 	 I 	sJ  
Käyn Suomessa  a) «5 kr1 /  v 0 0% 

b)6-20krt/v I 20% 
c)02Okrt/v  4 80%  

Yhden  matkan  keskimääräinen oieskeivaika Suomessa  a) 1 vrk 2 40% 
b) 2-3vrk 2 40% 
C)>3vrk  1 20% 

IMaikan  kohteet Suomessa  a) Helsinki 5 
b)  Kotka  2 
0/muu  3 33%I  

Mitä tuotteita hankit Suomesta  a) kodinkoneet 4 21  %  
b)  kalusteet  2 11  %  
cl  elektroniikka  2 11 
d) autotarvikkeet 4 21  %  
e)  rakennustarvikkeet  2 11  % 
flmuu  5 26°/o 

IKaytan E18tien evähdyspaikkoja  a)  kyllä  51 IIiIIi 
b)ei  0 0% 

______  0% 
IKaytän  muiden tieosuuksien levähdyspaikkoja  a)  kyllä  5 100% 

b)ei 	 Ii 	0°/o 

ITyhiennätko  autossa olevat roskat levähdyspaikkojen jateastioihin  a)  kyllä  3 60  % 
b)ei  2 40% 

IJos  ei, mihin viet pakkausmateriaalit 	 al  muuhun roska-astiaan 	 I 	ti 	43 0/,J  

muu 

IMatkalia  syntynyt jäte  on  pääasiassa  a)  pahvi  4 
b)puu  3 27% 
C)  muovikääreet 2 18% 
d) muu materiaali  0  %  
e) ei synny jätettä  2 18% 

lonko  nykyiset  E18-tien levähdyspaikkojen astiat toimivia 	 a)  kyllä 	 3 	60% 
b)ei 	 2 	40% 

3 

(It 

0' 
0 

CD 

3 
CD 

I 
CD 
(fl 

3  
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LuTE  4.  RAJAHAASTATTELUT (HENKILOLIIKENNE)  

HENKILÖLIIKENNE 	 Vastaukset yhteensä  (kpl) 	 I 	301  

Käyn Suomessa  a> <3  kr1  Iv 6 16% 
b)4-l0krtiv  3 8%  
c)'lOkrt/v  29 76%  

Yhden  matkan  keskimaäräinen oleskeluaika  Suomessa  a) 1 v 16 42  %  
b) 2-3  vrk  16 42%  
c)>3vrk  6 16%  

Mihin  allan  autossa syntyneet jätteet, kun  jonotan  raja-alueella  
VenäjOn  puolelle  

a)  kaytän  raja-alueen  jäteastioila  3 8%  
bl  tuon syntyneet roskat mukanani Suomen puolelle  24 63%  

muu toimintatapa  4 11  %  

Mihin  laitan  autossa syntyneet  lälleet.  kun  jonotan  raja-alueetla  
Suomen puolelle  

a>  kaytan  raja-alueen  jaleaslioita  0 0%  
b)  tuon syntyneet  roskal  mukanani Venäjän puolelle  19 50% 
C)  muu  loiminlalapa  1 3  % 

IKäytän  E18-tien  levandyspaikkoja  a)  kyllä  30 79%  
b>ei  1 3%  

IKäytän  muiden  tieosuuksien levähdyspaikkoja  a)  kyllä  26 68%  
b)ei  9 24%  

ilyhjennätkö  autossa olevat roskat  levähdyspaikkojen jäteastioihin  a)  kyllä  24 63%  
b)ei  0 16%  

4pyei,  mihin  viet  roskat  a) muuhun  roska-astiaan  12 32% 
b) säilytän autossa  koko matkan 	 7 
C)  vten  muuhun paikkaan 	 1 

18% 
3%  

IMissä sivoarl  auton  ja  mihin  laitan  silloin syntyneet Jätteet  a)  levähdyspaikoilla  2 5% 
b) raja-alueella  
d)  muualla  

0 0  %  
24 63%  

IMatkalla  syntynyt jäte  on  pääasiassa 	 la)  sekajätettä  34 57  %  
b)  biojätettä 	 4 
C)  muut  pakkausmalenaalit 	 8 
d) melallit (lölkit) 	 6 
e) lasi (pullot,  pakkauslasi) 	 8 

7  %  
13% 
10% 
13%  

lonko  nykyiset  ElS-tien  levandyspaikkojen jäteastial  toimivia  a)  kyllä  20 68%  
b)ei  1) 21%  
c)EOS  4 11%  

3 

0- 
0 

3 

5) 

5)  
cp  
3 .  
CD  

Sn  

I 
CD  
cp  

5) 
5) 

3 
5) 
5)  
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LuTE  4.  RAJAHAASTATTELUT (REKKALIIKENNE) 

FEKKALIIKENNE 	 Vastauksia yhteensa (kpl) 	 I 	301  

IKayn  Suomessa  a) vi lo  krt /  V 2 7  
b)lO-3Okrt/v  2 7%j  
c)>3Okil/v  26 87%I  

lvhden  matkan  keskimaäräinen oleskeluatka  Suomessa  a) 1  vrtc  —lo 33  %  
b) 2-4  vrk  T7 57%  
c)'4vrk  3 10%  

Mihin laitan autossa syntyneet j5tteet, kun Jonotan  raja-alueella  
Venäjan  puolelle  

a)  k8yti  ra-alueen jSteastioita Th  0%  
6)  tuon syntyneet roskat rnukanani Suomen Ixiolelle  22 73% 
C)  muu toimintatapa  0 0%  

Mihin laitan autossa syntyneel JStteet. kun jonotan rala-alueella  
Suomen puolelle  

a)  kaytSn  raja-alueen jåteastioita  0%  
6)  tuon Syntyneet roskat mukanani VenSlSri puolelle  21 70% 
c)  muu toimintatapa  1 3  %  

I  KSytSn  E18-tien levandyspaikkoja  a)  kyllS  24 80%  
b)e  3 10%  

TKaytSn  muiden tieosuuksien levshdyspaikkoja 	 a)  kyffa 	 18 	60%  
b)ei 	 10 	33%  

Tytljennätkö  autossa olevat roskat levandyspaikkojen lateashoihin 	 a)  kyll8 	 18 	60%  
b)ei 	 8 	27%  

IJos  ei, mihin viet roskat 	 a)  muuhun roska-astiaan 	 18 	60  %  
b)  sailytari  autossa  koko matkan 	 3 	10% 
C)  vien muuhun paikkaan 	 0 	0  % 

IMatkalla  syntynyt jate  on  pasasiassa  a) selcajatetta  27 90% 
b) biojStetta  7 23% 
C)  muut pakkausmalenaalit  9 30% 
6)  metallit (tölkit)  10 33% 
e)  lasi (pullot, pakkauslasi)  2 7  % 

lOnko  nykyiset  618-tien levSl1dyspaikkoen astiat toimivia 	 a)  k1l8 	 21 	70%  
b)ei 	 4 	13%  

lonko  nykyiset levandyspaikat Siisteja 	 a)  kylla 	 26 	87%  
b)ei 	 0 	0%  

I 
CD 
CI)  

=  St 
—lot 

 —i  
m3  
ni  St  
—lat  
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LuTE  5.  JÄTEANALYYSITULOKSET  

Uusimaa 
tien 
puoli  

tilavuus  
m3  

tayltÖaste  
%  

kokonaispaino 
 kg 

m3-paino  
kg  / rn3  

Kp-ate  
kg  

kpate 
Kotital 

kp4äte  
matkaihjat  

up-late  
yritykset  

sioläte 
 kg 

pate,  
kg 

lasi 
kg 

metalli 
kg 

muu  pm  
kg 

energlalae  
kg 

rak jate 
kg 

ongjate  
kg 

muu  jate 
kg  

huom  
___________________________________________ 

Sarvilahli  P 9 95% 1293 151 824 596 136 87 19 38 33 32 0 175 22 5 148  
tekstiilrt. remonttijäte, kenneljate 
pakkausvanteet  

Sarvilahti  P 9 97% 1300 149 818 586 163 20 0 40 20 48 0 213 5 4 164  
SER. tekstiitit, kioskitätetta, pat/ala, 
kirjoituskoneita, maalipurtckeja  

Kuala p 9 90% 120 148 105 205 98 748 55 2 5 9 0 47 30 0 5  mainoslebtia, kioskijatetta, kotitalouslatetta 
Ostersundom  P 13 80% 14 135 82 50 32 0 0 6 2 2 0 18 0 0 30  
Yhteensä  P 27 94% 37 149 2693 1387 397 855 74 80 58 89 0 435 57 9 317  

Sarvilahti  E 9 90% 970 120 444 423 21 0 6 95 5 84 0 164 75 5 81  
auton osia,  tekstulit, rakerinuslatetta 
kukkaruukkuja,  paperia  

Sarvilahti  E 9 95% 500 58 219 143 47 25 0 79 15 10 0 112 20 5 46  tekstiilit,  pakkausmateriaalia, kotitalousjatetle 
Jamböle  E 9 97% 108 124 921 215 59 647 30 2 4 10 0 85 4 16 15  SER,  tekstiilit,  kioskijäletta 
Östersundom  E 2 6 55  %  22 154 103  Th  25  Th ' Tj  3 51 8 4 26  
Yhteensä  E 27 94% 255 101 1584 781 127 672 36 176 24 104 0 361 99 26 142  
Yhteensä  PiE  54 94% 6343 125 4277 2168 524 1527 110 256 82 193 0 796 156 35 459  
Kaakkois -Suomi 
Summa P 69 77% 687 129 421 280 141 0 26 22 11 7 0 142 0 1 43  tekstulit. luistimia, paandin paperisilppua  

Kattilainen  p 9 90% 507 63 299 224 63 2 5 4 51 14 0 124 0 16 19  
lamppu kangasta.  akku, kyllästettya  puuta  
laslpullola 

Ahvenkoski  P 6 75% 650 96 364 93 0 6 10 39 0 79 0 3 157  
Kauranen  P 3 80% 280 58 183 120 63 0 10 0 5 2 0 67 3 0 10  

Petajasuo  P 6 85% 424 83 280 168 77 40 15 13 4 5 0 84 0 4 19  
tekstitu,  paperia.  olykanistereita. SiC -N  lauhe 
vaaka, nauhuri 

Yhteensä  P 30,9 '5 7,k 2548 143 1547 1063 437 42 60 45 81 67 0 496 3 24 248  

Vaalimaa  E 18 77% 1059 76 654 110 534 0 43 3 35 11 0 333 0 0 5  
tekstuli 	luistirnia, pullola. tölkkeja 
pakkausmateriaaleja  

Summa E______ 5,2 85% 751 170 225 124 51 50 0 58 7 9 16 122 290 12 12  
tekstiili,  ajoprirturi, ilmasuodatin  
pahvipakkaukset 

Savukoski  E 9 97% 559 64 276 195 81 0 5 57 25 16 0 71 0 7.3 102  
kertakayttögrultit. valaisin, tekstulit, autonosia.  
muovipultota  

Kattilainen  E 9 77% 529 76 299 233 48 18 0 56 26 16 0 101 4 0 62  
mun, työkoriepattenit.  kattilat,  maatipurkit. 
vaatteet. pahvi 

Sutela  E ' e T'0 296 57 171 139 32 0  Th  12 9 5 U 53 0 22 5  tekstslit, öttya,biojate,  pullot.  tblkit 
Pet8jasuo  E 3 75% 220 49 148 15 90 43 0 2 5 3 Ii 59 0 0 3  
Yhteensä  E_______ 47,2 85% 3194 89 1625 801 746 68 66 186 102 57 16 680 294 41,3 186  
Yhteensä  P*E  78,1 1105k 5742 116 3172 1864 1183 110 126 231 183 124 16 1176 297 65,3 434  
YHTEENSA  P 57,9 115% 6341 146 4240 2450 834 897 134 125 139 156 ii 931 60 33 565  
_______ ____ ______ ____  67% 58% 20% 21% 2% 2%2% 2% 0% 15% 1% 1% 9%  
YHTEENSA  E_______ 74,2 89% 5744 95 3209 1582 873 740 102 362 126 161 16 1041 393 67,3 328  
________ ____  56% 49% 27% 23% 2% 6%2% 3% 0% 18% 7% 1% 6%  
YHTEENSA P+E  132,1 102% 12085 120 7449 4032 1707 1637 236 487 265 317 16 1972 453 100,3 893 

62% 54% 23% 22% 2% 4%2% 3% 0% 16% 4% 1% 7% 
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El 8 -tien ympäristöongelmien ratkaiseminen välillä  Helsinki-Vaalimaa 
LIITTEET 

LuTE  6.  PILOTTIHANKKEEN TYÖOHJELMA  

I  JOHDANTO  

Pilottihankkeen työohjelma levähdysalueille  välillä Petäjäsuo/Sutela - Vaa-
Ilmaan  raja-asema  on  jatkoa  E18-tien ympäristöongelmien ratkaisemiseksi 
välillä  Helsinki-Vaalimaa laaditulle toimenpideselvitykselle.  Toimenpide- 
selvityksessä pilottihankkeen toteuttaminen esitettiin yhtenä toimenpi-
desuosituksena. 

Hankkeen tavoitteena  on  toteuttaa välillä Petäjäsuo/Sutela - Vaalimaan  raja- 
asema pilottiprojekti, jolla pyritään vähentämään  E18-tien levähdys-ja pysä-
köintialueiden  sekä tienvarsien roskaantumis-  ja jäteongelmaa ko.  alueella. 

El8-tien välittömällä vaikutusalueella Kaakkois-Suomen tiepiirin alueella  on 
 neljä kuntaa Pyhtää,  Kotka,  Hamina  ja  Virolahti  ja  Uudenmaan tiepiirin alu-

eella viisi kuntaa Sipoo, Pernaja, Ruotsinpyhtää, Porvoo  ja  Loviisa. Pilotti- 
hanke toteutetaan  E18-tiellä  Kotkan,  Haminan  ja Virolanden  kuntien alueilla.  

E18-tien jäteongelmat  on  nähtävä osana alueen liikenteen infrastruktuurin 
parantamista. Näkökulma korostuu EU:n laajenemisen myötä.  On  esitetty, 
että  Baltia ja  Kaakkois-Suomi  ovat EU:n dynaamisimpia taloudellisia kasvu- 
alueita, pääosin Venäjälle menevien tavaravirtojen ansiosta. Suomen kan-
nalta  on  tärkeää säilyttää suhteellinen kilpailuetu uusiin jäsenmaihin nähden. 

 El 8-tie  ja sen  palvelut, mukaan luettuna ympäristöhuolto, ovat oleellinen  osa 
 tätä kilpailuetua.  

2  PILOTTIHANKKEEN  TAVOITTEET  

Pilottihankkeen  tavoitteena  on  toteuttaa projekti, jonka avulla pyritään vä-
hentämään  E18-tien roskaantumis-  ja jäteongelmaa  tienvarsilla sekä leväh

-dys- ja pysäköintialueilla  välillä Petäjäsuo/Sutela  (Kotka) -  Vaalimaan  raja- 
asema (Virolahti). Tavoitteena  on  luoda toimintamalli,  jota  voidaan mandolli-
sesti hyödyntää myös muilla tieosuuksilla. 

Pilottihankkeessa  pyritään selvittämään, miten voidaan parhaiten vaikuttaa 
siihen, ettei levähdys-  ja pysäköintialueille  tai  tienvarsille kerry  sinne  kuulu-
matonta jätettä. Pääosa levähdysalueille kertyvästä jätteestä  on  selvitysten 
mukaan yhdyskuntajätettä. Ongelmien syistä johtuen niiden ratkaisemisessa 
tiedottamisella sekä opastuksella  on  huomattava rooli. 

Pilottihankkeen  päätavoitteita ovat: 
•  yhteistyöryhmän toimintamallin määrittäminen 
• tiedotussuunnitelman  laatiminen sekä tiedottamisen toteuttaminen suun-

nitelman mukaisesti 
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•  kunnallisten jätehuolto-  ja ekopisteiden  sijainnin selvittäminen levähdys-
alueiden suhteen 

• levähdys-  ja pysäköintialueilla kerättävien jätejakeiden  määrittely 
• kerättävien jätejakeiden lajittelu-  ja käsittelyvaihtoehtojen  vertailu 
• Virolanden alueella kerättävien pakkausmateriaalien (pahvi/puu) keräys- 

järjestelmän sekä siihen liittyvien eri toimijoiden välisten yhteistyömah- 
dollisuuksien  selvittäminen 

• levähdys-  ja pysäköintialueille sijoitettavien opastetaulujen  suunnittelu  ja 
 toteuttaminen 

•  jätteiden keräyksen toteuttaminen 
• pilottihankkeen  toteuttamisen seuranta  ja  analysointi 
• jatkotoimenpiteiden  määrittely.  

3  AIKATAULU  JA  TIEDOTTAMINEN  

Pilottihankkeen  aloittamisesta tiedotetaan tiedotusvälineille toimenpideselvi-
tyksen julkaisemisen yhteydessä huhtikuussa  2005.  

Pilottihankkeen  kappaleessa  4  esitetyn työohjelman mukainen aikataulu  on 
 esitetty  alla. 
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4  TYÖOHJELMA 

Pilottihankkeen työohjelma  on  jaettu eri osatehtäviin, jotka  on  esitetty seu-
raavissa kappaleissa.  

4.1  Pilottihankkeen  tavoitteiden tarkentaminen  ja  tiedotus- 
suunnitelman laadinta 

Pilottihankkeen  tavoitteiden tarkentaminen  ja  tiedotussuunnitelman  laatimi-
nen ovat viranomaistyötä. 

Tavoitteiden tarkentamisessa kiinnitetään huomiota seuraaviin seikkoihin: 
• pilottihankkeen ohjausryhmän  nimeäminen. Ohjausryhmässä voisi olla 

edustusta  mm. hankealueen  kunnista  (Kotka,  Hamina, Virolahti), Kaak-
kois-Suomen tiepiiristä, Kymenlaakson Jäte Oy:stä, Kaakkois-Suomeri 
ympäristökeskuksesta  ja  tullista. 

• pilottihankkeen  tavoitteiden tarkistaminen 
• pilottihankeen toteuttamismuodon  ja  aikataulun vahvistaminen 
•  mandollisen suunnittelu-/toteutuskonsultin kilpailuttaminen  ja  valitsemi-

nen. 

Pilottihankkeen  alustava tiedotussuunnitelma tulee laatia hankkeen alussa. 
Tiedotussuunnitelmaa voidaan kuitenkin tarkentaa toteuttamissuunnitelman 
laadinnan yhteydessä. Alustavassa tiedotussuunnitelmassa 
•  kartoitetaan tahot, joille tiedottaminen tulee kohdentaa  (mm.  kuntien 

asukkaille  ja loma-asukkaille, rajan ylittäjille  ja  kauppaliikkeille) 
•  laaditaan tiedottamisen aikataulu 
•  selvitetään kunnallisten jätehuoltoyhtiöiden asiakaslehtien hyödyntämi-

sen mandollisuudet 
•  selvitetään alueellisten tiedotusvälineiden hyödyntämisen mandollisuudet 
• selvitetään  raja-asemalla jaettavan materiaalin muoto  ja  mandollisuudet 

materiaalin jakamiseen (varsinainen materiaali suunnitellaan toteutta- 
missuunnitelman  yhteydessä) 

•  analysoidaan muut mandolliset tiedotusmenetelmät  ja  niiden hyödyntä-
misen mandollisuudet.  

4.2  Pilottihankkeen toteuttamissuunnitelma 

Pilottihankkeen toteuttamissuunnitelman  vaiheita ovat: 

•  Yhteistyöryhmän toimintamallin rakentaminen. Toimintamallin rakentami-
sessa kiinnitetään huomiota seuraaviin seikkoihin: 
- osallistujatahojen  määrittely  ja  yhteistyöryhmän organisaatio 
- yhteistyöryhmäri  ja sen  jäsenten vastuualueen määrittely 
-  yhteistyöryhmän työskentelymuotojen määrittely 
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• Pysäköinti-  ja levähdysalueiden keräysjärjestelmän  valinta. Valintaa var-
ten tulee 
- selvittaä  kunnallisen jätehuoltojärjestelmän jätehuolto-  ja ekopistei

-den  sijainnit levähdysalueiden  suhteen sekä niiden vaikutukset jär-
jestelmään 

-  kartoittaa mandolliset yhteistyökumppanit. Yhteistyökumppaneita voi- 
vat olla esim. tuottajavastuuorganisaatiotja Hyötypaperi Oy 

-  tehdä päätös levähdys-  ja pysäköintialueilla kerättävistä jätemateriaa- 
leista.  Tässä yhteydessä tulee kiinnittää erityistä huomiota levähdys - 
ja pysäköintialueiden  tarkoitukseen 

-  vertailla eri keräysjärjestelmiä teknis- taloudelliselta kannalta. 

Virolanden  kunnan pakkausjätteelle tarkoitetun keräyspisteen suunnitte-
lu. Suunnittelussa 
-  kartoitetaan mandolliset yhteistyökumppanit, joita voivat olla  mm. 

 tuottajavastuuorganisaatiot, Hyötypaperi  Oy  ja  tulli 
keräysjärjestelmän  suunnittelussa  ja  vertailussa otetaan huomioon 
mandollisten yhteistyökumppaneiden vaatimukset. Keräysjärjestelmiä 
vertaillaan teknis-taloudellisesti 

• Toteuttamissuunnitelman  laadinnan yhteydessä tulee suunnitella  raja- 
asemalla jaettava materiaali. Alustavaa tiedotussuunn itelmaa tulee tässä 
vaiheessa tarkentaa, mikäli  se  katsotaan tarpeelliseksi. Toteuttamis-
suunnitelman loppuvaiheessa tulee tiedottaa suunnitelluista toimenpiteis-
tä. 

• Levähdysalueiden opastejärjestelmän  suunnittelu 

•  Suunnitellaan suppea sidosryhmäkysely levähdys-  ja pysäköintialueiden 
 käyttäjille sekä alueen asukkaille. Levähdys-  ja pysäköintialueilla  kysely 

tehdään haastatteluna  ja  alueen asukkaille kirjekyselynä. 

•  Mandollisten muutosten suorittaminen levähdysalueilla valittavan kerays-
järjestelmän  ja opastejärjestelmän  perusteella 
- keräysvälinemuutokset ja/tai keräysvälineiden  lisäykset 
-  mandolliset maanrakennus-  ja maisemointityöt 
- opastejärjestel  mien  pystyttäminen.  

43  Toiminnallinen toteuttaminen 

Toiminnallisen toteuttamisen vaiheessa toteutetaan toteuttamissuunnitelman 
mukaiset toimenpiteet: 
•  tiedottamisen  ja opastuksen  toteuttaminen suunnitelmien mukaisesti 
• keräysjärjestelmän  mukaisen toiminnan toteuttaminen aliurakoitsijan  tai 

 kunnan järjestämän jätehuollon toimesta 
• keräysjärjestelmän  toiminnan järjestelmällinen seuranta normaalitoimin-

nan yhteydessä 
•  suppean sidosryhmän kyselyn suorittaminen  ja  tulosten analysointi 
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4.4  Pilottihankkeen  tulosten analysointi  ja  raportointi 

Pilottihankkeen  tulosten analysointi  ja raportointi  on  tärkeä  osa  hanketta. 
Analysoinnissa  ja  raportoinnissa 
•  analysoidaan toiminnallisesta toteuttamisesta saatuja tuloksia  ja  koke-

muksia jatkotoimenpiteitä varten 
•  tehdään johtopäätökset analysoinnin perusteella  (mm.  miten tiedottami-

nen tulisi hoitaa, millaiset opastejärjestelyt ovat toimivat, miten yhteistyö-
ryhmän tulisi jatkossa toimia, yhteistyöryhmän jäsenet jne.) 

•  tehdään jatkotoimenpide-ehdotukset sekä päätetään jatkotoimenpiteistä 
• 	laaditaan kattava pilottihankkeen loppuraportti, jotta sitä voidaan hyödyn- 

taä myös muilla tieosuuksilla.  

5  TYÖOHJELMAN  KUSTANNUSARVIO  

Työohjelman  mukaisen suunnittelun kustannusarvio  on  esitetty  alla  olevassa 
taulukossa. 

TYÖVAIHE YHTEENSÄ  (€) 
Hankkeen tavoitteiden tarkentaminen 
olemassa olevan tiedon pohjalta  500  
Toteuttamissuunnitelman  laatiminen  8 800  
Toimin nallinen toteuttaminen  2 700  
Tulosten analysointi  ja  raportointi  3 800  
Kokoukset  (6-8 kpl) 4 200  
YHTEENSÄ  (alv  0  %)  20 000 

Suunnittelukustannukset  esitetään jaettavaksi hankkeeseen osallistuvien 
kuntien  (Kotka,  Hamina, Virolahti) sekä Kaakkois-Suomen tiepiirin kesken. 
Kustannusjako voisi olla esim. seuraava 
•  Kaakkois-Suomen tiepiiri  40  %  (n 8 000  €) 
• Kotka20%(n.4000€) 
•  Hamina  20  %  (n. 4 000  €) 
•  Virolahti  20  %  (n. 4 000  €). 

Pilottihankkeessa  kustannuksia muodostuu myös tiedottamisesta, mandolli-
sista levähdysalueilla toteutettavista muutostöistä (maanrakennustyöt, kerä-
ysvälinehankinnat), opastetaulujen hankinnasta  ja  asentamisesta sekä muis-
ta mandollisista kuluista. Kyseisiä kustannuksia ei vielä tässä vaiheessa kui-
tenkaan voida arvioida, koska vielä ei ole tehty päätöksiä keräilyjärjestelmän 

 tai  opasteiden  suhteen. 
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