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TIIVISTELMÄ  

Vuosaaren satama aloittaa toimintansa vuonna 
 2008.  Keravan  logistiikkakeskus (maaliikenne-

terminaali)  tulee olemaan Vuosaaren sataman  
sisäsatama,  jossa tavaraa lastataan junista kuor -
ma-autoihin  (ja  toisinpäin, esimerkiksi pohjoisen  
puuteollisuuden  tuotteita). Keravan  logistiikkakes-
kuksesta lähtevästä  tavarasta arviolta noin  60  % 

 jää  pääkaupunkiseudulle  Logistiikkakeskuksen  
toiminta tulee todennäköisesti alkamaan vuonna 

 2008.  Keravan  logistiikkakeskus  on  tunnustettu 
valtakunnallisesti merkittäväksi hankkeeksi.  Lii-
kennejärjestelyiden  suunnittelu kytkeytyy lähei-
sesti Keravan  yleiskaavatyöhön. 

Toimenpidesuunnitelman  tavoitteena oli tarkastel-
la  ja  löytää  logistiikkakeskuksen liikennejärjestelyi

-den  ratkaisuksi mandollisimman toimiva, liikenne- 
taloudellisesti perusteltu  ja  hyväksyttävissä oleva 
ratkaisu. Suunnittelun lähtökohtana  on  ollut, että  
logistiikkakeskus  toteutetaan Keravan alueelle  ja 
sen yhteyksille  on  tutkittu kolmea erilaista  tiever-
kollista  ratkaisua.  

•  Vaihtoehto  0+:  Logistiikkakeskus  käyttää ny-
kyistä  parannettua  tie-  ja katuverkkoa. 

•  Vaihtoehto  A:  Logistiikkakeskukselta  tehdään 
uusi yhteys  Landentielle  (maantie  140)  ja  ny-
kyistä  tie-  ta  katuverkkoa  parannetaan. Uudel-
le  yhteydelle  on  kaksi vaihtoehtoista linjausta. 
Vaihtoehdossa  Al  yhteys liittyy  Landentiehen 
Leppäkorventien (yhdystie  11583)  kohdalla. 
Vaihtoehdossa  A2  uusi yhteys sijoittuu Jokivar-
ren pohjoispuolelle.  

•  Vaihtoehto  B:  Logistiikkakeskuksen  kohdal-
le tehdään uusi  eritasoliittymä Landenväylälle  
(valtatie  4).  Eritasoliittymän rampeille  on  kaksi 
vaihtoehtoa. Pääosiltaan ratkaisut ovat yhte-
neväiset. 

Vaihtoehtojen vertailu 

Vaihtoehtoja verrattiin asetettuihin tavoitteisiin. 
Vaihtoehtojen erot tavoitteiden toteutumiseen ver-
rattuina ovat seuraavat: 

Liikenteen sijoittuminen  ja  toimivuus 

Liikenteen sijoiftumiselle  ja  toimivuudelle asetettiin 
seuraavat tavoitteet: 

•  Turvataan valtatien  4  asema  valtakunriallisena 
runkoväyläna, nopeustaso  120 km/h,  

•  Turvataan valtatien  4  liikenteen sujuvuus  ja  turval-
lisuus,  

•  Luodaan toimintaedellytykset Keravan  logistiikka-
alueen toiminnalle eli hyvät  ja  riittävän sujuvat yh-
teydet alueen  päätieverkkoon. 

•  Turvataan seudun työ-  ja asiointimatkojen  suju-
vuus.  

•  Turvataan paikallisen  auto-  ja  kevyt liikenteen su-
juvuus  ja  turvallisuus. 

Tavoitteiden toteutuminen  en vaihtoehdoissa  

Kaikki vaihtoehdot turvaavat valtatien  4  aseman  val-
takunnallisena runkoväylänä.  Vaihtoehtojen  Bl ja  B2 

 mukainen uusi  eritasoliittymä  ei  heikennä  valtatien 
tasoa, koska  erkanemisten  ja liittymisten määr5  säi-
lyy  valtatiella  nykyisellään. 

Valtatien  4  liikenteen sujuvuuden  ja  turvallisuuden 
kannalta vaihtoehto  0+ on  hieman muita vaihtoeh-
toja huonompi, koska kaikki  valtatielle  4  ohjautuva 
logistiikkakeskuksen  aiheuttama  lisäliikenne  kulkee 
Keravan  eritasoliittymän  kautta. Suuret  liikennemää

-rät  aiheuttavat  häiriöherlikyyttä  etenkin Keravalla ete-
län suuntautuvan  rampin liittymisessä valtatiehen 

 4.  Vaihtoehdoissa  Bl ja  B2  mandolliset ongelmat ta-
pahtuvat  nnnakkaisrampeilla  ja  ne eivät siten häiritse 
valtatien  4  liikenteen sujuvuutta.  Vaihtoehdoissa  Bl 
ja  B2  Keravan liikenteen  luttymisnopeus valtatiehen  4 
on  suurempi kuin muissa  vaihtoehdoissa,  koska pit-
killä  rinnakkaisrampeilla  autot saavuttavat suurem-
man nopeuden liittyessään  moottoritiehen  kuin muis-
sa  vaihtoehdoissa.  

Kaikki vaihtoehdot ovat liikenteen toimivuudesta teh-
tyjen laskelmien mukaan mandollisia.  Logistiikka-alu-
een toimintaedellytysten kannalta vaihtoehdot  Bl ja 

 62  ovat huomattavasti muita vaihtoehtoja parempia, 
koska  logistiikkakeskus  liittyy suoraan  moottoritiehen 

 ja Alikeravantie  toimii  täydentävänä reittina.  Alike
-ravantien  varten muu  maankäyttö  saa myös uuden 

yhteyden  moottoritielle  etelään, joka parantaa  ko-
ko  alueen toimintaedellytyksiä  ja houkuttelevuutta 

 yrityselämän kannalta. Vaihtoehdossa  0+  yhteydet 
ovat muita vaihtoehtoja  pidemmät  ja ruuhkaisemmat. 

 Myös yhteyksien  häiriöherkkyys  on  suurempi kuin 
muissa  vaihtoehdojssa,  koska alueelle  on vain  yksi  
pääyhteys. Vaihtoehdoissa  Al  ja  A2  logistlikkakes- 

.  

kukselje  on  kaksi toimivaa yhteyttä, joista  Al  palve-
lee paremmin etelään suuntautuvaa liikennettä,  

Seudullisen  ja  paikallisen liikenteen sujuvuuden kan-
nalta kaikki ratkaisut ovat tyydyttäviä.  Vaihtoehdois

-sa Bl ja  B2  liikenteen sujuvuus  on  parhain, koska 
etenkin  Keravantien ruuhkaisuus  on  vähäisin. Tämä 

 on  tirkeää  etenkin työ-  ja asiointimatkojen  kannal-
ta. Vaihtoehdossa  0+  Keravantien  ja Alikeravantien 
ruuhkauturnisherkkyys  häiritsee eniten  pivittäistä 
liikkumita  ja  siinä  on  muita vaihtoehtoja suurempi 
riski  liiknteen ohjautumiselle Saviontielle.  Vaihtoeh-
dot  Al  ja  A2  ovat parempia kuin vaihtoehto  0+.  

Liikenneturvallisuus 

Liikennetu,vallisuudelle  asetettiin seuraava tavoite: 

Liikenneturvallisuus  ei saa heikentyä. 

Tavoitteiden toteutuminen  en vaihtoehdoissa  

Kaikki vaihtoehdot parantavat liikenneturvallisuutta 
etenkin ongelmallisissa  Keravantien  liittymissä. Myös 
kevyen liikenteen turvallisuus paranee  Keravantien 
eritasojärjestelyjen  vuoksi. Liikenneturvallisuuden 
kannalta parhaita ovat vaihtoehdot  Bl ja  82,  joissa 
tapahtuu vuosittain  0,5  henkilövahinkoon johtanutta 
onnettomuutta vähemmän kuin  vaihtoehdoissa  0+ 

 sekä  Al  ja  A2.  Liikenneturvallisuuden paranemisen 
kannalta  on  keskeisintä  se,  että liikenne ohjautuu 
mandollisimman tehokkaasti  moottoritietle,  joka  on 

 tietyyppinä  turvallisin.  

Maankäyttö  ja kaavoltus 

Maankäytölle  ja  kaavoitukselle  asetettiin seuraava 
tavoite. 

Tuetaan alueen suunnitellun maankäytön  kehittö -
mistä. 

Tavoitteen toteutuminen eri  vaihtoehdoissa 

Vaihtoehdot  Bl ja  B2  tukevat parhaiten kaupunkien 
näkemyksiä maankäytön  kehittämisestã,  eivätkä ne  
hankaloita  suunnitellun maankäytön toteuttamista. 
Vaihtoehdot  Al  ja  A2  tukevat osittain maankäytön 
kehittämistä, mutta asutuksen  laalentaminen  maan-
tien  140  varteen  on  heikommin toteutettavissa kuin 
muissa  vaihtoehdoissa.  Se  aiheutuu lisääntyneestä 
liikenteestä maantiellä  140.  Vaihtoehto  0+  voi rajoit-
taa maankäytön kehittämistä  Alikeravantien  varressa 

 ja  jonkin verran myös  Saviontien/Urpiaisentien  var-
ressa.  Keravantien  ruuhkautuminen saattaa vaikut-
taa välillisesti myös muualle  eravan  alueelle 

Ympäristö 

Ympäri  stötte  asetettiin seuraavat tavoitteet 

• Minimoidaan  nykyisellä  tieverkolla  raskaasta lii-
kenteestä asukkaille  ja maankäytölle  aiheutuvat 
este-, melu-,  tärinä-. päästö-  ja viihtyisyyshaitat. 

• Minimoidaan lukennejärjestelyistä  asukkaille  ja  
ympäristölle aiheutuvat haitat.  

- Meluhaitat  torjutaan uusilla  melualueilla.  

Tavoitteiden toteutuminen  en vaihtoehdoissa  

Asutuksen  ja  maankäytön kannalta vaihtoehdot  Bl 
ja  B2  ovat parhaita, koska niissä ei kohdistu uusia 
haittoja  merkittävilje asutuskeskittymille  ja  ne ohjaa-
vat liikenteen nykyisille  pääväylille. Estevaikutuksel  
ovat myös pienimmät, koska tieverkon toimivuus  on 

 parhain. 

Vaihtoehdot  Al  ja  A2  aiheuttavat melu-  ja  viihtyi -
syyshaittoja  etenkin  Landentien  varrella, koska  osa 
logistiikkakeskuksen  liikenteestä ohjautuu  sinne. 

 Vaihtoehdossa  0+  kohdistuu suurimmat  estevaiku-
tukset  maankäyttöön etenkin  Alikeravantien  varres-
sa, koska väylän liikenteen sujuvuus  on  heikoin. Ym-
päristön kannalta vaihtoehto  0+ on  säästävin,  koska 
siinä ei tehdä uusia väyliä. Vaihtoehdossa  Al  ja  A2 

 uusi yhteys  Landentielle  leikkaa  Kervanjoen  laaksoa 
 ja  aiheuttaa muita vaihtoehtoja suurempia muutoksia 

maisemaan. Vaihtoehdot  Bl ja  62  muuttavat mootto-
ritien lähialueen ympäristöä, mutta vaikutukset jää-
vät  paikajlisiksi. Vaihtoehdoissa  Bl ja  B2  joudutaan  
lunastamaan  kolme  kiinteistöä  moottoritien  varresta.  
Kaupunki  on  kynnistämässä  asiasta neuvottelut 
omistajien kanssa.  

Rakentamtskustannukset  ja tilkennetalous 

Liikennetaloudelle  asetettiin seuraava tavoite: 

•  Hankkeen  on  oltava taloudellisesti  toteuttamiskel-
poinen.  

Tavoitteiden toteutuminen  en  vaihtoehdoissa  

Kaikki vaihtoehdot ovat taloudellisesti  toteuttamis-
kelpoisia  ja  siten kannattavia.  Liikennetaloudellisesti  
parhaita ovat vaihtoehdot  Bl ja  82,  koska niissä saa-
daan suurimmat aika-, ajoneuvo -ja onnettomuuskus-
tannussäästöt.  Vaihtoehdon  0+  liikennetaloudellisuus 

 on  heikoin, joka johtuu  pidemmistä  ja hitaammista 
ajomatkoista.  Ne kasvattavat etenkin elinkeinoelä-
män sekä työ-  ja asiointimatkojen  kustannuksia ver-
rattuna muihin  vaihtoehtoit'iin. 
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Selvityksen perusteella voidaan todeta, että kaikki 
tutkitut vaihtoehdot ovat päätievert(on laatutason  ja  
liikenteellisen  toimivuuden kannalta toteuttamiskel-
poisia.  Tie-  ja  katuverkko kuormittuu vaihtoehdois -
sa  eri tavoin  ja  riippumatta logistiikkakeskuksen 
toteuttamisesta Keravantiellä (maantie  148)  tarvi-
taan parantamistoimenpiteitä. Logistiikkakeskuk

-sen  suorat vaikutukset kohdistuvat Kulomäentien 
(maantie  152)  ja  Keravantien  väliselle osuudelle  ja 

 näiden teiden lisäksi vaikutuksia tulee Landenväy-
lälle, Landentielle, Alikeravantielle  ja  Urpiaisentiel

-le.  Laajemmalla alueella logistiikkakeskuksen vai-
kutukset ovat kaikissa vaihtoehdoissa samanlaisia 

 ja  niiden vaikutus  on  erittäin vähäinen. 

Keravan  ja  Vantaan kaupungit sekä logistiikkakes-
kuksen toteuttajaksi Keravan kaupungin valitsema 
yhtiö SRV Yhtiöt Oy  pitävät vaihtoehtoa  B,  uusi eri-
tasoliittymä Landenväylälle (valtatie  4),  parhaana 
maankäytön kehittämisen, alueen yritystoiminnan 
sekä liikenteen sijoittumisen  ja  ympäristön kannal-
ta. Vaihtoehtoja  A  ei pidetä mandollisina ympäris-
töön  ja  asumiseen kohdistuvien vaikutusten vuok-
si. Vaihtoehdot siirtävät lisää raskasta liikennettä 
Landentielle, jolloin meluhaitat lisääntyvät  ja  tien 
varren asutuksen asuinviihtyvyys heikkenee  me

-luntorjunnasta  huolimatta. Tämä häiritsee myös 
alueen suunnitellun maankäytön toteuttamista. 
Vaihtoehdot  A  muuttavat myös merkittävästi Kera-
vanoen maisemaa. 

Hankeryhmä  suosittelee jatkosuunnittelun  ja  alue- 
varausten määrittamisen pohjaksi seuraavaa: 

• Ensivaiheessa  parannetaan Keravantietä  Sa -
viontien  ja  Landentien  välillä rakentamalla toi-
nen ajorata Saviontien  ja  Landenväylän  välille 
sekä Landentien kiertoliittymä tarvittavine liitty-
mä  ja  kevyen liikenteen järjestelyineen. 

•  Alueen kaavoituksessa varaudutaan eritasoliit-
tymän rakentamiseen. Keravan kaupunki pitää 
eritasoliittymävaihtoehtoa  Bl  parhaimpana. 

•  Toisessa vaiheessa rakennetaan uusi erita-
soliittymä Landenväyläile ramppijärjestelyineen 
mandollisimman pian ensimmäisen vaiheen to-
teuttamisen jälkeen. 

Hankeryhmän suositusratkaisun  kustannukset 
ovat noin  16,4  milloonaa euroa,  josta Keravantien 
parantamisen osuus  on  noin  3,0  miljoonaa euroa. 
Näillä ratkaisuilla turvataan mandollisuudet  lo

-gistiikka-alueen toteuttamiselle  ja sen  toiminnalle 
myös tulevaisuudessa. Ensivaiheessa tehtävällä 
Keravantien parantamisella pärjätään noin vuo-
teen  2015-2018.  Uusi eritasoliittymä Landenväy-
lälle tulee ajankohtaiseksi vuosien  2010-2015 

 välillä  ja sillä  pärjätään ainakin vuoteen  2030.  Rat-
kaisut turvaavat myös Keravantien liikenteellisen 
toimivuuden, Järjestelyjen toteuttaminen edellyt-
tää, että alueen yleis-  ja  asemakaavat  ovat järjes-
telyjen mukaisia sekä tarvittavien tiesuunnitelmien 
laatimista  ja  maantielain  mukaista käsittelyä. 

Jatkotoimenpiteet 

Toimenpideselvitys  toimii Keravan logistiikkakes-
kuksen yleiskaavoituksen taustamateriaalina. Ra-
portti käsitellään virallisesti sidosryhmissä kaa-
voitustyön yhteydessä. Kaavoitusmateriaalin  ja 

 tämän selvityksen perusteella voidaan käynnistää 
hankkeen jatkosuunnittelu sekä neuvottelut esi-
merkiksi hankkeen kustannusjaosta  ja  vaiheittain 
toteuttamisen periaatteista. 

Hankeryhmän suosiztelerna rafkaisuehdo(us.  



ALKU SANAT 

Vuosaaren satama aloittaa toimintansa vuonna 
 2008.  Vuosaaren satamahankkeen yhteydessä 

ollaan rakentamassa useita logistiikkakeskuksia, 
joista Kerava tulee olemaan yksi tärkeimmistä. 
Vuosaaren satamaan liittyvästä logistlikkakeskuk-
sesta ovat kiinnostuneita Keravan lisäksi myös 

 mm.  Sipoo, Hyvinkää, Riihimäki, Märitsälä  ja  Tuu-
sula. Keravalla oleva valmis rautatieyhteys valta-
kunnalliselle rataverkolle  on  huomattava etu  logis

-tiikkakeskuksen  sijaintia päätettäessä. 

Keravan logistiikkakeskus (maalilkenneterminaali) 
tulee olemaan Vuosaaren sataman sisäsatama, 
jossa tavaraa lastataan junista kuorma-autoihin 

 (ja  toisinpäin, esimerkiksi pohjoisen puuteollisuu
-den  tuotteita). Keravan logistlikkakeskuksesta läh-

tevästä tavarasta arviolta noin  60  %  jää  pääkau-
punkiseudulle. Logistiikkakeskuksen toiminta tulee 
todennäköisesti alkamaan vuonna  2008.  Keravan 
logistiikkakeskus  on  tunnustettu valtakunnallisesti 
merkittäväksi hankkeeksi. 

Tämän Keravan logistiikkakeskuksen  tie-  ja  liiken-
neyhteyksien toimenpidesuunnitelman tavoittee-
na oli tarkastella  ja  löytää logistiikkakeskuksen 
liikennejärjestelyiden ratkaisuksi mandollisimman 
toimiva. liikennetaloudellisesti perusteltu  ja  hyväk-
syttävissä oleva ratkaisu. Valittavan ratkaisun  on 

 pystyttävä hoitamaan logistiikkakeskuksen liiken-
neyhteydet toimivasti keskuksen toteuttamisen 
alusta lopputilanteeseen. Suunnittelun lähtökoh-
tana  on  ollut, että logistiikkakeskus toteutetaan 
Keravan alueelle  ja sen  yhteyksille  on  tutkittu 
kolmea erilaista tieverkollista ratkaisua. Toimen-
pidesuunnitelmassa  on  keskitytty tarkastelemaan 
autoliikennettä, joten logistiikkakeskukseen liittyvä 
rautatieliikenne  on  jätetty tarkastelun ulkopuolelle. 
Liikennejärjestelyiden suunnittelu kytkeytyy lähei-
sesti Keravan yleiskaavatyöhön. Toimenpideselvi

-tys  on  laadittu kaavoituksen taustamateriaaliksi  ja 
 se  käsitellään osayleiskaavan yhteydessä. 

Suunnittelun ydinalue rajautuu pohjoisessa Kera-
vantiehen (maantie  148),  etelässä Kulomäentie

-hen  (Sipoontie,  maantie  1 52),  idässä Landentiehen 
(maantie  140)  ja  lännessä Saviontiehen/Urpiaisen-
tihen. Liikenteellisiä vaikutuksia  on  selvityksessä 
tarkasteltu laajemmaltikin. Työ käynnistyi kesä-
kuussa  ja  valmistui lokakuussa  2006.  Toimenpide- 
suunnitelmassa  on  tutkittu  ja  vertailtu vaihtoehtoja 
Keravan logistiikkakeskuksen liikenneyhteyksien 
järjestämiseksi  ja  esitetty hankeryhmän esitys  lo

-gistlikkakeskuksen  yhteyksien kehittämiseksi. Yh-
teyksien kehittämisratkaisujen lopullinen valinta 
tehdään kuitenkin myöhemmin käytävien neuvot-
telujen sekä alueen kaavoituksen yhteydessä. 

Työn tilaajina toimivat Uudenmaan tiepiiri, Keravan 
kaupunki  ja  SRV  Yhtiöt Oy. Toimenpidessuunnitel

-man  ohjauksesta  ja  päätöksenteosta  on  vastannut 
hankeryhmä, johon kuului edustajia Tiehallinnon 
Uudenmaan tiepiiristä, Keravan kaupungilta, Van-
taan kaupungilta, SRV Yhtiöt Oy:stä  ja  Sito  Oy:stä. 
Lisäksi kokousmuistiot lähetettiin tiedoksi Uuden-
maan ympäristökeskukseen. Hankeryhmään kuu-
luivat:  

Leo  Koivu  la 	 Uudenmaan tiepliri, 
puheenjohtaja 

Heikki  Kanerva 
	

Uudenmaan tiepiiri 
Liisa Koskela 
	

Uudenmaan tiepliri 
Lea  Piistari-Niemelä 

	
Keravan kaupunki 

Jouni  Lindberg 	Keravan kaupunki 
Seppo  Arp  pola 
	

Keravan kaupunki 
Markku Immonen 
	

Vantaan kaupunki 
Erkki  Lang 	 Vantaan kaupunki 
Kimmo Alaharju 
	

SRV Yhtiöt Oy 
Elina  Sala 	 Sito Oy, sihteeri 
Rauno Tuominen 
	

Sito Oy  

Projektin  aikana  on  pidetty neljä hankeryhmän 
kokousta  ja  lisäksi suunnittelupalavereja Uuden-
maan tiepilrin  ja  Keravan kaupungin kanssa. Myös 
Tiehallinnon keskushallintoon  ja  Museovirastoon 

 on  oltu yhteydessä. 

Työ  on  tehty konsulttityönä Sito-yhtiöissä, jossa 
työstä  on  vastannut Rauno Tuominen. Työhön 
ovat osallistuneet myös  Heikki  Haila.  Elina  Sala, 

 Tommi Eskelinen, Pertti  Andelin,  Ilkka Tanskanen, 
Taina Kunga, Niina Meronen,  Tero Forssell,  Laura 

 Hiltunen  ja  Minna  Hakola. 

Helsingissä lokakuussa  2006  

TIEHALLINTO 
 Uudenmaan  tiepiin  

Kera  van  kaupunki 

 SRV  Yhtiöt Oy  

. 



. 

	

S 
Keravan  togstiikkakeskuksen  tie-  ja  liikenneyhteydet,  Toimenpidesuunnitelma 	 5  

Sisältö  

TIIVISTELMA  4  LUTTEET 	 29  

ALKUSANAT  6 Lute 1.  Lähtöaineisto 
__________________________________ 	 - - 

 Lute 2. 
I 	LÄHTÖKOHDAT  JATAVOITTEET  6  

PIIRUSTUKSET  
1.1 	Selvitysalue  ja  nykyinen tieverkko  6 
1.2 	Aikaisemmat  suunn itelmat  ja  päätökset sekä liittyminen muuhun suunnitteluun  7  n.o  
1.3 	Liikenne  8 1-4  Y/e,skartaf  

1.3.1 	Lijkenteelliset  lähtökohdat  8 1  Vaihtoehto  0+ 
1.3.2 	Liikennemäärätja  liikenne-ennuste  g 2  Vaihtoehdot  Al  jaA2  
1.3.3 	Logistiikkakeskuksen  liikenteen suuntautuminen  10 3  Vaihtoehto  Bl  
1.3.4 	Liikenneturvallisuus  11 4  Vaihtoehto  B2 
1.3.5 	Ajoneuvoliikenteen palvelutaso  12 5-13  Suunnife/makartat  14000 
1.3.6 	Kevyt liikenne  12 5  Alikeravantien  parantaminen, Vaihtoehdot  0+, Al  ja  A2 1.3.7 	Joukkolitkenne  13 6  Maantien  148  parantaminen, Vaihtoehdot  0+, Al  ja  A2 1.3.8 	Liikenteenhallinta  13 7  Vaihtoehto  Al 1.4 	Suhde maankäyttöön  ja  kaavoitukseen  13 8  Vaihtoehto  A2 1.5 	Ympäristö  14 9  Maantie  152 1.6 	Tavoitteet  15 10-11  Vaihtoehto  Bl  

2 	VAIHTOEI-$TOTARKASTELUT  16 12-13  Vaihtoehto  B2 

2.1 	Vaihtoehtojen muodostaminen  ja  tutkitut vaihtoehdot  16 14-23  Pituusleikkaukse(  1:4000/1:400 
2 1.1 	Vaihtoehto  0+ 16 14  VaihtoehdotAl jaA2  
21.2 	VaihtoehdotAl jaA2  17 15  Vaihtoehto  Bl, Ramppi Rll  
2.1.3 	Vaihtoehdot  Bl ja  B2 18 16  Vaihtoehto  Bl, Ramppi  R12 

2.2 	Vaihtoehtojen vaikutukset  ja  vertailut  19 17  Vaihtoehto  Bl, Ramppi  R13 
2.2.1 	Liikenteen sijoittuminen  ja  toimivuus  19 18  Vaihtoehto  Bl, Ramppi  R14,  Rl5ja Rl6  
2.2.2 	Liikenneturvallisuus  24 19  Vaihtoehto  B2,  Ramppi Ru  
2.2.3 	Maankäyttöja  kaavoitus  24 20  Vaihtoehto  B2,  Ramppi  R12 
2.2.4 	Ympäristö  25 21  Vaihtoehto  B2,  Ramppi  R13  yli  ja Ramppi  R13  ali  
2.2.5 	Rakentamiskustannuksetja liikennetalous  26 22  Vaihtoehto  B2,  Ramppi  R14  yli  ja Ramppi  R14  ali  
2.2.6 	Vaiheittain toteuttaminen  26 23  Vaihtoehto  B2,  Ranippi Rl5  yli,  Ramppi RiS  ali,  Ramppi  R16  yli  ja Ramppi  R16  ali  

3 	JOHTOPÄÄTÖKSET  JA  JATKOTOIMENPITEET  27 
3.1 	Johtopäätökset  27 
3.2 	Jatkotoimenpiteet  27 
3.3 	Jatkosuunnittelussa  huomioon  otettavat  asiat  27  



Kuva  1. 
 Suun .alue.  

Keravan logistiikkakeskuksen  tie-  ja  liikenneyhteydet, Toimenpidesuunnitelma 
LAHTÖKOHDAT  JA TAVOIUEET  

LÄHTÖKOHDAT  JA  TAVOITTEET  

il  Selvitysalueja  nykyinen 
tieverkko  

Selvitysalue 

Suunnittelualue  sijaitsee  Ali-Keravan alueella Ke-
ravan  ja  Vantaan kaupunkien alueilla. Suunniteltu 
logisthkkakeskus sijaitsee logistisesti erinomaiset - 
la  paikalla Landen moottoritien, pääradan  ja  Vuo-
saaren satamaradan risteysalueella. Myös  Hel-
sinki-Vantaan lentoasema  on  lähellä. Työssä  on 

 ollut lähtökohtana, että Keravalle tehdään !ogistiik-
kakeskus  ja  työssä ei ole selvitetty muuta paikkaa 
logistiikkakeskukselle. 

Toimenpiteiden suunnittelun ydinalue rajautuu 
pohjoisessa Keravantiehen (maantie  148),  ete-
lässä Kulomäentiehen (Sipoontie, maantie  152), 

 idässä Landentiehen (maantie  140)  ja  lännessä 
Saviontiehen/Urpiaisentiehen. Liikenteellisiä vai-
kutuksia  on  selvityksessä tarkasteltu laajemmin, 
koska logistiikkakeskuksen liikenteelliset vaikutuk-
set ulottuvat laajemmalle alueelle. 

Nykyinen  tie-  ja  katuverkko  

Keravan tulevan logistiikkakeskuksen lähimmät 
merkittävät tieyhteydet ovat Landenväylä (valta-
tie  4),  Keravantie  (maantie  148),  Landentie  (maan-
tie  140)  ja  katuverkolla Alikeravantie  sekä Savion-
tie/Urpiaisentie. 

Tarkasteluatueella Landenväylä  (valtatie  4) on 
2+2  -kaistainen  moottoritie, jonka poikkileikkaus 

 on 2x11,75/7,5  metriä (tien leveys/ajokaistojen le-
veys metreinä). Keskikaistan leveys  on 15  metriä. 

 Tien  nopeusrajoitus  on 120 km/h.  Tieosa  on  va-
laistu. Tieosalla ei ole riista-sijaa, mutta osuuksia 

 on  merkitty merkein hirvivaroitusalueiksi. Osuudel-
la  on  kaksi eritasoluttymää.  Korson  eritasoliittymä 

 kytkee moottoritiehen Kulomäentien (maantie  152) 
 ja  toimii yhteytenä Korsoon  ja  Sipooseen.  Keravan 

eritasolhttymä kytkee moottoritiehen Keravantien 
(maantie  148)  ja  toimii yhteytenä Kerava  Ile,  Hyry- 
jään  ja  Sipooseen.  Moottoritiellä  on  levähdysalue 

 Korson ja  Keravan eritasoliittymien välillä. Leväh-
dysalue toimii myös vaihtopysäkkinä lentoasema-
busseille. 

Keravantie  (maantie  148) on  suunnittelualueella 
 poikkileikkaukseltaan  10,5/7,5  metriä. Landenväy

-län  eritasoliittymän  alueella  tie on 2+2  -kaistainen, 
 Nopeusrajoitus  on 60 km/h.  Saviontjen  kohdalla 

 on  eritasoliittymä, Alikeravantie risteää  Keravan- 
tien kanssa tasossa  ja  liittymässä  on  liikennevalot. 
Landenväylän läntiset rampit liittyvät Keravantie

-hen  kanavoituna luttymänä  ja  itälset rampit  liittyvät 
valo-ohjattuna tasoliittymänä. Myös Keravantien  ja 

 Landentien  (maantie  140)  liittymä  on  liikennevalo-
ohlattu tasoliittymä. Keravantien  pohjoispuolella 

 on  erillinen kevyen liikenteen väylä. risteämiset 
Keravantien kanssa tapahtuvat tasossa. 

Alikeravantie  on 2+2  -kaistainen  katu Keravantien 
(maantie  148)  liittymän  ja  Sementtitehtaankadun 
luttymän  välillä. Tästä etelään Alikeravantie  on 
1+1  -kaistainen.  Kadun nopeusrajoitus  on 50 km/h. 

 Alikeravantien  rinnalla  on  erillinen kevyen liiken-
teen väylä. Risteämiset tapahtuvat tasossa. 

Landentje  (maantie  140) on  kaksikaistainen  seutu- 
tie,  jonka nopeusrajoitus  on 60-80 km/h.  Kulomä-
entien  (maantie  152)  ja  Landentien  liittymässä  on 

 yksiramppinen eritasoliittymä.  Muut liittymät ovat 
tasoliittymiä. Landentie  on  valaistu  ja sen  rinnalla 

 on  erillinen kevyen liikenteen väylä. 

Saviontie/Urpiaisentien  on  kaksikaistainen  katu, 
jonka nopeusrajoitus  on 40-60 km/h.  Yhteyden 
rinnalla  on  jatkuva kevyen liikenteen reitti, joka si-
joittuu osalla matkaa maankäytön sisään kauem-
mas Saviontiestä  ja  Urpiaisentiestä. 

Kulomäentie  (maantie  152) on  pääosin kaksikais-
tainen seututie.  Korson  eritasoliittymän  alueella  tie 
on  lyhyellä osuudella  2+2  -kaistainen.  Nopeusra-
joitus  on 50-60 km/h.  
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1.2  Aikaisemmat suunnitelmat  
ja  päätökset sekä liittyminen 
muuhun suunnitteluun 

Vuoden  2006  alussa valmistui  SRV  Yhtiöt Oy:n 
 ja  Keravan kaupungin laatima  aluevaraussuunni-

telma  sekä Selvitys Keravan  logistiikkakeskuksen 
liikenteellisistä  vaikutuksista  ja  liikenteen toimi-
vuudesta (muistio  25.12006).  Suunnitelmassa 
tutkittiin  logistiikkakeskuksen  alueen toimintoja  ja 

 niiden rautatie-  ja  tieyhteyksien kytkemistä  nykyl - 
sun  ratoihin  ja  väyliin.  

7.  
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:  
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Keravantien  (maantie  148)  parantamisesta  on  val-
mistunut vuonna  2004  toimenpideselvitys  'Maan-
tien  148  parantaminen Keravan kohdalla". Toi

-menpideselvityksessä  on  esitetty toimenpiteet  Ke-
ravantien  parantamiseksi  Saviontien  länsipuolen 

 ja  Landentien  (maantie  140)  välillä. Selvityksessä 
esitetään, että  Keravantie  parannetaan  2+2  -kais-
taiseksi Saviontien länsipuolelta Landenväylän 

 (valtatie  4)  itäisen  ramppiliittymän  itäpuolelle. Sa-
malla  liittymiä  parannetaan  kääntymiskaistoilla  ja 

 liikennevalo-ohjauksilla. Landentien  liittymä muu-
tetaan  kiertoliittymäksi  ja  kevyelle  Ilikenteelle  teh-
dään  alikulkukäytävät Alikeravantien Ilittymaan.  

j  
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Keravantle  
maantie  148 	/ 

- - 2+2-kaistainen  
10,5/7,5  
Nopeus:  60 km/h  

Alikeravantie  
2+2  /  1+1,  katu 
Nopeus:  50 km/h  

/ 

"Saviontie  
2-kaistainen  katu 

• Nopeus:  40-60 km/h  

Landenväylä  
valtatie  4 
2+2-kaistainen  moottoritie 

 '2x11 75/7,5  
'Nopeus:  120 km/h  

Landentie  
maantie  140 

 Nopeus:  80 km/h  

ii  
Il  
Kuva  2.  Nykyinen tieverkko  ja sen  ominaisuudet.  
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Kuva  3.  Aiuevaraussuurinifelmassa  esitetyt järjestelyt Keravan  logistiikka  keskuksen  toiminnoille  (luonnos  3.10.2005). 
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Kuva  4.  Keravan  logIstilkka  keskuksen tärkeimmät tavara virrat (lähde: Keravan  Iogistiikkakeskus — KERCA aluevaraus -
suunnitelma  2006).  
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Maantien  152  (Kehä  IV)  kehittäminen välillä  Ha
-meenlinnanväylä -  Vanha Landentie yleissuunni-

telma  on  valmistunut vuonna  1996.  Suunnitelmas-
sa  on  esitetty toimenpiteet Kulomäentien (maantie 

 152)  parantamiseksi  2+2  -kaistaiseksi väyläksi.  

Valtatie  4 (E75) Helsinki  (Kehä  Ill)  -  Lahti,  Yhteysvä-
lm  kehittämisselvitys  valmistui vuonna  2003.  Siinä 

 on  esitetty, että Landenväylälle tarvitaan  kolman-
net  kaistat  Korson  liittymän  eteläpuolelle ennen 
vuotta  2020.  

Keravalla  on  samanaikaisesti laadittavana yleis-
kaavan muutos, joka koskee Keravan logistiik-
ka-aluetta. Tämä selvitys  on  laadittu yleiskaavan 
muutoksen taustamateriaaliksi. 

Sipoossa  on  meneillään kaavoitustyö logistiikka-
keskuksen sijoittamiseksi Keravantien (maantie 

 148)  varteen Keravan rajan itäpuolelle. Työ  on 
 käynnistynyt syyskuussa  2006. 

1.3  Liikenne  

13.1  Liikenteelliset  lähtökohdat 

Landenväylä  (valtatie  4, E75) on  yksi tärkeimpiä 
päätieyhteyksiä Suomessa. Landenväylä kuuluu 
Suomen runkotieverkostoon,  jolle  on  asetettu kor-
keat liikenteen sujuvuus-  ja  turvallisuusvaatimuk

-sot.  Euroopan unionin liikennepolitiikassa  tie on 
 katsottu strategisesti merkittäväksi  ja  siksi  se on 
 myös  osa  yleiseurooppalaista  TEN-teiden verk-

koa. Pääkaupunkiseudulla Landenväylä  on  kes-
keinen työmatka-  ja  asiointiliikenteen  väylä, joka 
palvelee Vantaan, Keravan, Järvenpään  ja  Sipoon 
yhteyksiä. 

Landenväylä  toimii tämän lisäksi merkittävänä 
yhteytenä Helsingin satamiin  ja  erityisesti valmis-
tuvaan Vuosaaren satamaan. Valmistuessaan 
Vuosaaren satama tulleekin korostamaan valta-
tien asemaa merkittävänä satamaliikenteen yhte-
ytenä. Landenväylää pitkin  on  suunnittelualueelta 

 myös erinomaiset yhteydet Landessa rautatie-  ja 
 linja-autoliikenteen solmukohdassa sijaitsevaan 

valtakunnallisesti merkittävään tavaraterniinaaliin. 
Suunnittelualueelta  on  edellä mainittujen tavaralii-
kenteen keskittymien lisäksi hyvät tieyhteydet  mm 

 Helsingin keskustaan,  Helsinki -Vantaan lentoken-
tälle, pääkaupunkiseudun kehäteille, pääkaupun- 

kiseudun säteittäisille väylille sekä näiden kautta 
laaja-alaisesti  koko  Suomeen. 

Keravantie  (maantie  148)  toimii Keravan keskus-
tan sisääntuloyhteytenä sekä pohjoisena yhteyte-
nä Sipoon suuntaan. Tämän lisäksi  tie on  seudul

-linen  poikittaisyhteys. Kulomäentie  (maantie  1 52) 
 toimii  Korson  sisääntuloyhteytenä  ja  eteläisenä 

 yhteytenä Sipooseen. Tämän lisäksi  tie on  myös 
seudullinen poikittaisyhteys. Landenväylän rinnak-
kaisväylinä toimivat Landentie (maantie  140)  sekä 
Saviontie/Urpiaisentie, jotka palvelevat etelä—poh-
joissuuntaisina seudullisina  ja  paikallisina yh-
teyksinä  alueen liikkumista. Niiden kautta alueen 
maankäyttö pääsee myös liittymään Landenväy-
lääri. Alikervantie liittää suunnitellun logistiikkakes-
kusalueen Keravantiehen  ja  toimii alueen toimin-
tojen yhteytenä päätieverkkoon. Karhuntassuntie 
liittää suunnitellun logistiikkakeskuksen alueen  ja 

 Alikeravantien  läntiseen rinnakkaistiehen, Savion-
tiehen. 

Vuosaaren sataman valmistumisen  ja  käyttöön-
oton myötä Helsingin nykyiset tavaraliikenteen 
satamatoiminnot siirtyvät pääosaltaan pois kan-
takaupungin satamista Vuosaareen. Näin  ollen 

 Vuosaaren satama muuttaa pääkaupunkiseudun 
 ja koko  Uudenmaan logistista verkkoa sataman 

sijoittuessa Kehä  111:n  itäpäähän.  Nykyisten Kehä 
 111:n  sisäpuolella olevien säteittäisten pääväylien 
 ja  Kehä  1:n  raskaan liikenteen kuormitus vähenee 

 ja  Kehä  111:n  merkitys raskaan liikenteen välittäjänä 
pääkaupunkiseudulla  ja  muualle Suomeen johta-
ville pääväylille kasvaa. 

Logistiikkakeskuksesta  tulee olemaan suora rauta-
tieyhteys valtakunnalliselle rataverkolle. Suunnitte-
lualue sijoittuu pääkaupunkiseudulta pohjoiseen  ja 

 itään suuntautuvan pääradan läheisyyteen, jonne 
Vuosaaren satamasta tulee olemaan myös lyhyt 

 ja  nopea ratayhteys. Sijaintinsa  ja  kokonsa vuok-
si Keravan Saviolle kehitettävä logistiikkakeskus 
"Kerca" pystyy tehokkaasti yhdistämään maantie-, 
rautatie-,  lento-  ja  merikuljetukset  sekä tarjoamaan 
niihin liittyviä palveluita. 

Logistiikkakeskuksen  ensisijaisena toiminta-aja-
tuksena  on  toimia Vuosaaren sataman sisämaan 
satamana. Sisämaan satama tarvitaan, koska 
Vuosaaren alueen rajallisuuden vuoksi satama tar-
vitsee tuekseen muualla olevia palveluita. Vuosaa-
ren satama  t  toimimaan läpivirtausperiaatetta  

pääsääntöisesti noudattaen. Tällaisia palveluita 
ovat esimerkiksi konttien täyttö/tyhjennys, tyhjien 
konttien varastointi, tuotteiden varastointi  ja  jakelu 
sekä erilaiset lisäarvopalvelut. Säännöllinen suk-
kulajunayhteys Keravan logistiikkakeskuksen  ja 

 Vuosaaren sataman välillä integroi  osat  yhdeksi 
kokonaisuudeksi. 

Sisämaan sataman tärkeimmät tavaravirrat  on 
 esitetty oheisessa kaaviossa  (kuva  4).  Yksinker-

taisuuden vuoksi kaaviossa ei ole esitetty tyhjien 
konttien virtaa. 

Logistiikkakeskuksen  koko  antaa mandollisuuden 
keskittää alueelle tehokkaasti myös muita logisti

-sia  toimintoja, esimerkiksi: 

•  uusi maaltkenteen keskus 
• intermodal-kuijetusten solmukohta (esim.  rek-

kojen perävaunujen lastaaminen/purkaminen 
junaan/junasta) 

•  Venäjältä  ja  Trans-Siberian  radan  kautta tule-
vien konttien päätepis 	i  terminaali  

•  Uudenmaan  ja  Suomen jakelun keskus 
• 	logistiset lisäarvopalvelut 
•  toimintaa tukevat palvelut  ja  toimistotilat. 

Logistiikkakeskuksen  käyttäjien kannalta alue 
muodostaa "koneen", joka tarjoaa monipuolisia 

 ja  tehokkaita palveluita. Usean erilaisen toimijan 
sijoittuminen alueelle antaa toiminnalle lisäsyner-
giaa. Tasapainoinen tuonti-  ja  vientitoiminta  mini - 
moi kalliit tyhjien konttien  turhat  kuljetukset. Nyky-
aikaiset valvonta-  ja  turvajärjestelmät  houkuttele-
vat paikalle myös arvokkaiden tuotteiden tavara- 
ketju  ja  

Tarkastelun aikana ei ollut tarkkaa tietoa siitä, 
minkälaisia yrityksiä alueelle sijoittuu  ja  minkälai-
set ovat niiden täsmälliset tarpeet. Tämän vuoksi 
logistukkakeskuksen alueelle  on  aluevaraussuun-
nitelman  laatimista varten pyritty sijoittamaan eri-
tyyppisiä toimintoja esimerkinomaisesti. 



1.3.2  Liikennemäärät  ja  liikenne-ennuste  

Suunnittelualueella Landenväylä  (valtatie  4) on 
 Suomen  runkotieverkon vilkkaimpia.  Valtatien  hi

-kennemäärät  vaihtelevat  30 400-43 700  autoon 
vuorokaudessa. Suurimmat  liikennemäärät  ovat 

 Korson  erttasoliittymän  eteläpuolella. Raskaan lii-
kenteen osuus  on  noin  8  %. Keravantien  (maantie 

 148)  liikennemäärä  on 5000-19 200  autoa vuoro-
kaudessa  ja  se on  suurimmillaan  Alikeravantien  ja 

 Landenväylän  välissä.  Kulomäentien  (maantie  152) 
 liikennemäärä  on 5800-15 200  autoa vuorokau-

dessa.  Landentien  (maantie  140)  liikennemaärät 
 ovat  4100-6500  autoa vuorokaudessa. Raskaan 

liikenteen osuus  on  noin  8  %. Suunnittelualueen 
 nykyiset  liikennemäärät  on  esitetty kuvassa  5.  
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Kuva  5.  Liikennemääräf suunniftelualuaella  vuonna  
2005  (keskimääräinen  vuorokausillikenne  autoa vuoro-
kaudessa,  KyL). 
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Kuvassa  6 on  esitetty  suunnittelualueen ennustetut 
liikennemäärät  vuodelle  2025  ilman  logistiikkakes-
kuksen  vaikutusta.  Liikennemäärän vuosittaiseksi  
kasvuksi  on  arvioitu noin  2  % /  vuosi. Kasvu johtuu 
muun muassa  väestönkehityksen  ja  maankäytön 
kasvusta  ja  autoistumisen  lisääntymisestä. Tämän 
arvion mukaan  liikennemäärät  tulevat kasvamaan 
noin  40  %  vuoteen  2025  mennessä nykyiseen ver-
rattuna. 

Valtatien  ennustetut liikennemäärät  vuonna  2025 
 vaihtelevat  42 600-61 200  autoon vuorokaudes-

sa.  Keravantien  (maantie  148)  ennustettu  liiken-
nemäärä  on 7000-26 900  autoa vuorokaudessa  ja 

 Kulomäentien  (maantie  152) 8100-21 300  autoa 
vuorokaudessa.  Landentien  (maantie  140)  liiken-
nemäärät  ovat  5700-91 00  autoa vuorokaudessa.  

Kuva  6.  Suunnittelualueen ennustetut liikennemäärät  
vuonna  2025  ilman togistiikkakeskuksen vaikutusta 
(keskimääräinen  vuorokausiliikenne  autoa vuorokau-
dessa,  KyL).  

.  

Valmistuessaan Keravan  logistiikkakeskus  tulee 
lisäämään alueen kuljetuksia  ja  se  tulee tuotta-
maan uutta raskasta liikennettä.  Logistiikkakes-
kuksen  toiminnan aloittaminen lisää myös alueen 
työpaikkoja  ja  tätä kautta synnyttää uutta  työmat-
kaliikennettä. Logistiikkakeskus  houkuttelee alu-
eelle todennäköisesti myös uusia  toimijoita,  joka 
lisää myös liikennettä. Tämänkaltaista liikenteen li-
säystä ei liikenne-ennusteessa  ole otettu erikseen 
huomioon,  sillä sen  määriä ei voida  luotettavasti  
arvioida. Voidaan olettaa, että  osa  tästä liikenne- 
määrän kasvusta sisältyy yleiseen  liikennemäärän  
kasvuun  (2  %  vuodessa). 

Keravan  logistiikkakeskuksen  tuottaman raskaan- 
liikenteen  ja  työmatkaliikenteen  määrät ovat vuo-
den  2006  alussa valmistuneen Keravan  logistiikka -
keskuksen  liikenteelliset  vaikutukset  ja  liikenteen 
toimivuus -selvityksen mukaiset, koska  lähtötie

-dot  eivät ole muuttuneet merkittävästi selvityksen 
valmistuttua, Kyseisessä selvityksessä raskaan 
liikenteen määriä  on  arvioitu  logistiikkakeskuk

-sen  kerrosneliömetrien  ja  keskukseen  sijoittuvien  
toimintojen  ja  arvioitujen  tavaravirtojen  perusteel-
la. Työpaikkojen  synnyttämää työmatkaliikenteen  
määrää  on  selvityksessä puolestaan arvioitu kes-
kuksen  koon (kerrosneliömetrit)  ja  toimintojen syn-
nyttämän  työpaikkatarpeen  mukaan,  

Kuva  7.  Landenväyla  (valtatie  4).  

Taulukko  I.  Logistiikkakeskuksen (uottaman  raskaan 
liikenteen  ja työpaikkaliikenf een vuorokausili/kenteen ja 
aamuhuipputunn,n (AH7) liikennemäärät,  Lähde: Kera-
van  logistiikkakeskus, liikenteelliset vaikutukset,  2006.  

ajon/  AHT  ajon/  
vrk [%] AHT 

Raskaslilkenne 
juria-kontti-terminaali  10 10 1  
juna-auto-terminaali  310 10 31 
auto-juna -termlnaali  310 10 31  
varastotilat  277 10 28  

yhteensä  907 91  
L&Tjätteenkäsittely  800 10 80  

yhteensä  1707 171  
Työpaikkaliikenne 
materiaalinkäsittely  452 5 23  
toimisto  75 80 60  
vierailijat  17 10 2  
muut  50 10 5  

yhteensä  594 90  
YHTEENSÄ  2301 261  

Taulukossa  I on  esitetty  logistiikkakeskuksen  tuot-
taman raskaan liikenteen  ja  työpaikkaliikenteen 

 määrät.  Huom.  määrät kuvaavat käyntejä  logistlik-
kakeskuksessa.  joten jokainen ajoneuvo tuottaa 
kaksi matkaa yhden käynnin aikana. 

Lassila  & Tikanojan jätteenkäsittelylaitoksen  laa-
jentuminen aiheuttaa lisääntyvää  jätteenkuljetus-
liikennettä, mikä osaltaan myös kasvattaa alueen  
liikennemäärjä, Liikennemääräarvioon  onkin lisät-
ty noin  800  ajoneuvoa/vuorokaudessa/suunta. Aa-
muhuipputunnin liikennemäärä  on  noin  10  % vuo-
rokausiliikenteestä.  

Liikenteen sijoittumista  tie-  ja  katuverkolle  on  tar-
kasteltu Keravan  logistlikkakeskuksen liikenteelli

-set  vaikutukset  ja  liikenteen toimivuus -selvityksen 
mukaisesti. Selvityksessä liikenteen sijoittumista 

 on  arvioitu  Kehyli-selvityksen (Keski-Uudenmaan 
 ja  Hyvinkää–Riihimäen seudun  Itkennejärjestel-

mäsuunnitelma  2001)  alustavien arvioiden mukai-
sesti. Liikenteen sijoittumista  on  kuitenkin  tarken-
nettu  käytyjen keskustelujen perusteella.  

Tarkasteluissa  on  otettu huomioon, että  logistiikka -
keskus toimii  ympärivuorokautisesti  ja  työntekijöi-
den työ  on  pääosin luonteeltaan  kolmivuorotyötä.  

Keravan  logistiikkakeskuksen  tie-ja  liikenneyhteydet,  Toimenpidesuunnitolma 	 9  
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1.3.3  Logistiikkakeskuksen  liikenteen 
suuntautuminen 

Suunnitelmassa  on  oletettu, että Vuosaaren sa-
tamasta saapuva  tavaraliikenne  saapuu Keravan  
logistiikkakeskukseen  pääasiallisesti rautateitä 
pitkin, joten Vuosaaren sataman  ja  Keravan  logis

-tiikkakeskuksen  välillä ei ole merkittävästi raskasta 
liikennettä. 

Liikenteen suuntautuminen Keravan  logistiikka -
keskuksesta  on  erittäin riippuvaista siitä, minkälai-
sia yrityksiä  ja  toimijoita logistiikkakeskukseen  si-
joittuu. Tässä työssä liikenteen suuntautumista  on  

pystytty arvioimaan ainoastaan karkealla tasolla. 
Myös uudet maankäytön muutokset, esimerkiksi 
mandollinen  Sipooseen  tuleva  logistiikkakeskus,  
vaikuttavat liikenne-ennusteen toteutumiseen. 

Keravan  logistiikkakeskuksen  liikenne-ennustetta 
laadittaessa ei ollut tiedossa, mitä  terminaaliope-
raattoreita  alueelle sijoittuu. Eri  operaattoreilla  on 

 omia  osaamis-  ja  erikoisalueitaan,  ja  logistiikka
-keskuksen liikenteen suuntautuminen  on  riippuvai-

nen tästä  operaattorin  erikoistumisesta.  Esirnerkik
-si jos  operaattorin  erikoisala  on  metsäteollisuuden  

vientikuljetukset, rekkalilkenne  suuntautuu suurek-
si osaksi pohjoiseen,  tai  jos  operaattorin  erikoisala  

on  kulutustavaroiden tuonti, suuri  osa  rekkalilken
-teestä suuntautuu keskusliikkeiden varastoihin, 

muunmuassa Hakkilaan  ja  Kiloon. Todennäköises-
ti alueelle tulee sijoittumaan sellaisia  logistiikkayri-
tyksiä,  joille alue  on  jollakin perusteella Vuosaaren 
sataman aluetta parempi. Paremmuus voisi perus-
tua esimerkiksi Sinebrychoffin tyhjien  tai  vajaiden 
paluukuljetusten hyödyntämiseen kuljetusketjuis

-sa.  Tässä  ennusteessa  liikenteen suuntautuminen 
 on  arvioitu mandollisten  operaattorien erikoisalo

-ten  "keskiarvona".  Ennustetta  on  mandollista tar-
kentaa sitten, kun alueelle tulevat  terminaaliope-
raattorit  ovat tiedossa. 

Keravan  logistiikkakeskuksen  liikenne-ennustees
-sa  on  oletettu, että noin  70  % logistiikkakeskuk

-sen  tuottamasta raskaasta  ja  työpaikkaliikenteestä 
 saapuu  ja  lähtee  Landenväylältä  (valtatie  4).  Lah-

denväylän  liikenteestä  50  %  suuntautuu etelään  ja 
 50  %  pohjoiseen. Noin  17  %  kuljetuksista suun-

tautuu  Hyrylan  ja  Tuusulan suuntaan. Kaikissa  
vaihtoehdoissa  on  oletettu, että Hyrylän suunnan 
liikenne käyttää reittiä  Alikeravantie—Keravantie.  
Tikkurilaan suuntautuva liikenne  on  oletettu  tar

-kasteluissa  melko pieneksi,  vain  noin  10  %  ras- 

kaasta  liikenteestä suuntautuu  sinne.  Loppuosa 
liikenteestä  jää  Keravan  lähiseudulle. 

Logistiikkakeskuksesta Landenväylälle  etelään  
suuntautuvasta  liikenteestä  on  oletettu, että siitä 
noin  70  %  suuntautuu Hakkilaan  ja  muualle Kehä 

 111:n  länsisuunnan  varteen,  20  %  Kehä  lll:lle  itään 
sekä  10%  Landenväylälle  Kehä  111:n  eteläpuolelle. 

Mallissa  on  oletettu että saapuva  ja  lähtevä ajo-
neuvo käyttää samaa reittiä.  Logistiikkakeskuksen  
alueen sisäisen liikenteen suuntautumista ei ole 
tarkasteltu lähemmin tässä raportissa. Voidaan 
olettaa, että alueen sisällä kuljetukset  ja  työmatkat 

 suuntautuvat eri toimintojen sijoittumisen  ja  niiden 
tuottamien  likennemäärien  suhteessa (ks. tau-
lukko  1).  Sisäisen liikenteen järjestelyt pohditaan 
hankkeen myöhemmän vaiheen suunnittelussa. 

Keravan  logistikkakeskuksen  tuottamalla  liiken-
nemäärällä  ei ole oletettu olevan merkittävää 
vaikutusta olemassa olevan liikenteen suuntau-
tumiseen. Myöskään vaihtoehtojen  0+, Al  ja  A2 

 liikenneverkkomuutoksissa  ei ole oletettu olevan 
merkittävää vaikutusta  jo  olemassa olevan  liiken - 

Kuva  8.  LogistIIkkakeskuksen  liikenteen arvioitu suuntautuminen, kun toiminta  on  täysimittaista. Tarkempaa tietoa saa- 	Kuva  9.  Vuosaaren sataman merkittävimmät sisämaan yhteydet (lähde:  Vuoli-proJekti,  2006). 
daan vasta alueen toimijoiden selvittyä. 	 I  
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Kuva  10.  Suunnittelualueella  henkilö vahinkoihin johtaneet liikenneonnettornuudet vuosina  2001-2005. 
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teen  suuntautumiselle, Uuden  eritasollittymän  ra-
kentaminen  Landenväylälle  (valtatie  4)  vaikuttaa  jo 

 olemassa olevan liikenteen sijoittumiseen Liiken-
teen tarkempaa sijoittumisesta  tie-  ja  katuverkolle 

 eri  vaihtoehdoissa  on  kuvailtu luvussa  2.2.  

Liikenne  sgoittuu  yleensä  lyhimmälle  ja  sujuvim
-malle  reitille. Yhteys  Alikeravantieltä Saviontielle 

 tulee  logistiikkakeskuksen  valmistumisen jälkeen 
olemaan mutkainen  ja  kapea, jolla  on  pyritty  mini

-moimaan  liikenteen  ohjautuminen Saviontielle.  Mi-
käli  raskasliikenne  tulee kuitenkin käyttämään tätä 
yhteyttä  Saviontielle,  voidaan  se  estää mandollisin 

 rajoituksin.  Yhteyden käyttöä voidaan myös vä-
hentää  kuljetusoperaattorien informoinnilla.  

Kuvassa  9 on  esitetty Vuosaaren sataman merkit-
tävimmät sisämaan yhteydet  ja  kuljetusten pää-
asialliset  vaikutusalueet.  

Keravan  logistiikkakeskuksen ajoneuvolilkenteen 
vaikutusalueet  Ovat Vuosaaren sataman mukai-
set. Valtatietä  4  pohjoiseen mentäessä Keravan 

 logistiikkakeskuksen  tuottamat ajoneuvoliikenteen 
kuljetukset ulottuvat aina Landen tasolle saakka. 
Tästä  pohjoisemmaksi  kuljetukset hoidetaan Ke-
ravan  logistiikkakeskuksesta  pääasiallisesti rauta-
tieverkon kautta.  Logistiikkakeskuksesta  etelään 
päin mentäessä liikenne  hajautuu  Kehä  Ill  kohdal-
la, josta pääasiallinen  liikennevirta  jatkaa länteen. 
Keravan  logistiikkakeskuksen  tuottaman ajoneuvo-
liikenteen vaikutukset häviävät Kehä  ll:sella  Van-
taankosken  eritasoliittymän  tasolle saavuttaessa. 

 Logistiikakkeskuksen lähialueella  merkittävimmät 
 liikenteelliset  vaikutukset suuntautuvat Keravan 

 lähialueelle  ja  Hyrylään 

1.3.4  Liikenneturvallisuus 

Landenväylällä  (valtatie  4)  Korson ja  Keravan eri
-tasoliittymien  välisellä  tieosuudella  (4/106)  tapahtui 

vuosien  2001-2005  aikana yhteensä  17  henkilö-
vahinkoon johtanutta liikenneonnettomuutta, jois-
ta yksi johti kuolemaan. Keravan  eritasoliittymän 
pohjoispuolisella tieosuudella  on  tapahtunut vuo-
sien  2001-2005  aikana yhteensä  14  henkilövahin-
koon johtanutta liikenneonnettomuutta, joista yksi 
johti kuolemaan.  Tarva-ohjelman  rekisteriaineis

-ton  perusteella valtatiellä  4  Korson ja  Järvenpään 
 liittymien  välillä  (tieosuuksilla  106-107)  tapahtuu 

keskimäärin  5,8  henkilövahinkoon johtanutta on-
nettomuutta  ja  0,5  kuolemaan johtanutta onnetto-
muutta vuosittain. 

Suunnittelualueella  tapahtuneet henkilövahinkoon 
johtaneet onnettomuudet  on  esitetty yksityiskoh-
taisemmin kuvassa  10.  

Landenväylällä  (valtatie  4)  tapahtuneet onnetto-
muudet ovat useimmiten olleet hirvi-,  peräänajo

-tai  yksittäisonnettomuuksia.  Vuoden  2005  maalis-
kuussa väylällä tapahtui suuronnettomuus, jossa 
loukkaantui yhdeksän henkilöä  ja  yksi henkilö kuoli.  

Keravantien  (maantie  148)  varrella  Savioritien  ja 
 maantien  140  välisellà tieosuudella  on  vuosien 
 2001-2005  aikana tapahtunut yhteensä  32 hen

-kilövahinkoa.  Eniten onnettomuuksia  on  sattunut 
tieosuuden liittymissä. Pahin  onnettomuusliittymä 

 on  Alikeravantien  liittymä, jossa  on  tapahtunut  10 
 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta. Niis-

sä  on  loukkaantunut yhteensä  13  henkilöä  ja  yksi 
henkilö  on  kuollut. Keravan  eritasolittymän  alu-
eella  on  tapahtunut seitsemän henkilövahinkoon 
johtanutta onnettomuutta, joissa  on  loukkaantunut 
yhteensä  10  henkilöä.  Keravantien  ja  Landentien 

 (maantie  140)  liittymässä  on  tapahtunut kolme 
henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta, joissa 

 on  loukkaantunut seitsemän henkilöä.  

Alikeravantiellä  huoltoaseman kohdalla  on  tapah-
tunut neljä kevyen liikenteen onnettomuutta. Muu-
ten tiellä  on vain  tapahtunut  pari  yksittäistä onnet-
tomuutta.  



Kuva  13.  Kera vantien liitt'ymien Ilikenteelliset palvelutasot sekä suuntekohtaiset kuormitusasteef vuoden  2025  aamu-
huipputunnin liikennemäärillä, ilman logistiikkakeskuksen aiheuttamaa liikennettä  ja  toimenpideselvityksen  2004  mu-
kaisilla toimonpiteillä. 
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1.3.5  Ajoneuvollikenteen  palvelutaso  

Keravantien  sujuvuus  ja  palvelutaso  on  heikko  jo 
 nykyisillä  liikennemäärillä. Keravantien  ja  Alikera-

vantien  liittymä  ruuhkautuu huipputuntien  aikana 
 jo  nykyisin, muut  Keravantien Ilittymät  toimivat vä-

hintään tyydyttävästi, eikä suurempia ongelmia  il 
mene  edes  ruuhkatuntien  aikana.  Alikeravantien  ja  
Keravantien liittymän  palvelutaso laskee luokkaan 

 E,  mikä tarkoittaa erittäin huonoa  palvelutasoa. 
Liittymän  toimivuus  ja  kuormitusasteet käantymis-
suunnittain  on  esitetty kuvassa  12. 

Ongelmallisimpia  suuntia  aamuhuipputunnin  ai-
kana ovat  Keravantietä  suoraan itään ajaminen 
sekä vasemmalle kääntyminen  Alikeravantieltä  
pohjoisesta  ja  Keravantieltä  idästä. Nämä  kaistat 
ruuhkautuvat,  mikäli  lilkenneoloissa  tapahtuu jota-
kin poikkeuksellista. Nykyisin  huipputuntien  aikana 
jonot ovat  ruuhkaisimmilla  suunnilla keskimäärin 

 90  metriä  ja  pahimmillaan jopa  200  metriä. Anta-
malla  pidempiä  vihreitä  ruuhkaisimmille suunnille  
voidaan näiden suuntien  palvelutasoa  parantaa, 
multa samalla muiden suuntien palvelutaso heik-
kenee  ja  valojen  yhteenkytkentä  muiden Keravan- 
tien  liittymien  kanssa vaikeutuu.  

I  

O.5j 

QOo 
AiiIeravonhIe 

Kuva  12.  Alikera  vantion  ja  Kera  vantion  liittymän  palve-
lutaso  ja  kuormitusasteet kääntymissuunnittain  vuoden 

 2005  liikennemäänllä. 

Nykyliikenteen  on  ennustettu kasvavan kandella 
prosentilla vuodessa. Kun liikenne kasvaa, eivät  
Keravantien liittymät  toimi hyväksyttävästi kuin 
muutaman vuoden nykyisillä  Ilikennejärjestelylila.  
Erityisen ongelmallisia ovat  Alikeravanlien  ja  Lah-
dentien liittymät.  Näin  Keravantielle  tarvitaan  pa -
rantamistoimenpiteitä  jo  lähivuosina riippumatta  
logistlikkakeskuksen  toteuttamisesta.  

Vuoden  2025  aamuhuipputunnin ennustelilkenne-
määrillä Alikeravantien Ilittymän  toimivuus nousee  
palvelutasoluokkaan  D,  mikäli liittymään tehdään  
toimenpideselvityksen  2004  mukaiset parannuk-
set.  Kervavantie  muutetaan  2+2  -kaistaiseksi  tiek-
si  Saviontien  ja  Landenväylän  välillä sekä  Ilittymiln 

Kuva  14.  E,*aantuminen valtat,eltä  4  Keravan  en  ta- 
501111  fymässa. 

tehdään  kääntymiskaistoja. Landentien  liittymä 
toimii hyvin,  jos  liittymä muutetaan toimenpide- 
selvityksen mukaisesti  kiertolättymäksi.  Landen- 
tien  liittymäri  palvelutaso laskee luokkaan  F  ilman 
parannuksia. Kuvassa  13 on  esitetty  Keravantien 
Ilittymien  toimivuus vuoden  2025  ennusteliikenne-
määrillä  ilman  logistiikkakeskuksen synnyttämää 
liikennemäärää toimenpideselvityksen  2004  mu-
kaisesti  parannetulla verkolla.  

Alikeravantien  ja  Keravantien liittymän  toimivuus 
paranee  nykytilaan  verrattuna, kun kaikkiin suun-
tiin lisätään yksi suoraan ajavien kaista.  Sen  sijaan 
ongelmia aiheutuu  Keravantieltä  lännestä oikealle  
Alikeravantielle käännyttäessä. Aamuhuipputunnin  
kokonaisuudessaan  ruuhkaisin  suunta  on  liityttä

-essä  Alikeravantieltä  pohjoisesta.  

1.3.6  Kevyt liikenne  

Suunnittelualueella  on  kattava kevyen liikenteen 
verkko.  Pääyhteyksien  varrella  on  erilliset kevy- 
en liikenteen väylät. Tämän lisäksi  Landenväylän  

Palvelutasotla  A  liikenteen  ajanhukka  on  pieni (keskimää-
rin  alle  5  sekuntia/auto).  Liikennevalot toimivat tällöin hyvin. 
Useimmat autot saapuvat  l/ttymään  vihreän vaiheen aikana, 
eikä  autolon  tarvitse pysähtyä  

auto.  Palvelutaso voidaan saada aikaan  esim.  vihreällä  aal-
Palvetutasolla  B  ajanhukka  on  keskimäärin  5-15  sekuntial 

AJAWIIUIQCA  
e 	lolla  tai  valo  ohielman  lyhyellä  kierrolla. 

Palvelutasolla  C  keskimääräinen  alanhukka  on 15-25 se-
kuntia/auto.  Huonosti toimiva valo-ohjelma voi vaikuttaa  liitty

-män  toimivuuteen merkittävästi Pysähtymään  joutuvia  autoja 
 onto  melko pallon.  

Palvelutasolla  D  ajanhukka  on  keskimäärin  25-40  sekuntia/ 
 auto  Ruuhkautuminen  on  selvästi havaittavissa. Pitkät viivy-

tykset voivat olla seurausta  esim,  pitkästä valo-ohjelman  kier-
toatasta  tai  korkeasta  välityskyvyn  käyttöasteesta  
Palvelutasolla  E  keskimääräinen  ajanhukka  on 40-60 se-
kuntia/auto (vnv'ytyksen sietoraja).  Näin suuret viivytykset tar-
koittavat hyvin hidasta etenemistä  ta  johtuvat pitkistä valo-oh- ___-I .r ________ ________________ 	 ___________ leIman kiertoaloista  ja  korkeista  välitysky'vyn käyttöasteista. 

Palvelutasotla  F  ajanhukat  ovat yli minuutin mittaisia. Useim-
missa tapauksissa  Iikennemäärät  olisivat  littymän  välitys- 
kykyä suurempia. Näin huono palvelutaso voi johtua myös 
epäonnistuneesta valo-ohjauksen suunnittelusta  tai  valojen 
toiminnasta.  

Kuva  11.  Valo-ohjattujen tilItymien palvelutasojen kuvaus. 



poikki  on  suunnittelualueella  kaksi erillistä alikul-
kukäytävää. Kevyen liikenteen yhteydet Keravan 
logistiikkakeskuksen läheisyydessä olevien teiden 
rinnalla  on  kuvattu kappaleessa  1 1. 

Kuva  15.  Nykyistä  levähdysaluetta  käytetään  vaihfoyh-
teytenä pikavuorobusseista  lentokentälle,  

1.3.7  Joukkoliikenne 

Suunnittelualueella Landenväylä  (valtatie  4)  kuu-
Juu Uudenmaan tiepiirin joukkoliikenteen laatukäy-
tävään. Tieosuudella  on  vilkas  linja-autoliikenne. 
Keravan eteläpuolella Landenväylää pitkin kulkee 
arkivuorokausina noin  85  linjavuoroa  päivittäin. 
Bussimatkustajia osuudella  on  noin  2500  henkilöä. 

Keravan eteläpuolella Landenväylän molemmin 
puolin  on  levähdysalue,  jota  käytetään lentoase-
man pikavuorobussien vaihtopaikkana Levähdys-
alueella pysähtyviltä pikavuoroilta  on  järjestetty 
syöttöliikenneyhteys  Helsinki-Vantaan lentoase-
malle noin  10  kertaa päivässä. 

Tulevaisuudessa ruuhkautuminen hidastaa myös 
joukkoliikennettä  ja  heikentää aikataulujen pitä-
vyyttä etenkin Keravantiellä. 

Saviontietä/Urpiaisentietä  pitkin liikennöi joukkolii-
kennelinla  873  (Etelä-Päiväkumpu—Peijas—Kera-
va). Linja liikennöi arkipäivisin  ja  lauantaisin noin 

 tunnin  vuorovälillä.  

1.3.8  Liikenteenhallinta  

Keravan Kytömaan kohdalla sijaitsee Tiehallinnon 
tiesäähavaintoasema. Osuudella ei sijaitse liiken-
teen automaattista mittauspistettä.  

14  Suhde maan käyttöön  ja 
 kaavoitukseen  

Maakuntakaavoitus 

Suunnittelukohde  sijoittuu Uudenmaan maakun-
talliton alueelle, jossa  on  voimassa Uudenmaan 
maakuntakaava. Maakuntavaltuusto hyväksyi 
kaavan kokouksessaan  14.12.2004  ja  päätti kaa-
van ympäristöministeriön vahvistettavaksi Ym-
päristöministeriön  on  arvioitu vahvistavan kaavan 
vuoden  2006  aikana. Suunnittelualueella Landen- 
väylä (valtatie  4) on  esitetty paikallaan nykyisine 
liittymineen. Suunnittelualueen käytävä  on  taaja-
matoimintojen aluetta, jonka suuntaisesti  ja  poikki 
kulkee viheryhteystarpeita. Kaavaan  on  merkitty jät-
teenkäsittelyalue. Alikeravan  ja  Keravantien liittymän 

 läheisyydessä  on  vähittäiskaupan suuryksikkö. 

Uudenmaan liitossa  on  käynnistetty ensimmäinen 
maakuntakaavaa täydentävä vaihekaavan laadin-
ta. Vaihekaavan aihekokonaisuuksia ovat jätehuol

-Ion  pitkän aikavälin aluetarpeet, kiviaineshuollon 
aluevarauksot, moottoriurheilu-  ja  ampumarata

-alueet, liikenteen varikot  ja  terminaalit  sekä hil-
jaiset alueet. Vaihekaavan sisältöön kuuluu myös 
Keravan logistiikkakeskukseen liittyvien alueva-
raustarpeiden määrittely. Kaavaluonnos valmistuu 
vuonna  2006  ja  ehdotus vuonna  2007.  

Kerava 

Suunniteltu logistiikka-alue sijoittuu kokonaisuu- 
dessaan Keravan kaupungin omistamalle alueelle. 

Suunnittelualueella  on  voimassa Keravan yleiskaa-
va  2020,  joka hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 

 14.6.2004.  Logistiikkakeskuksen  alueella yleis-
kaavassa  on  varaus yhdyskuntateknisen huollon 
alueelle. Alueella  on  toiminut aiemmin kaatopaik-
ka, jonka vieressä  on  nykyisin kierrätysmateriaalin 

 ja  rakennusjätteen käsittelykeskus.  Keravan  Ener-
gian  biovoimalaitoksen  sijoittamisesta alueelle  on 

 luovuttu. Alueelle tulee monipolttolaitos, joka tuot-
taa sähköä  ja  lämpöä. 

Logistiikkakeskuksen  aluetta ympäröivät varauk-
set virkistysalueelle, jotka toimivat myös seudulli

-sen  ekologisen verkoston viheraluekäytävänä.  Lo
-gistiikkakeskuksen pohjoispuolinen  alue valtatien 

tuntumassa  on  teollisuusaluetta, johon kuuluvat 
laajat Koffin virvoitusjuomatehtaan toiminnot. 

.  

Moottoritien itäpuoli  on  mandollista yhdyskunta-
rakenteen laajenemisaluetta. Vantaan  ralalla  on 

 varaus uudelle työpaikka-alueelle, joka toimisi 
melusuojauksena Keravanjokilaakson suuntaan. 
Moottoritien itäpuolella  on  laaja Keravanjoen vir-
kistysalue, joka muodostaa merkittävän luonto- 
käytävän etelästä pohjoiseen. Jokivarren maa-  ja 

 metsätalousalueet  muuttuvat vähitellen puisto-
maisemmiksi virkistys-  ja  ulkoilualueiksi. Joen 
itäpuolella  on  nauhamaista  Jokivarren pientalo- 
asutusta. Yleiskaavoituksen yhteydessä  on  tutkit-
tu mandollisia tiivistämisen  ja  uudisrakentamisen 
alueita Jokivarressa. Jokivarren alue sijoittuu osin 
Latidentien meluvyöhykkeelle, mikä asettaa vaati-
muksia maankäytön suunnittelulle. 

Asemakaavoitettu  alue ulottuu Keravan keskus-
tasta logistiikkakeskuksen rajoille  Ali-Keravalle. 
Moottoritjen  itäpuolella ei ole suunnittelualueella 
asemakaavaa. Jokivarren alueen asemakaavoi

-tus  on  vireillä. Vantaan rajan tuntumassa  on  ase-
makaavoittamatonta aluetta. 

Logistiikkakeskuksen  rakentaminen edellyttää Ke-
ravan yleiskaavan  2020  muuttamista. Kaavamuu-
tokseen  on  varauduttu  ja  yleiskaavan muutos  on 

 tarkoitus viedä valtuuston käsittelyyn kesällä  2007. 
 Karhuntassuntien  ympäristö logistiikkakeskuksen 

paikalla  on  merkitty tässä vanhassa kaavassa 
asuntoalueeksi, Kaavatyössä tarkastellaan termi-
naalialueen lisäksi biovoimalan, Myllylaakson  ja 

 Myllynummen eteläosan  alueita sekä moottoritien 
ympäristöä. Alueelle laaditaan samanaikaisesti 
asemakaavaa. Myös Jokivarren alue  on  kaavoi-
tusohjelmassa.  

Vantaa 

Vantaalla  on  voimassa Vantaan yleiskaava, jonka 
kaupunginvaltuusto hyväksyi  14.9.1992  ja  josta 
ympäristöministeriö vahvisti osia  26.1.1995.  Par-
haillaan  on  menossa yleiskaavan tarkistustyö, jon-
ka tavoitteena  on  yleiskaavan ajantasaistamirien 
vastaamaan tulevan maankäytön tarpeita. Yleis-
kaavaehdotus tulee nähtäville todennäköisesti al-
kuvuodesta  2007.  Asemakaavoitettu  alue kattaa 
valtatien ympäristössä tiiviin asutuksen alueen Jo-
kivarressa. Keravan rajaan ulottuva osuus  on  ase-
makaavoittamatonta. 

Moottoritien ympärillä  on  runsaasti kaupunkiasu- 
tusta Mikkolan  ja  Jokivarren alueilla. Keravan  ra- 

Kuva  16.  Ote Uudenmaan  maakuntakaavasta,  ehdotus  
22.9.2003.  

jan  tuntumassa Leppäkorvessa yhtenäinen taaja-
ma-asutus katkeaa  ja  moottoritien ympäristo vai-
hettuu metsäiseksi. 

Yleiskaavassa  ja sen  tarkistuksessa moottoritie 
 on  esitetty nykyisellään. Yleiskaavaluonnoksessa 
 on  varaus Leppäkorvessa valtatien länsipuolella 

uudelle  13  hehtaarin teollisuus-  ja  varastoalueel
-le,  joka  on  tarkoitettu erityisesti pienteollisuudelle. 

Yleiskaavaluonnoksessa  osa  Leppäkorven virkis-
tysalueesta  on  muutettu teollisuus-  ja  työpaikka- 
alueeksi. 

Leppäkorpeen  osoitetun työpaikka-alueen ajo-
neuvoliikenteen järjestelyt  ja  myös alueen luonne 
riippuvat Keravalle suunnitteilla olevan logistiikka-
keskuksen tiejärjestelyistä.  Jos  ajoyhteydet  alueel-
le voidaan järjestää logistiikkakeskuksen uusien 
yhteyksien kautta Keravan puolelta, alue voisi olla 
logistiikkaan painottuvaa,  Jos  yhteydet hoidetaan  

.  
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Kuva  17. Leppäkoiventie (yhdystie 11583).  

Kuva  18.  Ote Keravan yleiskaavasta  (2004).  Kuva  19.  Ote Vantaan yleiskaavasta  (1992). Kuva  20.  Ote Vantaan yleiskaavaluonnoksesta  (3.11.2004). 
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Vantaan puolelta, niin liikenne pyritään ohjaamaan 
Leppäkorventieltä Landentielle, jotta  se  mandol-
lisimman vähän häiritsisi asutusta Leppäkorven-
tielle (yhdystie  11583)  liittyvä alue olisi todennäköi-
sesti Mikkolan luonteista pienteollisuutta. 

Leppäkorven  asuinaluetta  on  laajennettu Landen-
väylälle saakka  ja  Jokivarren asuinaluetta Keraval

-le  saakka. Asuntoalueiden toteuttaminen valtatien 
läheisyydessä edellyttää meluntorjuntaa Landen- 
tien itäpuolelle Kulomäentien (maantie  152)  poh-
joispuolelle  on  esitetty uutta työpaikkarakentamista. 

15  Ympäristö  

Suunnittelualueella  ei ole arvokkaita luontoaluelta. 
Keravanjokilaakso muodostaa kuitenkin ainutlaa-
tuisen yhteyden pääkaupunkrseudulta pohjoiseen. 
Jokivarren itäpuoli  ja  Koukkusuon  alue ovat  osa  Si-
poon  korven  metsäisiä  luonnon ydinalueita, jonka 
tärkeitä viheryhteyksiä ovat Keravan jokilaakson 
lisäksi poikittainen yhteys länteen kohti Saviota 

 ja  Etelä-Tuusulaa. Logistiikkakeskuksen etelä-  ja 
 pohjoispuoliset  viheralueet  on  määritelty Savion 

 ja  Jokivarren yhdistäväksi viheraluekäytäväksi. 
Pohjoisempi käytävistä  on  maakunnallisesti  mer-
kittävä, joten  se on  huomioitu maakuntakaavassa. 
Käytävät  on  esitetty yksityiskohtaisemmin Keravan 
yleiskaavassa.  

Suunnittelualueella  on  yksi merkittävä lajihavainto. 
Alikeravantien liittymän  ja  Keravantien  kaakkois - 
kulmassa  sijaitsevassa ojassa  on  esiintynyt puna-
kämmekkää noin  100  metrin matkalla. Punakäm-
mekkä  on  valtakunnallisesti silmällä pidettävä laji 

 (NT).  Suunnittelualueen  vyöhykkeellä laji  on  uhan-
alaisluokituksessa alueellisesti uhanalainen (RT). 

Keravanjoki peltolaaksoineen  on  suunnittelualueen 
 maisemallisesti keskeisin  ja  arvokkain  osa-alue. 

Keravan yleiskaavassa jokilaakso Nybackasta Ke-
ravan eritasoliittymään  on  määritelty alueeksi, jolla 

 on  säilytettäviä ympäristöarvoja.  Avoimen jokilaak
-son  maisematila rajautuu  lännessä yhtenäiseen 

metsänreunaan  ja  itäpuolella puolestaan vaihte-
levaan  ja  jokea myötäilevään asutukseen. Maa-
kunnallisesti arvokkaan maisema-alueen rajaus ei  



Kokkuk  

Sipoon korpi, 
luonnon ydInalue  

Taulukko  2  Logistiikkakeskuksen  tio-ja  liikenneyhteyksien kehittämisen päätavoitteet. 

Tavoitetaso 	Tavoite. Priorisointi  
Valtakunnalliset 	Turvataan valtatien  4  asema valtakunnallisena rurikoväylänä, nopeustaso  120  Ensisijainen  

km/h.  
Turvataan valtatien  4  liikenteen sujuvuus  ja  turvallisuus. Ensisijainen 

Luodaan toimintaedellytykset Keravan logistukka-alueen toiminnalle eli hyvät  ja  Ensisijamnen  
riittävän sujuvat yhteydet alueen päätieverkkoon. 

Liikennelurvallisuus  ei saa heikerrtyä. Täydentävä 
Hankkeen  on  oltava taloudellisesti toteutlamiskelpoinen. Täydenlävä 

Seudulliset 	Tuetaan alueen suunnitellun maankaytön kehittämistä. Ensisijainen 
Turvataan seudun työ-  ja  asiointimatkojeri  sujuvuus. Täydentävä 

Paikalliset 	Minimoidaan nykyisellä tieverkolla raskaasta liikenteestä asukkaille  ja  maan- Ensisijainen 
käytölle aiheutuvat este-, melu-, tärinä-, päästä-  ja  viihtyisyyshaitat. 
Minimoidaan liikennejärjestelyistä  asukkaille  ja  ympäristölle aiheutuvat haitat. Ensisijainen 
Turvataan paikallisen  auto-ja  kevyt liikenteen  sulUvuus  ja  turvallisuus. Täydentävä 
Meluhaitat  torjutaan uusilla meluajueilla. Täydentävä  

V.V1491992 YM2G.1.191l5),  
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/  I  i  

S 

I-.  

.  

Keravan logistiikkakeskuksen  tie-  ja  liikenneyhteydet, Toimenpidesuunnitelma 	 15  
LÄHTÖKOHDAT  JA  TAVOITTEET 

ulotu suunnittelualueelle. Keravan yleiskaavassa 
kaupunki-  tai  kyläkuvallisesti  arvokkaaksi luokiteltu 
alue  on  Nybackan ympäristö Keravanjokilaakson 
lansireunalla. 

Suunnittelualueen  ainoa valtakunnallisesti mer-
kittävä kulttuurihistoriallinen ympäristö. Savion 
tehdas-  ja  asuntoalue, sijoittuu suunnittelualueen 
pohjoispuolelle Savion aseman tuntumaan. Teh-
dastoiminta Saviolla käynnistyi  jo  1860-luvulla 
maamme ensimmäisen sementtitehtaan myötä. 
Tiilisten tehdasrakennusten vanhimmat  osat  ajoit-
tuvat  1900-luvun alkuun  ja  monien tehdasvaihei

-den  jälkeen nykyisin Klondyketaloksi kutsutussa 
rakennuksessa toimii Keravan taidemuseo.  Vie - 
reman  Alakoivikon  yhtenäinen työväenasuntoalue 

 on  rakentunut vuosina  1938-1947. 

Suunnittelualueen lähimmäl muinaisjäännökset  si-
joittuvat  Korson ja  Keravan eritasoliittymien tuntu-
maan. Muinaisjäännökset ovat pääasiassa kivikau-
tisia asuinpaikkoja. Keravan kaupunki  on  teettänyt 
muinaisjäännösinventomnnin vuosina  1997-2003.  

1.6  Tavoitteet  

Logistlikkakeskuksen  tie-  ja  liikenneyhteyksien 
muodostamiselle  ja  vertailulle  on  asetettu hanke- 
ryhmässä taulukon  2  mukaiset päätavoitteet. 

Kuva  22. Ramppi  Keravan eritasolllttymästä  Landen -

väylälle (valtatie  4)  pohjoiseen. 

Kuva  21. Ympänstön  ja  maankäytön nykytila.  



Moottoritie  ja  rinnakkaisrampit 
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2  VAIHTOEHTOTARKASTELUT  

2.1  Vaihtoehtojen muodostaminen 
 ja  tutkitut vaihtoehdot 

Vaihtoehtojen muodostamisen periaatteet 

Työn tavoitteena oli tutkia vaihtoehtoisia ratkaisuja 
Keravalle suunnitellun logistiikkakeskuksen  tie-  ja 

 liikenneyhteyksien järjestämiseksi. Lähtökohtana 
ratkaisuille oli logistiikkakeskuksen alustava suun-
nitelma, jonka liikennejärjestelyille tutkittiin vaihto-
ehtoisia ratkaisuja tavoitteiden perusteella Vaihto-
ehtojen muodostamisen lähtökohtana oli, että Lah-
denväylän, Keravantien  ja  Alikeravantien  tekninen 
vaatimustaso säilyy nykyisellään.  Eli  nopeusrajoi-
tus Landenväylällä (valtatie  4) on 120 km/h,  Kera-
vantiellä (maantie  148) 60 km/h  ja  Alikeravantiellä 

 50 km/h.  Vuonna  2006  Alikeravantietä  on  paran-
nettu  2+2  -kaistaiseksi Keravantien  liittymästä  Se

-menttitehtaankadun  liittymään saakka, Tämä toi-
menpide  on  otettu tarkasteluissa huomioon. Muita 
kaikkia vaihtoehtoja koskevia lähtökohtia olivat: 

Ramppi  

l  

Kuva  23.  Tyyppipoikkileikkauksia va,htoehdo,ssa  A  ja  B. 

Logistlikkakeskukselta  on  yhteys Alikeravan-
tielle  ja  Karhuntassuntien  kautta Saviontielle. 
Nykyiset lähinnä kevyen liikenteen  ja  yksityis- 
teiden poikittaisyhteydet Landenväylän poikki 
säilytetään. 
Kaikki parannettavat  tai  uudet väylät säilyvät 

 tai  tulevat valaistuiksi. 
Keravantielle  on  toteutettu raportin 'Maantien 

 148  parantaminen Keravan kohdalla, toimenpi-
deselvitys (Tiehallinto  2004)"  mukaiset toimen-
piteet. 

Keravantien  (maantie  148)  liikenteen sujuvuus 
 on  jo  nykyisin heikko. Sujuvuuden heikkenemis-

tä aiheuttaa etenkin Keravantien  ja  Alikeravan
-tien liittymän ruuhkautuminen etenkin aamuisin. 

Myös liikenneturvallisuus  on  Keravantiellä  heikko. 
Keravantien parantaminen  on  siten perusteltua  ja 

 tarpeellista  jo  lähivuosina riippumatta logistiikka-
keskuksen toteuttamisesta. Keravantielle tarvitaan 
vähintään aiemmin mainitun toimenpideselvityk

-sen  2004  mukaiset järjestelyt. Toimenpideselvityk- 

Uusi tieyhteys vaihtoehdossa VeAl  ja  VeA2 
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sessä  on  esitetty, että Keravantielle toteutetaan 
toinen ajorata Saviontien  ja  Landenväylän  välille 
sekä siihen liittyvät kaista-  ja  kevyen liikenteen jär-
jestelyt. Kevyen liikenteen väylät järjestetään erita

-soon  Keravantien jaAlikeravantien  liittymässä. Ke-
ravantien  ja  Landentien  (maantie  140)  liittymään 

 on  toteutettava kiertoliittymä. 

Tutkitut vaihtoehdot 

Keravan logistiikkakeskuksen vaikutuksia tarkas- 
teltiin kolmessa eri  tie-  ja  katuverkkovaihtoehdossa:  

Vaihtoehto  0+:  Logistiikkakeskus  käyttää ny-
kyistä parannettua  tie-ja  katuverkkoa  (kuva  25  
ja  luku  2.1 .1).  
Vaihtoehto  A:  Logistiikkakeskukselta  tehdään 
uusi yhteys Landentielle (maantie  140)  ja  ny-
kyistä  tie-ja  katuverkkoa  parannetaan. Uudel-
le yhteydelle  on  kaksi vaihtoehtoista linlausta. 
Vaihtoehdossa  Al  yhteys liittyy Landentiehen 
Leppäkorventien (yhdystie  11583)  kohdalla. 
VaihtoehdossaA2 uusi yhteys sijoittuu Jokivar-
ren pohjoispuolelle  (kuva  26ja  luku  2.1.2). 

 Vaihtoehto  B:  Logistiikkakeskuksen  kohdalle 
tehdään uusi eritasoliittymä Landenväylälle. 
Eritasoliittymän rampeille  on  kaksi vaihtoehtoa. 
Pääosiltaan ratkaisut ovat yhteneväiset  (kuvat  
27ja 28ja  luku  2.1.3).  

Alustavien tarkastelujen perusteella karsittiin vaih-
toehto  83  (kuva  24),  jossa eritasoliittymässä olisi 
ollut suora poistumisramppi logistiikkakeskukselle 
valtatieltä  4  Helsingin suunnasta. Vaihtoehdossa 
olisi ollut lyhyin ajomatka Helsingin  ja  logistiikka

-keskuksen suuntaiselle liikenteelle, mutta Helsin-
gin suunnan erkanemisrampille ei olisi saatu ohjei-
den mukaista päätöksentekonäkemää. Tämä olisi 
heikentänyt Landenväylän tasoa, joten vaihtoehto 
korvattiin vaihtoehdolla  Bl. 

2.1.1  Vaihtoehto  0+  

Vaihtoehto  0+  perustuu parannettuun nykytilan 
verkkoon, Vaihtoehdossa logistiikkakeskuksen 
liikenne ohjautuu pääosin Alikeravantietä pitkin 
Keravantielle (maantie  148).  Osa  liikenteestä oh-
jautuu Savioritielle  ja  Urpiaisentielle.  Se  edellyttää 
muita vaihtoehtoja laajemmat toimenpiteet Kera- 
vantiellä  ja 

 Alikeravantiell. 

Kuva  24.  Tutkittu  ja  karsittu vaihtoehto  B3. 

Logistiikkakeskuksen  synnyttämä lisälilkenne vaa-
tii Keravantielle toimenpideselvityksessä esitettyjä 
toimenpiteitä raskaampia parannustoimenpiteitö. 
Muutostoimenpiteet ovat toiset vähintään  100  met-
rin pituiset vasemmalle kääntymiskaistat Keravan- 
tien  ja  Alikeravantien  liittymään suunnille Keravan- 
tie  idästä  ja  Alikeravantie  pohjoisesta. 
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Kuva  26.  Vaihtoehtojen  Alfa A2  mukainen tieverkko  
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Logistiikkakeskuksen  tuottama  lisälijkenne edellyt- 	2.1.2  Vaihtoehdot  Al  ja  A2 
tää  myös  Alikeravantien  rakentamista  2+2  -kais- 
taiseksi 	Sementtitehtaankadulta 	Koffin 	kohdalle  Vaihtoehdoissa  A  tehdäan  uusi  ajoyhteys logistiik- . 	.  
saakka.  Liikennemäärän  kasvu edellyttää myös  kakeskuksesta Landentielle  (maantie  140)  ja ny- 
liikennevalojen sijoittamista  vilkkaimpiin liittymiin, kyistä  tie-  ja  katuverkkoa  parannetaan  (kuva  26).  
jotta maankäytön liittyminen  katuun  voidaan  taa-  Uudesta  katuyhteydestä  on  laadittu kaksi vaihto- 
ta.  Lisäksi myöhemmin (vuoden  2025  jälkeen) voi-  ehtoista  linjausta:  
daan  Keravan  eritasotiittymään  tarvita  lisäkaista 

• 	Vaihtoehdossa  Al 	yhteys liittyy  Landentie- etelään  suuntautuvalle rampille,  Kuvassa  25 on hen  (maantie  140)  Leppäkorventien (yhdystie  esitetty vaihtoehdon  0+  mukainen tieverkko.  11583)  kohdalla 
Vaihtoehdossa  A2  uusi yhteys sijoittuu Joki- 
varren  pohloispuolelle  ta  se  edellyttää  ympäris- 
tosyistä pitkaä maisemasiltaa  Keravanjoen yli  
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Kuva  25.  Vaihtoehdon  0+  mukainen tieverkko.  



1 8 	 Keravan logistiikkakeskuksen  tie-  ja  liikenneyhteydet.  Toimenpidesuunnitolma 
VAIHTOEHTOTARKASTELUT  

Uuden katuyhteyden jsäksj vajhtoehdossa teh- 	Logistiikkakeskuksen synnyttämä lisäljikenne vaa- 	Suunnitelmassa meluntorjuntaa  on  sijoitettu  vain 	kaytÖlisistä syjstä. Ratkajsulla  on  haluttu pitää 
dään  myös meluntorjuntaa  ja  uudet kevyen lilken- 	tu  Keravantielle toimenpideselvityksessä  esitettyjä 	jo  olemassa olevan  tai  jo  asemakaavoitetun  asu- 	Landentien liikennemäärät mandollisimman pieni- 
teen  yhteydet Landentien  ja  logistiikkakeskuksen 	toimenpiteitä raskaampia parannustoimenpitei- 	tuksen kohdille, uuden asutuksen suojaaminen  si- 	nä,  jolloin  se  ei muuta asuinviihtyvyyttä nykyisen 
välille. Uudet yhteydet liittyvät kanavoiduilla liitty- 	tä.  Muutostoimenpiteet  ovat toiset vähintään  100 	säIlytetään asemakaavoitukseen. 	 tien varressa. Landentien varrelle  on  suunniteltu  
millä  Landentiehen. Landentien  ja  Kulomäentien 	metrin pituiset vasemmalle kääntymiskaistat Kera- 	 toteutettavaksi myös uutta maankäyttöä. 
liittymän eritasoliittymää  on  parannettava, jotta 	vantienjaAlikeravantienliittymään suunnille Kera- 	2.1.3  Vaihtoehdot  Bl ja  B2  
etenkin  raskas  liikenne pystyy luontevasti käyttä- 	vantie idästä  ja  Alikeravantie  pohjoisesta.  Logis- 	 Landenväylän  laatutaso  on  pystytty säilyttämään 
mään  liittymää. Liikennevalojen toteuttamiseen 	tiikkakeskuksen tuottaman lisällikenne edellyttää 	Vaihtoehdoissa  B  toteutetaan uusi eritasoliittymä 	nykyisellään, koska eritasoliittymä  on  toteutettu 
ramppiliittymään  tulee varautua. 	 myös liikennevalojen sijoittamista Alikeravantien 	logistiikkakeskukselta Landenväylälle (valtatie  4), 	rinnakkaisrampein,  jolloin Landenväylälle ei tule 

vilkkaimpiin liittymiin,  jotta maankäytön liittyminen 	mutta eritasoliittymästä ei toteuteta yhteyttä Lah- 	uusia erkaantumisia  tai  liittymisiä.  Uusi eritasoliit- 
katuun  voidaan taata. 	 dentielle (maantie  140)  ympäristötlisistä  ja  maan- 	tymä  on  sijoitettu mandollisimman lähelle nykyistä  
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Kuva  27.  Vaihtoehdon  Bl  mukaiset järjestelyt. 	 Kuva  28  Vaihtoehdon  B2 m 	et ramppijärjestelyt. 
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Kuva  29. Keravantien  ja  Alikeravantien  liittymä kuormittuu  vähiten  vaihtoehdoissa  Bl ja  B2. 

.  

Keravan logistiikkakeskuksen  tie-  ja  liikenneyhteydet, Toimenpidesuunnitelma 
 VA IHTOE H  TOTA  R KA S T E L UT  

Keravan eritasoliittymää, jotoin rinnakkaisrampit 
jäavät mandollisimman lyhyiksi.  Se  vähentää vaih-
toehdon rakentamiskustannuksia  ja  on  myös  logis

-tukka-alueen toiminnan kannalta toivottavaa.  

Nykyisin  Korson ja  Keravan eritasoliittymän puo-
lessa välissä valtatien varrella oleva levähdysalue 
tulee eritasoliittymän toteuttamisen yhteydessä 
poistumaan. Levähdysaluetta käytetään nykyisin 
myös lentoaseman pikavuorobussien vaihtopaik

-kana.  Vaihtoehdoissa  on  varauduttu vaihtopysäkki
-en  toteuttamiseen Keravan eritasoliittymän kohdal-

le moottoritien rinnakkaisrampeille. Lentoaseman 
pikavuorobussien vaihtopaikkana Landenväylällä 
voisi tulevaisuudessa toimia myös uusi Jokinie-
mentien vaihtopysäkku,  jota  suunnitellaan Vantaal-
la Hakunilan kohdalle. Bussipysäkin sijoittelu tulee 
ottaa huomioon jatkosuunnittelun yhteydessä. 

Keravan kaupunki varautuu maankäyttösuunnitel-
missaan siihen, että levähdysaluetta korvaamaan 
toteutetaan logistiikka-alueelle raskaan liikenteen 
palvelualue  ja  huoltoasema. Tilavarauksellisesti 
alue  on  mitoitettu noin  50  kuornia -autolle. 

Entasouiittymän rampeille  on  laadittu kaksi päävaih-
toehtoa. Ratkaisut ovat pääosiltaan yhteneväiset. 

•  Vaihtoehdossa  Bl  eritasoliittymä  sijoittuu  lo -
gistiikkakeskuksen  pohjoispuolelle, Myllynum

-men  teollisuusalueen kohdalle  ja  rampit  ylittä-
vät moottoritien  (kuva  27). 

•  Vaihtoehdossa  62  eritasoluittymä  sijoittuu 
aivan logistiikkakeskuksen pohjoispuolelle. 
Rampit voivat ylittää  tai  alittaa  moottoritien  (ku-
va  28).  

Logistlikkakeskuksen synnyttàmä lisälilkenne  vaa-
tii Keravantielle toimenpideselvityksessä esitettyjä 
toimenpiteitä raskaampia parannustoimenpiteitä, 
Muutostoimenpiteet ovat toiset vähintään  60  met-
rin pituiset vasemmalle kääntymiskaistat Keravan- 
tien  ja  Alikeravantien  liittymään suunnille Keravan- 
tie  idästä  ja  Alikeravantie  pohjoisesta. 

2.2  Vaihtoehtojen vaikutukset  ja 
vertaiut  

Yleistä 

Tässä kappaleessa käsitellään tarkasteltujen vaih-
toehtojen keskeisimpiä vaikutuksia. Vaihtoehtojen 
vertailu  on  esitetty myös  liitteen  2  vertailutaulukos

-sa,  jossa vaihtoehtoja  on  verrattu toisiinsa asetet-
tuihin tavoitteisiin peilattuna. 

Keravantien liikennemäärät  kasvavat Keravan 
kohdalla voimakkaasti myös ilmaa logistiikkakes-
kuksen vaikutusta. Yleinen liikenteen kasvu edel-
lyttää  tie-  ja  katuverkon  parantamista riippumatta 
toteutuuko logistiikkakeskus vai ei. Esimerkiksi 
Keravantie  on  jo  nykyisin häiriöherkkä  ja  ainakin 
Keravantien  ja  Alikeravantien littymässä  sekä Ke-
ravantien  ja  Landentien  (maantie  140)  luittymässä 

 tarvitaan vähintään toimenpideselvityksen  2004 
 mukaisia toimenpiteitä  jo  lähivuosina. Toimenpi-

teet  on  kuvattu luvussa  2.1.  

Keravantie, Alikeravantie  ja  niiden Ilittymien toi-
mivuus heikkenee logistiikkakeskuksen aiheutta-
man liikenteen kasvun myötä. Vaikka vaihtoeh-
toisia yhteyksiä rakennettaisiinkin, joutuu liikenne 
alkuvaiheessa tukeutumaan Alikeravantiehen  ja 

 Keravantiehen  Tästä syystä vaihtoehtojen muo-
dostamisessa  ja  vertailussa  on  oletettu, että  ensin 

 parannetaan Keravantietä  ja sen  jälkeen toteute-
taan muita  tie-  ja  katuverkon parantamistoimenpi

-teitä, jotka ovat erilaisia eri vaihtoehdoissa.  

2.2.1  Liikenteen sijoittuminen  ja  toimivaus  

Liikenteen sijoittumiselle  ja  toimivuudelle  asetet-
tün  seuraavat tavoitteet:  

•  Turvataan valtatien  4  asema valtakunnallise- 
na runkoväylänä. nopeustaso  120  kmlh. 

•  Turvataan valtatien  4  liikenteen sujuvuus  ja  
turvallisuus. 
Luodaan toimintaedellytykset Keravan  logis

-tukka-alueen toiminnalle eli hyvät  ja  riittävän 
sujuvat yhteydet alueen päätieverkkoon. 

•  Turvataan seudun työ-  ja  asiointimatkojen  su-
juvuus. 

•  Turvataan paikallisen  auto-ja  kevyt liikenteen 
sujuvuusja turvallisuus.  

Tavoitteiden toteutuminen eri  vaihtoehdoissa  

Kaikki vaihtoehdot turvaavat valtatien  4  aseman 
valtakunnallisena runkoväylänä. Vaihtoehtojen 

 Bl ja  B2  mukainen uusi eritasoliittymä ei heiken
-nä  valtatien tasoa, koska erkanemisten  ja  Ilitty

-misten  määrä säilyy valtatiellä nykyisellään. 

Valtatien  4  liikenteen sujuvuuden  ja  turvallisuu-
den kannalta vaihtoehto  0+ on  hieman muita 
vaihtoehtoja huonompi, koska kaikki valtatielle  4  
ohjautuva logistiikkakeskuksen  aiheuttama lisä- 
liikenne kulkee Keravan eritasoliittymän kautta. 
Suuret liikennemäärät aiheuttavat häiriöherk-
kyyttä etenkin Keravalta etelään suuntautuvan 

 rampin  hittymisessä valtatiehen  4.  Vaihtoeh-
doissa  Bl ja  B2  mandolliset ongelmat tapahtu-
vat rinnakkaisrampeilla  ja  ne eivät siten häiritse 
valtatien  4  liikenteen sujuvuutta. Vaihtoehdoissa 

 Bl ja  82  Keravan liikenteen Ilittymisnopeus  val
-tatietien  4 on  suurempi kuin muissa vaihtoeh-

doissa, koska pitkillä rinnakkaisrampeilla autot 
saavuttavat suuremman nopeuden luittyessään 
moottoritiehen kuin muissa vaihtoehdoissa. 

Kaikki vaihtoehdot ovat liikenteen toimivuudes- 
ta  tehtyjen laskelmien mukaan mandollisia.  Lo- 
gistiikka-alueen toimintaedellytysten kannalta  

vaihtoehdot Sija  82  ovat huomattavasti muita 
vaihtoehtoja parempia, koska logistuikkakeskus 
liittyy suoraan moottoritiehen  ja  Alikeravantie 

 toimii täydentävänä reittinä. Alikeravantien  var-
ren  muu maankäyttö saa myös uuden yhtey-
den moottoritielle etelään, joka parantaa  koko 

 alueen toimintaedellytyksiä  ja  houkuttelevuutta 
 yrityselämän kannalta. Vaihtoehdossa  0+  yhtey-

det ovat muita vaihtoehtoja pidemmät  ja  ruuh-
kaisemmat.  Myös yhteyksien häiriöherkkyys  on 

 suurempi kuin muissa vaihtoehdojssa, koska 
alueelle  on vain  yksi pääyhteys. Vaihtoehdoissa 

 Al  ja  A2  logistlikkakeskukselle  on  kaksi toimi-
vaa yhteyttä, joista  Al  palvelee paremmin ete-
lään suuntautuvaa liikennettä. 

Seudullisen  ja  paikallisen liikenteen sujuvuuden 
kannalta kaikki ratkaisut ovat tyydyttäviä. Vaih-
toehdoissa  Bl ja  B2  liikenteen sujuvuus  on par-
hain, koska etenkin Keravantien ruuhkaisuus  on 

 vähäisin. Tämä  on  tärkeää etenkin työ-  ja  asi-
ointimatkojen  kannalta. Vaihtoehdossa  0+  Kera- 
vaatien  ja  Alikeravantien ruuhkautumisherkkyys 

 häiritsee eniten päivittäistä liikkumista  ja  siinä  on 
 muita vaihtoehtoja suurempi riski liikenteen  oh -

jautumiselle Saviontielle.  Vaihtoehdot  Al  ja  A2 
 ovat parempia kuin vaihtoehto  0+.  
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Liikenteen sijoittuminen Vaihtoehdossa 	0+ 	ogistiikkakeskuksen 	liikenne  On  oletettu, että noin  2000  logistiikkakeskuksen  saattaa jatkaa  Landentietä  etelään myös  Kulomä - 
käyttää 	pääosin 	Alikervantietä, 	jolloin 	liikenne- ulkopuolista ajoneuvoa käyttää uutta  eritasoliitty- entien eteläpuolele,  joka ei ole toivottavaa.  

Logistiikkakeskuksen  tuottama raskaan -ja  työpaik-  määrät ovat  Alikeravantiellä  ja  Keravantiellä  ovat  mää  vuorokaudessa. Liikenteestä  60 010  suuntau- 
kaliikenteen  määrät  ja  suuntautuminen  on  esitetty huomattavasti 	muita 	vaihtoehtoja 	suuremmat.  tuu Landenväylälle  etelään  ja  40  %  pohjoiseen. Pieni  osa  liikenteestä suuntautuu  Karhuntassun - 
luvussa  1.3.3,  kuvassa  8.  Arviot liikenteen  sijoittu-  Uusi  tieyhteys logistiikkakeskukselta Landentielle  Vaihtoehdossa  B  siirtyy  osa  nykyisen Keravan eri- tien kautta  Saviontielle. Liikennemäärä  on  suurin  
misesta  ovat alustavia, koska alueen  toimijat  eivät vaihtoehdossa  Al  ja  A2  vähentää  Alikeravantien tasoliittymän  liikenteestä uuteen  eritasoliittymään,  vaihtoehdossa  0+,  koska siinä  Alikeravantien  toi- 
vielä ole tiedossa. Liikenteen sijoittumista  tie-ja  ka-  ja  Keravantien  kuormitusta  2500  autolla vuoro- joka keventää nykyisen  liittymän  kuormitusta.  Poh- mivuus  on  heikoin.  Liikennemäärän  lisäys  on  kut - 
tuverkolle  voidaan arvioida tarkemmin, kun  logis-  kaudessa verrattuna vaihtoehtoon  0+.  Vähennys  joisen  suunnan liikenteen siirtymä  on  noin  30  %  ja  tenkin  melko pieni.  
tiikkakeskuksen toimijat  ovat selvillä.  Merkittävim- eritasoliittymävaihtoehdoissa 	B 	on  Alikervantien  etelän suunnan noin  16  %,  
mät  vaikutukset kohdistuvat  logistiikkakeskuksen  pohjoisosassa noin  5500  autoa vuorokaudessa  0+  
ähialueille  eli  Landenväylälle  Korson ja  Keravan vaihtoehtoon 	verrattuna. 	Uuden 	eritasoliittymän  Vaihtoehdot  0+  sekä  Bl ja  B2  siirtävät eniten  lii- 
eritasoliittymien 	välille, 	Alikervantielle, 	Keravan- rakentaminen  vaihtoehdoissa  Bl ja  B2  vaikuttaa  kennettä Latidenväylälle  Korson ja  Keravan  erita - 
tielle, 	Kulomaentielle, 	Saviontielle/Urpiaisentiel-  myös nykyisen liikenteen suuntautumiseen  ja si-  soliittymien  välille. Vaihtoehdossa  Al  ja  A2  logis- 
le  sekä  Landentielle.  Tämän alueen ulkopuolella  joiltumiseen  tie-ja  katuverkolle.  Erityisesti uusi ajo-  tiikkakeskuksen  liikenne lisää  Landentien  liikenne- 
vaihtoehtojen vaikutukset liikenteen sijoittumiseen yhteys palvelee  Alikeravantien  varren työpaikkojen määriä noin  860-1700  autolla vuorokaudessa  Ku- 
ovat samanlaiset,  ja 	teolisuusalueiden 	liikennettä 	Landenväylälle. lomäentien  ja  Keravantien  välillä.  Osa  liikenteestä 

Vaihtoehto  0+  Vaihtoehto  Al  Vaihtoehto  A2  Vaihtoehdot  B 
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Kuva  30.  Ennustettu  vuorokausiliikenne (KVL)  alueen  tie-  ja  katuverkolla 
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Kuva  31.  Logistiikkakeskuksen  aiheuttaman liikenteen sijoittuminen tieverkolle vuonna  2025 en  vaihfoehdoissa. - - __________ 
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Kuva  32.  Kera vantien liittymien palvelutaso  ja kuormitusasteet kääntymissuunnittain  vaihtoehdon  0+  vuoden  2025  aa-
muhuipputunnin liikennemäärillä toimenpideselvityksen  mukaisilla  parannustoin'ienpiteillä.  

Kuva  33.  Keravantien iittymien  palvelutaso  ja kuorrnitusasteet kääntymissuunnhttain  vuoden  2025  aamuhuipputunnin 
liikennemäärillä vaihtoehdo 	+. 
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Liikenteen sijoittuminen laajemmalla tieverkolla 

Keravan logistiikkakeskus vaikuttaa myös jonkin 
verran liikenteen sijoittumiseen laajemmalla  tie

-verkolla.  Vaikutukset ovat kaikissa vaihtoehdoissa 
samanlaiset  ja  logistiikkakeskuksen liikennemää-
rien  osuus väylien kokonaisliikennemääristä  on 

 vähäinen. Voidaan myös olettaa, että ellei logistilk-
kakeskus toteudu Keravalle,  se  Sijoittuu muualla 
pääkaupunkiseudulle. Vaihtoehtoisen sijoituspai

-kan  vaikutukset laajemman tieverkon kuormituk
-seen  olisivat todennäköisesti hyvin samanlaiset 

kuin Keravan logistlikkakeskuksella. 

Keravan logistlikkakeskus lisää liikennettä Lah-
denväylälle (valtatie  4)  ja  Kehä lIl:lla. Jonkin ver-
ran liikennettä voi siirtyä myös valtatielle  7  Por-
voon suuntaan Landenväylällä logistiikkakes-
kuksen liikenteen osuus Keravan eritasoliittymän 
pohjoispuolella  on  noin  4  %  väylän kokonaisliiken-
nemäärästä.  Korson  liittymän  eteläpuolella osuus 

 on 3  %  ja  Kehä  111:n  eteläpuolella  025  %  Kehä 
 111:n  länsisuunnalla logistiikkakeskuksen  liikenteen 

osuus  on  noin  2  %  väylän kokonaisliikennemää-
rästä. Keravan logistiikkakeskuksen tuottaman 
ajoneuvoliikenteen vaikutukset häviävät Kehä  111:n 

 länsisuunnalla  Vantaankosken eritasoliittymän ta-
solle saavuttaessa. Keha IlIn itäsuunnalla  logis

-tiikkakeskuksen  liikenteen osuus  on  noin  1  %  väy-
län kokonaisliikennemäärästä. 

Liikenteen toimivuus 

Keravantietä  on  parannettava  jo  lähivuosina, 
koska liittymät ruuhkautuvat  jo  nykyisillä liikenne-
määrillä. Pahimmat kohteet ovat Alikeravantien  ja 

 Landentien liittymät. Sujuvuusongelmat  eivät ole 
riippuvaisia Keravan logistiikkakeskuksen toteut-
tamisesta. 

Kaikki tutkitut vaihtoehdot toimivat liikenteellisesti 
vähintään tyydyttävällä tasolla vuoden  2025  liiken-
nemäärillä.  Mandolliset liikenteen sujuvuusongel

-mat  kohdistuvat Alikeravantielle  ja  Keravantielle  ja 
 ne ovat suurimmat vaihtoehdossa  0+,  jossa teillä 

 on  suurimmat liikennemäärät. Liikenteen toimivuus 
 on  kokonaisuudessaan parhain vaihtoehdoissa  Bl 

ja  B2  ja  eritasoliittymän  kautta voi kulkea myös 
huomattavasti suurempia liikennemääriä kuin  on 

 ennustettu. Myös vaihtoehdot  Al  ja  A2  toimivat lii-
kenteellisesti hyvin. Landentien lisääntyvä liikenne 
ei heikennä liikenteen sujuvuutta oleellisesti. Lah- 

dentien  ja  Kulomäentien eritasoliittymän ramppi
-liittymässä  on  tarve varautua liikennevalo-ohjauk-

seen tulevaisuudessa. 

Vaihtoehtojen  B  rinnakkaisrarnppijärjestelyt  aiheut-
tavat  sen,  että etelästä Keravalle tuleva  ja  sieltä 
etelään lähtevä liikenne joutuu ajamaan rinnak-
kaisramppeja pitkin (nopeustaso  80 km/h)  aina 
Keravan logistiikkakeskuksen eritasollittymän koh-
dalta/kohdalle saakka  se  heikentää hieman liiken-
teen sujuvuutta muihin vaihtoehtoihin verrattuna. 

Laajemmalla verkolla Keravan logistiikkakeskus li-
sää liikennettä Landeriväylällä  ja  Kehä lIl:lla. Liiken-
teen lisäykset näillä teillä eivät aiheuta liikenteen su-
juvuudessa oleellisia muutoksia, koska muutokset 
ovat hyvin pieniä väylien kokonaisliikennemääriin. 

Työn yhteydessä  on  tehty tarkempia toimivuustar-
kasteluja Keravantien Ilittymien osalta. Tarkaste

-lut  on  tehty Synchro6-  ja  SimTraffic6-ohjelmilla  ja 
 niissä  on  ollut lähtökohtana toimenpideselvityksen 
 2004  mukaiset järjestelyt. Tarkastelujen perusteel-

la  on  tarkennettu  liittymissä tarvittavia toimenpitei-
tä  en  vaihtoehdoissa.  

Vaihtoehto  0+  

Vaihtoehdossa  0+  lähes kaikki logistiikkakeskuk
-sen  synnyttämä liikenne kuormittaa Alikeravan-

tietä, Keravantietä  ja sen  liittymiä  mukaan lukien 
Landenväylän liittymän rampit.  Osa  liikenteestä 
ohjautuu Saviontielle/Urplaisentielle, jossa ei ole 
toivottavaa lisätä etenkään raskaan liikenteen 
määrää. Vaihtoehdon  0+  lähtökohtana  on  toimen-
pideselvityksen mukainen verkko. 

Vaihtoehto toimii vuonna  2015  pääosin vähintään 
tyydyttävällä tasolla. Vuoteen  2025  mennessä su-
juvuusongelmat kasvavat erittäin pahoiksi.  Alike

-ravantien liittymän  palvelutaso laskee luokkaan  F, 
 mikä tarkoittaa, että liittymässä syntyy kestämättö-

miä ruuhkia  ja  liikenteellisiä  ongelmia  (kuva  32).  
Landentien liittymän suuntakohtaiset kuormitusas

-teet  laskevat selvästi  alle  yhteen, kun liittymä  on 
 parannettu kiertoliittymäksi. 

Liikenteen sujuvuuden turvaamiseksi Keravan- 
tien  ja  Alikeravantien  liittymässä  on  toteutettava 

 0+  vaihtoehdossa järeämpiä parannuksia vuoden 
 2015  jälkeen kuin toimenpideselvityksen toimenpi-

teet.  Kuvass  on  esitetty Keravantien liittymien 
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toimivuus toimivuuden turvaamisen vaatimilla  pa-
rannuksilla  (kuvattu luvussa  2.1 1).  

Vaihtoehdon  0+  järeämmillä parannuksilla  Kera-
vantien liittymät toimivat ruuhkatunteinakin palve-
lutasoluokassa  D.  mikä tarkoittaa hyväksyttävää 
palvelutasoa. Iltahuipputunnin aikaan liittymien pal-
velutaso  on  hieman parempi kuin aamulla. Pääosan 
päivästä liittymät toimivat vähintään tyydyttävästi. 

Vaihtoehtoon  0+  tehtiin herkkyystarkastelu lisää-
mällä kaikkiin suuntiin vuoden  2025  aamuhuippu

-tunnin  liikennemääriin  liikennettä  10  prosenttia. 
Tarkastelujen mukaan näyttäisi, että liittymat kes-
tävät  0+  mukaisilla järjestelyillä juuri  ja  juuri tämän 
suuruisen liikenteen lisääntymisen. Alikeravantien 
liittymässä alkaa kuitenkin esiintyä ongelmia osalle 
suunnista  ja jo  pienet häiriöt normaaliolosuhteisiin 
nähden saattavat ruuhkauttaa liikenteen aamu-
huipputunnin aikana pahoin. 

Mikäli Keravan ogistiikkakeskus päätetään toteut-
taa ilman, että nykyiselle  tie-  ja  katuverkolle  teh-
dään merkittäviä parannuksia, tulee logistiikkakes-
kuksen raskasliikenne ruuhkauttamaan lähialueen 
liittymiä  ja  tieosuuksia. 

Alikeravantien  ja  Keravantien  toimivuus  on  turvatta-
va,  sillä  niiden heikko toimivuus saattaa houkutella 
läpiajoon Saviontien kautta Kulomäentielle. Tä-
mänkaltainen liikenteen surtyminen ei ole toivottavaa 

 ja  se  tulisi pyrkiä estämään. Kaupunki voi rajoittaa 
katuverkolla raskaan liikenteen yhteyksiä. Maan-
teille vastaavia rajoituksia ei voida asettaa. 

Vaihtoehdot  Al  ja  A2 

Vaihtoehdoissa  Al  ja  A2  logistiikkakeskuksen lii-
kenteetliset  vaikutukset kohdistuvat Landentielle 
(maantie  140),  Keravantielle  (maantie  148)  ja sen 

 liittymiin  sekä Kulomäentielle (maantie  152)  ja Kor-
son  eritasoliittymään.  

Vaikka  A-vaihtoehdoissa  osa  logistiikkakeskuksen 
 liikenteestä suuntautuu muille reiteille kuin Kera-

vantielle, kuormittaa kasvuennusteen mukainen 
liikenne Keravantien liittymiä niin pahoin, että lii-
kenteen sujuvuus heikkenee osittain erittäin huo-
noksi Ongelmallisin liittymä  on  Keravantien  ja  Ali -
keravantien  liittymä, jonka palvelutaso  on  erittäin 
huono (luokka  E).  Landentien  liittymä toimii hyvin 
kiertoliittymänä  (kuva  34). 

It 

Kuva  34.  Kera vantien liittymien palvelutaso  ja  kuo,mitusasteef kääntymissuunnittain  A-vaihtoehtojen vuoden  2025 aa-
muhuipputunnin liikennemääri/lä toimenpideselvitykseri mukaisilajärjestelyillä. 

%t 

Kuva  35. Keravantien liittymien  palvelutaso  ja  kuo,mitusosfeef kåäntymissuunnhttain  vuoden  2025 aamuhuipputunnin 
liikennemäärillä vaihtoehdoissa A. 

Jotta liikenteen sujuvuus Keravantiellä voidaan 
turvata,  on  verkolla  toteutettava toimenpideselvi-
tyksen mukaisia parannuksia Järeämpiä toimenpi-
teitä. Alikeravantien järeämpien toimenpiteiden  to-
teutustarve  nousee ajankohtaiseksi vuoden  2020 

 tienoilla. Kuvassa  35 on  esitetty Keravantien  hit-
tymien  toimivuus vuoden  2025  aamuhuipputunnin 
liikennemäärihlä  luvussa  2.1.2  kuvatuilla järeäm

-millä  toimenpiteillä parannetulla verkolla. 

Vaihtoehdon  A  vaatimat parannukset ovat kuta-
kuinkin yhtä suuret kuin  0+  vaihtoehdossa. Vaih-
toehdon Atoimivuus  on  kuitenkin hieman varmem-
paa kuin vaihtoehdon  0+.  ltäisemmän ramppihiit-
lyman  kohdalla toimivuus  on  ruuhka-aikanakin 
vähintään tyydyttävää (palvelutasoluokka  C)  kun 

 se  vaihtoehdossa  0+ on  pääosin välttävä (palvelu-
tasoluokka  D).  Myös kuormitusasteet ovat selvästi 
pienemmät vaihtoehdossa  A,  mikä tarkoittaa, että 
liikenteen lisääntyminen  ja  pienet häiriöt eivät vält-
tämättä heikennä hiittymien toimivuutta yhtä nope-
asti kuin  0+  mukaisilla ratkaisuilla. 

Vaihtoehdot  Bl ja  82 

Vaihtoehdoissa  Bl ja  B2  logistiikkakeskuksen  lii-
kenne ohjataan suoraan Landenväylälle (valta-
tie  4)  uuden eritasoliittymän kautta, jolloin  logis

-tiikkakeskuksen  aiheuttamat hiikennevirrat eivät 
kuormita muuta verkkoa niin paljon kuin muissa 
vaihtoehdoissa. 

Uuden eritasoliittymän hiikennemäarät ovat maltilli-
sia vuonna  2025.  Liittymis-  ja  erkanemistoiminnot 

 eivät tule liikennemäärien puolesta aiheuttamaan 
toimivuusongelmia. Vilkkain sekoittuminen tapah-
tuu etelän suuntaan liittyvählä rampihla, jossa eri-
tasoliittymästä tuleva liikenne liittyy ensiksi rinnak-
kaisrampilla olevaan liikennevirtaan  ja  vasta tämän 
jälkeen Landenväylän liikenteeseen, 

Vaikka  B-vaihtoehdoissa  suurin  osa  logistiikkakes-
kuksen  liikenteestä suuntautuu muille reiteille kuin 
Keravantielle, kuormittaa kasvuennusteen mukai-
nen liikenne Keravantien liittymiä niin paljon, että 
liikenteen sujuvuuteen voi  tulla  häiriöitä. Ongelmal-
lisin  on  Keravantien  ja  Alikeravantien  liittymä, jonka 
palvelutaso  on  laskennallisesti välttävä (luokka  D). 

 Kuitenkin joidenkin suuntien kuormitusaste nou-
see yli yhden, joka tarkoittaa riskejä mandolhisissa 
ongelmatilanteissa  (kuva  36).  



II  i 

Kuva  36.  Kera  va ntien liiltymien  palvelutaso  ja kuormitusasfeet käärttymissuunnittain  B-vaihtoehtojen vuoden  2025 aa-
muhuipputunnin liikennemäarillä toimenpideselvityksen rnukaisilla järjestelyilla.  

Kuva  37. Keravantien liittymien  palvelutaso  ja  kuormitusas.teet kääntymissuunnitfain  vuoden  2025 aamuhuipputunnin 
liikennemäärillä vaihtoehdoissa B.  
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Jotta liikenteen sujuvuus Keravantiellä voidaan 
turvata myös vuoden  2025  jälkeen,  on  verkolla  to-
teutettava toimenpideselvityksen mukaisia paran-
nuksia järeämpiä toimenpiteitä.  B-vaihtoehdoissa 

 selvitään kuitenkin pienemmillä parannuksissa 
kuin  0+  ja  A-vaihtoehdoissa.  Esimerkiksi Alikera-
vantien liittymässä kääntymiskaistojen pituuksiksi 
riittää noin puolet  0+  ja  A-vaihtoehtoihin  nähden. 

Alikeravantien järeämpien  toimenpiteiden toteu-
tustarve tulee ajankohtaiseksi vuosien  2022-2030 

 välillä liikenteen kasvusta riippuen. Kuvassa  37on 
esitetty Keravantien liittymien toimivuus vuoden 

 2025  aamuhuipputunnin liikennemäärillä  luvussa 
 2.1.3  kuvatuilla järeämmillä  toimenpiteillä  paran

-netulla vericolla  

Vaihtoehdon  B  toimivuus  on  pienemmillä  paran
-nuksilla  parempi kuin vaihtoehdon  0+  ja  yhtä hy-

vä kuin  A-vaihtoehtojen. Liikenteen kasvaessa 
ensimmäisenä ongelmia syntynee käännyttäessä 
Alikeravantien liittymässä Keravantieltä idästä va-
semmalle  

2.2.2  Liikenneturvaltisuus 

Liikenneturva/Iisuudelle  asetettiin seuraa  va  ta-
voite: 

Liikenneturvallisuus  ei saa heikentyä. 

Tavoitteiden toteutuminen eri vaihtoehdoissa 

Kaikki vaihtoehdot parantavat liikenneturvalli-
suulla etenkin ongelmallisissa Keravantien  hit -
tymissä.  Myös kevyen liikenteen turvallisuus 
paranee Keravantien eritasojärjestelyjen vuoksi. 
Lhikenneturvallisuuden kannalta parhaita ovat 
vaihtoehdot  Bl ja  B2,  joissa tapahtuu vuosittain 

 0,5  henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta 
vähemmän kuin vaihtoehdoissa  0+  sekä  Al  ja 

 A2.  Liikenneturvallisuuden paranemisen kan-
nalta  on  keskeisintä  se,  että liikenne ohjautuu 
mandollisimman tehokkaasti moottoritielle, joka 

 on  tietyyppinä turvallistn. 

Keravantien  parantaminen vähentää henkilöva-
hinkoon johtavien liikenneonnettomuuksien mää-
rää noin  0,4119  vuosittain kaikissa vaihtoehdois

-sa.  Tämän lisäksi vaihtoehdot  Bl ja  B2  vähentävät 
henkilövahinkoon johtavien onnettomuuksien  0,5:119 

 vuosittain, joten niissä väItetään vuosittain  0,9 hen-
kilövahinkoon  johtavaa  on  omuutta  

Vaihtoehdossa  0+  omaisuusvahinkoihin  johtavien 
onnettomuuksien riski etenkin Alikeravantiellä  ja 

 Keravantiellä  on  muita vaihtoehtoja suurempi suu-
remman häiriöherkkyyden vuoksi. Vaihtoehtojen 

 Al  ja  A2  onnettomuusriski asettuu vaihtoehtojen 
 0+  ja  B  väliin, mutta  se on  jonkin verran pienempi 

kuin vaihtoehdossa  0+. 

2.2.3  Maankäyttö  ja  kaavoitus 

Maankäytölle  ja  kaavoitukselle  asetettiin seu-
raava tavoite: 

Tuetaan alueen suunnitellun maankäytön ke-
hittämistä. 

Tavoitteen toteutuminen eri vaThtoehdoissa 

Vaihtoehdot  Bl ja  B2  tukevat parhaiten kaupun-
kien näkemyksiä maankäytön kehittämisestä. 
eivätkä ne hankaloita suunnitellun maankäytön 
toteuttamista. Vaihtoehdot  Al  ja  A2  tukevat Osit-
tain maankäytön kehittämistä, mutta asutuksen 
laajentaminen maantien  140  varteen  on  heikom-
min toteutettavissa kuin muissa vaihtoehdoissa. 

 Se  aiheutuu hisääntyneestä liikenteestä maan-
tiellä  140.  Vaihtoehto  0+  voi rajoittaa maankäy-
tön kehittämistä Alikeravantien varressa  ja  jonkin 
verran myös Saviontien/Urpiaisentien varressa. 
Keravantien ruuhkautuminen saattaa vaikuttaa 
välillisesti myös muualle Keravan alueelle. 

Suunnitelmakartoissa  on  esitetty alustavat liiken-
ne-la  katualueiden  rajat, jotka ovat ohjeena jatko- 
suunnittelulle. Asemakaavoitusta varten  on  syytä 
käynnistää toimenpiteiden tarkempi suunnittelu 

Vaihtoehto  0+ 

Tieyhteyksien  parantaminen vaihtoehdon  0+  toi-
menpiteisiin rajoittuen ei tue Keravan  ja  Vantaan 
maankaytön suunnittelun tavoitteita. Vaihtoehto 
voi rajoittaa maankäytön kehittämistä erityisesti 
Ahikeravantien varressa. Keravantien ruuhkautu-
minen saattaa vaikuttaa välillisesti myös muualle 
Keravan alueelle. Vaihtoehdolla ei ole oleellisia 
muutoksia yleiskaavan liikenneverkkoon. 

Vaihtoehto  0+  lisää muita vaihtoehtoja enemmän 
liikenteen haittoja Saviontiellä  ja  Urpiaisentiellä.  Se 

 häiritsee  Korson  keskustan toimintoja  ja  heikentää 
Vallinojalle suunnitellun asuinalueen asuttavuutta. 



Va/hf oehdotA  I  ja  A2  

Molemmat vaihtoehdot tukevat osittain maankäy-
tOn kehittamistä kokonaisuutena, mutta vaihtoeh-
dot ohjaavat kuitenkin liikenteen ympäristöhäiriöitä 
nykyisille  ja  täydennettäville asuinalueille.  Ne joh-
tavat logistiikkakeskuksen liikenteen siirtymiseen 
Landentielle (maantie  140),  jota  ympäröi vanha 
pientaloasutus. 

Vaihtoehdon  Al  mukainen yhteys Landentielle 
sijoittuu Keravan  ja  Vantaan rajalle, asemakaa-
voittamattomalle alueelle. Uusi  tie  hyödyntäs  osin 
olemassa olevaa Leppäkorventien (yhdystie  11583) 

 tiealuetta.  Vaihtoehto vaatii tarkennuksen Keravan 
yleiskaavaan, johon  on  merkitty ohjeellinen tielin-
jaus moottoritiekäytävää myötäillen. Keravan yleis-
kaavassa moottoritien itäpuoli  on  merkitty uudeksi 
työpaikka-alueeksi, jossa merkittävät ympäristöar-
vot säilytetään. 

Suunnitelman tarkentuessa vaihtoehdon mukainen 
tieyhteys vaatii tarkistusta mandollisesti myös Van-
taan yleiskaavaan. Vantaan yleiskaavaluonnoksessa 
Leppäkorventien eteläpuoleinen alue  on  asuinaluetta. 

Vaihtoehdon  A2  mukainen tielinjaus vaatii asema-
kaavan muutosta moottoritien länsipuolella Myi-
lynummella  Se  vaatii myös muutoksen Keravan 
yleiskaavaan. Jokivarren alueella ei ole asema-
kaavaa, mutta kaavoitus  on  vireillä. 

Asutuksen laajentaminen Landentien (maantie 
 140)  varteen edellyttää meluntorjunnan toteutta-

mista. Muutokset saattavat ulottua myös Kulomä-
entien (maantie  152)  eteläpuolelle. Molemmissa 
vaihtoehdoissa Landentien meluntorjunta asutuk-
sen sekä Landentien  ja  Kulomäentien liittymän  pa-
rantaminen edellyttää asemakaavojen muutoksia 
asemakaavoitetulla alueella Vantaan Jokivarressa. 

Vaihtoehdot  Bl ja  B2  

Eritasoliittymävaihtoehlo  vastaa tutkituista par-
haiten maankäytön kehittämistä kokonaisuutena. 
Liikenne ei lisää ympäristöhäiriöitä asutuksen pii-
rissä. Alikeravantien varren muu maankäyttö saa 
myös uuden yhteyden moottoritielle etelään. 

Eritasoliittymää  ei ole Keravan maankäytön suun- 
nitelmissa, joten toteuttaminen edellyttää kaava- 
muutoksia. Kaavamuutoksiin  on  varauduttu  jo  lo- 

gistiikkakeskuksen  myötä. Eritasoliittymä sijoittuu 
maankäytön kannalta luontevaan paikkaan. Moot-
toritien lähialueen maankäytön laajenemiseen  on 

 varauduttu yleiskaavassa. Eritasoliittymän vaih-
toehtojen välillä eritasoliittymän vaatimassa tilan- 
käytössä  on  hyvin vähän merkittäviä eroja. 

Valtatien tiealue leviää huomattavasti eritasoliit-
tymävaihtoehtojen parannustoimenpiteiden myö-
tä. Moottoritie asettaa nykyisellään reunaehdot 
maankäytön kehittämiselle  ja  tavoitteena  on  ohjata 
ympäristöhäinöiden piiriin sopimaton asutus pois 
moottoritien lähialueelta. Kaupunki  on  käynnistä-
mässä moottoritien varren maa-alueiden lunastusta.  

2.2.4  Ympäristö  

Ympäristö/le  asetettiin seuraavat tavoitteet:  

• Minimoidaan  nykyisellä tieverkolla raskaasta 
liikenteestä asukkaille  ja  maankäytölle  aiheu-
tuvat este-, melu-, tärinä-, päästö-  ja  viihtyi-
syyshaitat. 

• Minimoidaan liikennejäiestelyistä  asukkaille 
 ja  ympäristölle aiheutuvat haitat. 

• Meluhaitat  torjutaan uusilla melualueilla. 

Tavoitteiden toteutuminen eri  vaihtoehdoissa 

Asutuksen  ja  maankäytön kannalta vaihtoehdot 
 Bl ja  B2  ovat parhaita, koska niissä ei kohdistu 

uusia haittoja merkittäville asutuskeskittymille  ja 
 ne ohjaavat liikenteen nykyisille pääväylille.  Es-

te  vaikutukset ovat myös pienimmät, koska  tie-
verkon toimivuus  on  parhain. 

Vaihtoehdot  Al  jaA2  aiheuttavat melu -ja  viihtyi-
syyshaittoja etenkin Landentien varrella, koska 

 osa  logistiikkakeskuksen  liikenteestä ohjautuu' 
 sinne.  Vaihtoehdossa  0+  kohdistuu suurimmat 

estevaikutukset maankäyttöön etenkin Alikera-
vantien varressa, koska väylän liikenteen suju-
vuus  on  heikoin. Ympäristön kannalta vaihtoeh-
to  0+ on  säästävin,  koska siinä ei tehdä uusia 
väyliä. Vaihtoehdossa  Al  ja  A2  uusi yhteys Lah-
dentielle leikkaa Kervanjoen laaksoa  ja  aihe-
uttaa muita vaihtoehtoja suurempia muutoksia 
maisemaan. Vaihtoehdot  Bl ja  B2  muuttavat 
moottoritien lähialueen ympäristöä, mutta vai-
kutukset jäävät paikallisiksi. Vaihtoehdoissa  Bl 
ja  B2  joudutaan lunastamaan kolme kiinteistöä 
moottoritien varresta. Kaupunki  on  käynnistä-
mässä asiasta neuvottelut omistajien kanssa.  

S  

Vaihtoehto  0+  

Vaihtoehdon  0+  ei aiheuta suoria vaikutuksia ih-
misten elinoloihin eikä ympäristöön. Alikeravantien 
varressa ei kuitenkaan asutusta. Ihmisiin kohdistu-
vat vaikutukset liittyvät lähinnä alueella liikkumisen 
vaikeuksiin ruuhkien  ja  heikon sujuvuuden vuoksi. 
Lisää muita vaihtoehtoja enemmän asutukselle  ja 

 maankäytölle  kohdistuvia haittoja Saviontien  ja  Ur
-piaisentien  varressa. 

Jatkosuunnittelussa  tulee tarkistaa  ja  ottaa huo-
mioon punakämmekkäesiintymä Alikeravantien 
liittymän  ja  Keravantien kaakkoiskulmassa  sijait-
sevassa ojassa. Rakennusvaiheessa esiintymä 

 on  säilytettävä  tai  mandollisesti  on  harkittava  sen 
 siirtoa uudelle kasvupaikalle, 

Vaihtoehdot  Alfa A2  

Molemmat vaihtoehdot ovat ongetmallisia ihmisten 
elinolojen kannalta. Lisääntyvä liikenne häiritsee 
Landentien ympäristön asutusta  ja  heikentää alu-
een viihtyisyyttä. Meluntorjunta sulkee näkymiä  ja 

 muuttaa ympäristöä. Vaihtoehtojen toteuttaminen 
edellyttää meluntorjuntaa. Koska etelään suun-
tautuu enemmän logistiikkakeskuksen liikennettä, 
vaihtoehdossa  A2  häiriön  ja  ympäristön muutok-
sen piirissä  on  enemmän asutusta. 

Uusiin tieyhteyksiin liittyvät vaihtoehtojen haitat 
kohdistuvat eri alueille. Vaihtoehto  Al  muuttaa ym-
päristöä  ja  heikentää viihtyisyyttä Nybackassa  ja 

 Leppäkorventien  välittömässä läheisyydessä Vai-
kutusalueella  on  muutamia asuintaloja. Tieyhtey - 

Kuva  39. Va,htoehdoissa Al  ja  A2 Landentien  varressa 
olevan asutuksen viihtyvyys heikkenee lisääntyvän lii-
kenteen myötä.  

den  suuntaisesti kulkee Leppäkorven  ja  Jokilaak
-son  yhdistäviä ulkoilureittejä. Vaihtoehto liittyy ole-

massa oleviin teihin, joten näkymät Keravanjoen 
suunnassa Säilyvät lähes nykyisellään. Vaihtoehto 
muuttaa jokialueen maisematilan rajausta. 

Vaihtoehdon  A2  mukainen tieyhteys muuttaa lä-
himpien asuintalojen ympäristöä Jokitiellä  ja  hei-
kentää viihtyvyyttä. Lähimmät asuintalot nauha-
maisesta asutuksesta sijoittuvat noin  150  metrin 
päähän uudesta tiestä. Joen ylittävä silta penkerei-
neen halkaisee kapean  ja  maisemallisesti arvok-
kaan jokilaakson sekä katkaisee tärkeät näkymät 

 ja  yhtenäisen maisematilan joen suunnassa. 

Molemmat vaihtoehdot sijoittuvat Jokivarren yhdis-
tävien ohjeellisieri viherkäytävien kohdille. Viher-
käytävien säilyminen vaarantuu kaavoituksen joh-
dosta, eikä niinkään läkenteen. Logistiikkakeskuk

-seen  liittyvä maankayttö katkaisee viheryhteyden. 

Molemmissa vaihtoehdoissa jatkosuunnittelussa 
tulee tarkistaa  ja  ottaa huomioon punakämmekkä-
esiintymä Alikeravanlien liittymän  ja  Keravantien 
kaakkoiskulmassa  sijaitsevassa ojassa. Raken-
nusvaiheessa esiintymä  on  säilytettävä  tai  mah-
dollisesti  on  harkittava  sen  siirtoa uudelle kasvu- 
paikalle. 

Vaihtoehdot  Bl ja  B2  

Eritasoliittymä  on  ihmisten elinolojen  ja  ympäristön 
kannalta  paras  ratkaisu tutkituista vaihtoehdoista. 
Kandella vaihtoehdolla ei ole olennaisia eroja suh-
teessa toisiinsa.  

Kuva  38. Vaihtoehdoissa Al  ja  A2  uusi tieyhteys ylittää 
Kera vanjoen maiseman. 
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Kohde Vaihtoehto  0+  Vaihtoehto  Al  Vaihtoehto  A2  Vaihtoehto  Bl  Vaihtoehto  B2  
Keravantie  3,1 ME 3.1 ME 3,1 ME 3,0 ME 3,0 ME  
Alikervantie  1,5 M€ 0,6 M€ 0,6 ME  - -  

Muut järjestelyt -  5,7 ME 7,9 ME 13,4 ME 13,8 ME  
Yhteensä  4.6 ME 9.4 M€ 11.6 ME 16,4 ME 16,8 ME  
Alustava  1.4 2,2 1,9 3,8 3,7  
hyöty-kustannussuhde  1 

1)  Hyöty-kustannussuhde  —30  vuoden ajalta saavutettavat ajoneuvo-, aika-, onnettomuus-  ja  kunriossapitosäästöt 
rakentamiskustannukset  

Entasoliittymien  läheisyydessä ei ole asutusta. 
Levenevä moottoritien tiealue aiheuttaa moottori-
tien itäpuolella sijaitsevien mökkien lunastamisen. 
Keravan kaupunki käynnistää asiasta neuvottelut 
maanomistajien kanssa. 

Eritasoliittymä  ja sen  tieyhteys logistiikka-alueelle 
sijoittuvat Myllynummen  ja  Koukkukallion  yhdis-
tävän maakunnallisen viherkäytävän lähelle.  Vi

-herkäytävän  säilyminen heikentyy kaavoituksen 
vuoksi, eikä  se  johdu niinkään tieyhteyden raken-
tamisesta  ja  parannustoimenpiteistä.  Uudet  ramp

-pijärjestelyt leventävät tiealuetta,  jolloin metsäalue 
moottoritien  ja  arvokkaan Keravanjokilaakson valil

-lä  kapenee paikoin voimakkaasti. Avointa jokilaak-
soa rajaavan ehyen metsänreunan säilyttäminen 

 on  maisemallisesti tärkeää. 

Molemmissa vaihtoehdoissa jatkosuunnittelussa 
tulee tarkistaa  ja  ottaa huomioon punakämmekkä-
esiintymä Alikeravantien liittymän  ja  Keravantien 
kaakkoiskulmassa  sijaitsevassa  olassa.  Raken-
rtusvaiheessa esiintymä  on  säilytettävä  tai  mah-
dollisesti  on  harkittava  sen  siirtoa uudelle kasvu- 
paikalle.  

2.2.5  Rakentamiskustannukset  ja 
 lijkennetalous 

L 11kennetaloudelle  asetettiin seuraava tavoite; 

Hankkeen  on  oltava taloudellisesti toteuttamis-
kelpoinen. 

Tavoitteiden toteutuminen  en  vaihtoehdoissa  

Kaikki vaihtoehdot ovat taloudellisesti toteutta-
miskelpoisia  ja  siten kannattavia. Liikennetalou-
dellisesti parhaita ovat vaihtoehdot  Bl ja  B2, 

 koska niissä saadaan suurimmat aika-, ajoneu-
vo-  ja  onnettomuuskustannussäästöt.  Vaihtoeh-
don  0-i-  liikennetaloudellisuus  on  heikoin, joka 
johtuu pidemmistä  ja  hitaammista ajomatkoista. 

 Ne kasvattavat etenkin elinkeinoelämän sekä 
työ-  ja  asiointimatkojen  kustannuksia verrattuna 
muihin vaihtoehtoihin. 

Rakentamiskustannukset  on  arvioitu eri vaihtoeh-
doille  ja  niissä  on  otettu huomioon luvussa  2.3  esi-
tetty vaiheittain toteuttamisen periaate, jossa  ensin 

 parannetaan Keravantietä  ja  vasta tämän jälkeen 
tehdään muita  tie-  ja  katuverkon parantamistoi-
menpiteitä.  Kustannuksissa  on  mukana yhteyksi- 

en  rakentamiseen liittyvät  tie-  ja  liittymäjärjestelyt, 
 jotka  on  esitetty suunnitelmakartoilla. Kustannus- 

arviot ovat vuoden  2006  hintatasossa (maku.ind. 
 120,0; 2000=100).  Eri vaihtoehtojen arvioidut kus-

tannukset  on  esitetty taulukossa  3.  Lunastus-  ja 
 korvauskustannuksia  ei ole arvioitu. 

Toimenpiteiden kustannukset jakautuvat valtion  ja 
 eri tahojen kesken. Kustannusjakoneuvotteluja ei 

ole käyty  ja  lopullisesta kustannusjaosta sovitaan 
myöhemmissä suunnittejuvaiheissa  tai  erillisissä 

 neuvotteluissa. Hankkeen kustannuksiin sisältyy 
epävarmuuksia  mm.  maastomallin  ja  maaperätut-
kimusten karkeuden  vuoksi 

Vaihtoehdossa  B2  rampit  voivat ylittää  tai  alittaa 
 moottoritien. Taulukossa  3 on  esitetty ylittävän rat-

kaisun kustannukset. Alittava ratkaisu  on  noin  1,0 
 miljoonaa euroa halvempi  

2.2.6  Vaiheittain toteuttaminen 

Työn aikana käydyissä keskusteluissa  on  todettu, 
että logistiikkakeskuksen toteuttaminen käynnistyy 
nykyisen tieverkon yhteyksien kautta. Nykyisellä 
suunnitteluvalmiudella ei esimerkiksi vaihtoehtojen 

 Bl  tai B2  mukaista eritasoliittymää  tai  vaihtoehto-
jen  Al tai A2  mukaista uutta yhteyttä Landentielle 
voida toteuttaa lähimmän  3-5  vuoden aikana. To-
teuttaminen edellyttää vahvistettuja yleis-  ja  ase-
makaavoja sekä tiesuunnitelmien laatimista sekä 
rakentamisen valmistelua. Itse rakentaminenkin 
kestää yhdestä kahteen vuotta. 

[-J  

Toisaalta Keravantiejle tarvitaan toinen ajorata  ja 
 siihen liittyvät liikennevalo-  ja  kevyen liikenteen 

järjestelyt Saviontien  ja  Landenväylän  välille  jo 
 lähivuosina riippumatta logistiikkakeskuksen to-

teuttamisesta. Myös Landentien  ja  Keravantien 
 liittymää  on  parannettava. Näillä perusteilla kai-

kissa vaihtoehdoissa  on  toteuttaminen aloitettava 
Keravantien parantamisella, Keravantien paran-
taminen turvaa myös logistiikkakeskukselle  ja sen 

 rakentamiselle toimivat liikenneyhteydel useam-
maksi vuodeksi. Vaiheittain toteuttamistarkaste-
luissa  on  lähdetty siitä lähtökohdasta, että  paran

-tamistoimenpiteet  turvaavat liikenteen toimivuuden 
ainakin vuoteen  2025  vaihtoehdosta riippumatta. 
Hankkeen jatkosuunnittelussa voidaan pohtia Ke-
ravantien parantamisen laajuutta  ja  mandollista  to

-teuttamisjärjestystä,  jos  hanketta halutaan ositella 
esimerkiksi käytettävissä olevan rahoituksen puit-
teissa. Liikenteen häiriöiden kannalta Keravantien 
parantaminen kannattaisi toteuttaa kerralla valit-
tuun tavoitetilanteeseen, koska silloin  vilkas  liiken-
ne ei joutuisi kärsimään useista työmaan aikaisista 
järjestelyistä. 

Eri vaihtoehtojen toteuttamispolku  ja  alustava ajoi-
tus  on  arvioitu seuraavassa vaihtoehdoittain. 

Vaihtoehto  0+ 

1 -vaihe: Keravantien parantaminen mandol-
lisimman pian.  Sillä  pärjätään noin vuoteen 

 2015-2018.  Kustannukset noin  3,1 M€. 
11-vaihe: Alikeravantielle liikennevaloja noin 
vuoteen  2015  mennessä  ja  toinen ajorata  Se

-menttitehtaankadulta Koffin  tehtaille noin vuosien 
 2015-2018  aikana. Kustannukset noin  1,5 M€ 

1 -vaihe: Keravantien parantaminen mandol-
lisimman pian.  Sillä  pärjätään noin vuoteen 

 201 5-2018.  Kustannukset noin  3,1 M€. 
11 -vaihe: Uusi yhteys Landentielle.  Sillä  pärjä-
tään noin vuoteen  2022.  Kustannukset noin 

 5,7 M€.  Tämän lisäksi Alikeravantielle liikenne- 
valoja noin vuosina  2020-2025.  Kustannukset 
noin  0,6 M€.  Liikennevalojen toteuttaminen  on 

 riippuvainen Alikeravantien varren maankaytön 
kehittymisestä. 

Vaihtoehto  A2 

1 -vaihe: Keravantien parantaminen mandol-
lisimman pian.  Sillä  pärjätään noin vuoteen 

 2015-2018.  Kustannukset noin  3,1 M€. 
11 -vaihe: Uusi yhteys Landentielle. Siljä pärjä-
tään noin vuoteen  2022.  Kustannukset noin 

 7,9 M€.  Tämän lisäksi Alikeravantielle liikenne- 
valoja noin vuosina  2020-2025.  Kustannukset 
noin  0,6 M€.  Liikennevalojen toteuttaminen  on 

 riippuvainen Alikeravantien varren maankäytön 
kehittymisestä. 

Vaihtoehto  Bl  

1 -vaihe: Keravantien parantaminen mandol-
lisimman pian.  Sillä  pärjätään noin vuoteen 

 2015-2018.  Kustannukset noin  3,0 M€.  Toi-
menpiteiden laajuutta täytyy pohtia jatkosuun-
nittelussa, koska toimenpideselvityksen  2004 

 toimenpiteitä pärjätään ainakin vuoteen  2025. 
 Sen  kustannuksiksi  on  arvioitu  2,9 M€. 

11-vaihe: Uusi eritasoliittymä Landenväylälle 
vuosien  2010-2015  välillä.  Sillä  pärjätään aina-
kin vuoteen  2030.  Kustannukset noin  13,4 M€.  

Vaihtoehto  B2 

1 -vaihe: Keravantien parantaminen mandol-
lisimman pian  Sillä  parjätään  noin vuoteen 

 2015-2018.  Kustannukset noin  3,0 M€.  Toi-
menpiteiden laajuutta täytyy pohtia jatkosuun-
nittelussa, koska toimenpideselvityksen  2004 

 toimenpiteitä pärjätään ainakin vuoteen  2025. 
 Sen  kustannuksiksi  on  arvioitu  2,9 M€. 

11 -vaihe: Uusi eritasoliittymä Landenväylälle vuo-
sien  2010-2015  aikana.  Sillä  pärjätään ainakin 
vuoteen  2030.  Kustannukset noin  13.8 M€.  

Valittava toteuttamispolku tarkentuu hankkeen  jat
-kosuu nnittel ussa. 

Taulukko  3.  Vaihtoehtojen arvioidut  rakentamiskustannukset (maku.,nd.  120; 2000 100)  ja  alustavat hyöty-kustannus 	Vaihtoehto  Al 
suhteet. 
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JOHTOP••T€KSET  JA  JATKOTOIMENPITEET  

3.1  Johtop‚‚tƒkset 

Keravan logistiikkakeskuksen liikenteellisi‚ vaiku-
tuksia tarkasteltiin kolmessa eri tieverkkovaihtoeh-
dossa: 

Vaihtoehto  0+:  Logistiikkakeskus  k‚ytt‚‚ nykyist‚ 
parannettua  tie-  ja  katuverkkoa.  

Vaihtoehto  A:  Logistiikkakeskukselta  tehd‚‚n uu-
si yhteys Landentielle (maantie  140)  ja  nykyist‚  tie- 
ja  katu-vorkkoa parannetaan. Uudelle yhteydelle 

 on  kaksi vaihtoehtoista linjausta. Vaihtoehdossa 
 Al  yhteys liittyy maantiehen  140  Lepp‚korventien 

(yhdystie  11583)  kohdalla. Vaihtoehdossa  A2  uusi 
yhteys sijoittuu Jokivarren pohjoispuolelle. 

Vaihtoehto  B:  Logistiikkakeskuksen  kohdalle 
tehd‚‚n uusi eritasoliittym‚ Landenv‚yl‚jle. Eri-
tasoliittym‚n rampeille  on  kaksi vaihtoehtoa. P‚‚-
osiltaan ratkaisut ovat yhtenev‚iset. 

Selvityksen perusteella voidaan todeta, ett‚ kaikki 
tutkitut vaihtoehdot ovat p‚‚tieverkon laatutason  ja 

 liikenteellisen  toimivuuden kannalta toteuttamiskel-
poisia.  Tie-ja  katuverkko kuormittuu vaihtoehdois

-sa  eri tavoin  ja  riippumatta logistiikkakeskuksen 
toteuttamisesta Keravantiell‚ (maantie  148)  tarvi-
taan parantamistoimenpiteit‚. Keravan  ja  Vantaan 
kaupungit sek‚ logistiikkakeskuksen toteuttajaksi 
Keravan kaupungin valitsema yhtiƒ SRV Yhtiƒt Oy 
pit‚v‚t vaihtoehtoa  B,  uusi eritasoluttym‚ valtatiel

-le 4,  parhaana maank‚ytƒn kehitt‚misen, alueen 
yritystoiminnan sek‚ liikenteen sijoittumisen  ja  ym-
p‚ristƒn kannalta. Vaihtoehtoja  A  ei pidet‚ mah-
dollisina ymp‚ristƒƒn  ja  asumiseen kohdistuvien 
vaikutusten vuoksi. Vaihtoehdot siirt‚v‚t lis‚‚ ras-
kasta liikennett‚ Landentielle (maantie  140),  jol-
loin meluhaitat lis‚‚ntyv‚t  ja  tien varren asutuksen 
asuinviihtyvyys heikkenee meluntorjunnasta huo-
limatta. T‚m‚ h‚iritsee myƒs alueen suunnitellun 
maank‚yt‚n toteuttamista. Vaihtoehdot muuttavat 
myƒs merkitt‚v‚sti Keravanjoen maisemaa. 

Hankeryhm‚  suosittelee jatkosuunnittelun  ja  alue- 
varausten m‚‚ritt‚misen pohjaksi seuraavaa: 

Ensivaiheessa  parannetaan Keravantiet‚  Sa
-viontien  ja  Landentien  v‚lill‚ rakentamalla toi-

nen ajorata Saviontien  ja  Landenv‚yl‚n  v‚lille 
sek‚ Landentien kiertoliittym‚ tarvittavine liitty- 

m‚  ja  kevyen liikenteen j‚rjestelyineen. 
Alueen kaavoituksessa varaudutaan entasoliit-
tym‚n rakentamiseen. Keravan kaupunki pit‚‚ 
eritasoliittym‚vaihtoehtoa  81  parhaimpana. 
Toisessa vaiheessa rakennetaan uusi erita-
soliittym‚ Landenv‚yl‚lle ramppij‚rjestelyineen 
mandollisimman pian ensinirn‚isen vaiheen to-
teuttamisen j‚lkeen. 

N‚ill‚ ratkaisuilla turvataan mandollisuudet  logis
-tukka-alueen toteuttamiselle  ja sen  toiminnalle 

myƒs tulevaisuudessa. Ratkaisut turvaavat myƒs 
Keravantien liikenteellisen toimivuuden. Ensivai-
heessa teht‚v‚ll‚ Keravantien parantamisella p‚r-
j‚t‚‚n noin vuoteen  2015-2018.  Uusi eritasoliitty

-m‚  Landenv‚yl‚lle  tulee ajankohtaiseksi vuosien 
 2010-2015  v‚lill‚  ja sill‚  p‚rj‚t‚‚n ainakin vuo-

teen  2030.  J‚rjestelyjen toteuttaminen edellytt‚‚, 
 etta  alueen yleis-  ja  asemakaavat  ovat j‚rjeste-

lyjen mukaisia sek‚ tarvittavien tiesuunnitelmien 
laatimista  ja  maantielain  mukaista k‚sittely‚.  

3.2  Jatkotoimenpiteet 

Toimenpideselvitys  toimii Keravan logistiikkakes-
kuksen yleiskaavoituksen taustamateriaalina. 
Raportti k‚sitell‚‚n virallisesti sidosryhmiss‚ kaa-
voitustyƒn yhteydess‚. Kaavoitusmaterlaalin  ja 

 t‚m‚n selvityksen perusteella voidaan k‚ynnist‚‚ 
hankkeen jatkosuunnittelu sek‚ neuvottelut esi-
merkiksi hankkeen kustannusjaosta  ja  vaiheittain 
toteuttamisen periaatteista.  

3.3  Jatkosuunnittelussa  huomioon  
otettavat  asiat  

Suunnittelun aikana  on  tullut  esille seuraavia asi-
oita, jotka  on  otettava huomioon hankkeen jatko- 
suunnittelussa: 

„  Vaihtoehdon valinta sek‚ siihen liittyvat  kustan
-nusjaon  periaatteet  ja  tieverkon hallinnollisen 

luokituksen muutokset ovat viel‚ keskustele - 
matta.  

„  Alueen kaavojen muuttaminen valittavan rat-
kaisun mukaiseksi  on  teht‚v‚ ennen kuin han-
ketta p‚‚st‚‚n toteuttamaan.  

„  Liikenteen suuntautumista  ja  siten hankkeen 
liikenteellisi‚ vaikutuksia  on  tarkennettava,  kun 
logistuikkakeskuksen toimijat  alkavat selvit‚. 
Keravantien parantamisratkaisujen vaiheistus 

 ja  laajuus. 
„  Valitun ratkaisun soveltuvuus logistiikkakes-

kuksen toimintoihin edellytt‚‚ suunnitelmien 
tarkentamista. 

„  Johto-  ja  laitesiirtola  ei ole m‚‚ritelty  ja  ne t‚y-
tyy tarkentaa jatkosuunnittelussa. 

„  Liikennett‚ ei tule ohjata Saviontielle. 
„ Joukkoliikenteen vaihtopys‚kkien  tarkka sijainti.  
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L€HT•AINEISTO. LuTE  i  

L€HDEAINEISTO  

Julkaisut 

Tiehallinto,  Uudenmaan tiepilri.  2004:  maantien 
 148  parantaminen Keravan kohdalla, toimenpide- 

selvitys, Kerava 

Tielaitos,  Uudenmaan tiepiiri,  1996:  Maantien  152 
 (Keh€  IV)  kehitt€minen v€lil€ H€meenhinnanv€y

-l‚  -  Vanha Landentie. yleissuunnitelma, Vantaa, 
Tuusula 

Keravan logistiikkakeskus - Kerca, aluevaraus-
suunnitelma 

Keravan kaupunki: Keravan Iiikennem€€r€t vuon-
na  1998  ja  ennuste vuodelle  2020  

Keravan muinaisj€€nneinventointi  ja  historiallisen 
ajan muinaisj€€nn•sten inventointi  1997-2003  

Vantaan kaupunki,  2005:  Vantaan  tie-  ja  p€€katu- 
verkon liikenne-ennusteet + sijoittelukuvat 

Tielaitos,  Helsingin satama,  1997;  Vuosaaren sa-
tama, maaliikenneyhteydet, tielUkennej€rjestelyt, 
yleissuunnitelma  1997  

Vuoli,  2003:  Vuosaaren sataman tielilkenne-en-
nusteet  ja  verkkotarkastelut 

Tiehallinto,  Uudenmaan tiepliri,  2006:  Uudenmaan 
liikennej€rjestelm€suunnitelmien sauma-alueen 
tieverkkoselvitys 

Tiehallinto,  Uudenmaan tiepiiri,  2003:  Joukkoliike-
neen laatuk€yt€vien toimenpideselvitys  

Muistiot  ja  lausunnot  

Ramboll  Finland  Oy,  25.1.2006:  Keravan logistilk-
kakeskus, lilkenteelliset vaikutukset  ja  liikenteen 
toimivuus 

Tiehallinto,  Uudenmaan tiepiiri,  2005:  Eritasolilt-
tym€politiikka  Uudenmaan tiepiiriss€, muistio 

 14.6.2005  

Ymp€rist• 

Museovirasto  ja  maakuntamuseo Tietoja kulttuu-
rihistoriallisesti arvokkaista kohteista  ja  muinais-
j€€nn•ksist€.  Ote paikkatietokannasta  8.8.2006  

Museovirasto, ymp€rist•ministerl•  1993.  Raken-
nettu kulttuuriymp€rist•. Valtakunnallisesti merkit-
t€v€t kulttuurihistorialliset ymp€rist•t. Museoviras-
ton rakennushistorian osaston julkaisuja  16  

Keravan kaupungin muinaisj€€nn•sinventointi 
 1997-2003  

SYKE:n  valtakunnalliset ymp€rist•tiedot:  (Natura 
 2000,  luonnonsuojelualueet, suojeluohjelmat, poh-

javesialueet,  valuma-alueet, maisema-alueet) 

Kaavat 

Vantaan yleiskaava,  KV  14.9.1992/osin YM  26.1.1995 

 Vantaan yleiskaavaluonnos  3.11.2004  

Vantaan asemakaava  Korson  alueelta 

Keravan yleiskaava  2020,  KV  14.6.2004 

 Keravan ajantasa-asemakaava 

Uudenmaan maakuntakaava, maakuntavaltuusto 
 14.12. 2004  

Numeerinen aineisto 

GT-tiekartta (Genimap) 

Peruskartta  1:20 000,  Maanmittauslaitos 

Keravan opaskartta 

Keravan pohjakartta dwg-muodossa 

Vantaan pohjakartta dwg/dgn-muodossa 

Kercan masterplan  3 10.2006  

Tierekisteri 

Onnettomuusrekisteri  

Vantaan onnettomuusaineisto  200 1-2005 

 Keravan onnettomuusaineisto  2001-2005  

V€est•rekisterikeskus:  Rakennus-  ja  huoneistore-
kisteri  2005  

Vantaan autoliikenteen hikennem€€r€kartta vuon-
na  2005  

Tiehallinto,  Uudenmaan tiepliri,  2004:  maantien 
 148  parantaminen Keravan kohdalla, toimenpide- 

selvitys. Suunnitelmakartat dwg-muodossa 

Alikeravantien  2+2  -kaistaistam  Isen  suunnitelma 

Paperikartat 

Valtatien  4,  maanteiden  140, 148  ja  152  ja  paikal-
listien  11583  suunnitelmakartat  ja  pituusleikkauk

-set  

Tienumerokartta  

Muu aineisto  

Kuva  Alikeravantiehen  liittyvist€ hankkeista 

Joukkoliikenteen linjastokartta  ja  kes€aikataulu 
 2006  

Kercan  alustavat katuieveydet 
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Keravan  logistiikkakeskuksen  tie-  ja  liikenneyhteydet,  Toimenpidesuunnitelma 
LIITTTEET  

TAVOITE  PRIORISOINTI  Vaihtoehto  0+  Vaihtoehto  Al  Vaihtoehto  A2  Vaihtoehto  Bl  Vaihtoehto  B2 
________________________________ ______________ ____________________________ __________________________________ Eritasoliittym• Entasoliittymd  

Turvataan  Landenv•yl•ri  (valtatie  4)  Ensisijainen Tavoite t•yttyy.  Landenvayl•n  Tavoite 	 t•yttyy. 	Landenv•yl•n 	 taso Tavoite  l•yttyy. Landenv•yl•n  taso Tavoite t•yttyy. Uusi  eritasoliittym•  Tavoite  tayttyy.  Uusi  eritasoliittym•  
asema  valtakunnallisena  runko-  taso s•ilyy  nykyisell•an.  s•ilyy nykyisell••n, s•ilyy nykyisell••n, ei  heikenn• Landeriv•yl•n  tasoa, ei  heikenn• Landenv•yl•n  tasoa.  
v•yl•n•, nopeuslaso  120 km/h  

Turvataan  Landenv•yl•n  (valtatie  4)  Ensisijainen  Logistiikkakeskuksen liiken-  Liikenteen sujuvuuden kannalta  hie-  Liikenteen sujuvuuden kannalta Liikenteen sujuvuuden kannalta Liikenteen sujuvuuden kannalta 
liikenteen sujuvuus  ja  turvallisuus  teell•  hieman  heikent•v••  man  parempi kuin vaihtoehdot  0-F  ja  hieman parempi kuin vaihtoehdot hieman parempi kuin  0+,  koska hieman parempi kuin  0+,  koska 

vaikutusta valtatien  4 sujuvuu-  Bl ja  B2  Keravan  ja Korson  liittymien  0+  ja Bl ja  B2  Keravan  ja Korson  Keravan liikenteen mandollinen Keravan liikenteen mandollinen  
teen  ja  turvallisuuteen. Muutos v•lill•, koska  liikennem••r•t  hieman  liittymien  v•lill•, koska  liikennem••-  ruuhkautuminen tapahtuu  rinnak-  ruuhkautuminen tapahtuu  rinnak- 
on  suurin  Keravalta  etel••n  pienemmat.  r•t  hieman pienemm•t.  kaisrampeilla.  My‚s liikenteen  kaisrampeilla.  My‚s liikenteen 
suuntautuvan  rampin  liittymi- liittymisnopeus  on  suurempi kuin  Ilittymisnopeus  on  suurempi kuin  
sessa.  nykyisess• Keravan  eritasoliitty-  nykyisess• Keravan  eritasoliitty- 

m•ss•,  koska  ramppi  ei ole niin  m•ss•,  koska  rarnppi  ei ole niin 
nouseva, nouseva. 

Luodaan toimintaedellytykset Kera-  Erisisijainen  Yhteydet saadaan toimimaan  Logistrikkakeskukselle  kaksi toimivaa  Logistiikkakeskukselle  kaksi toi-  Logistiikkakeskus  liittyy suoraan  Logistiikkakeskus  liittyy suoraan  
van logistiikka -alueen toiminnalle nykyist•  tieverkkoa kehitt•-  yhteytt•. Yhteys palvelee hyvin  ete- mivaa  yhteytt•. Yhteys palvelee  moottoritiehen  ja  Alikeravantie moottoritiehen  ja  Alikeravanhie  
eli hyv•t  ja  riitt•v•n sujuvat  yhtey- m•ll•.  Yhteydet ovat muita  l••n  suuntautuvaa liikennett•, tyydytt•v•sti etel••n suuntautuvaa toimii  t•ydent•v•n• reittin•.  Alike-  toimii  t•ydent•v•n• reittin•.  Alike- 
det  alueen  p••tieverkkoon.  vaihtoehtoja  pidemm•t  ja  liikennett•,  ravaritien  varren muu  maank•ytt‚ ravantien  varren muu  maank•ytt‚ 

ruuhkaisemmat,  Yhteyksien saa my‚s uuden yhteyden  mootto-  saa my‚s uuden yhteyden  mootto- 
h•iri‚herkkyys  suurempi kuin  ritielle  etel••n,  ritielle  etel••n. 
muissa  vaihtoehdoissa,  koska 
alueelle  vain  yksi  p•ayhteys. 

Liikenneturvallisuus  ei saa  heiken-  T•ydent•v•  Keravantien  (maantie  148) pa- Keravantien  parantaminen  v•hen- Keravantien  parantaminen  v•hen-  Vuosittain tapahtuu  0,5 henkil‚va-  Vuosittain tapahtuu  0,5 henkil‚va- 
ty•. raritaminen  v•hent•• henkil‚-  t•• henkil‚vahinko -onnettomuuksia  t•• henkil‚vahiriko -onnettomuuksia  hirikoon  johtavaa onnettomuutta  hinkoon  johtavaa onnettomuutta 

vahinko-onnettomuuksia noin noin  0,4:ll•  vuosittain. Ei oleellista noin  0,4:ll•  vuosittain. Ei oleellista v•hemm•n kuin  vaihtoehdoissa  0+  v•hemm•n kuin  vaihtoehdoissa  0+ 
0.4:ll•  vuosittain. Ei oleellista muutosta  henkil‚vahinko-onnetto-  muutosta  henkil‚vahinko-onnetto-  sek•  Al  ja  A2.  Liikenne ohjautuu sek•  Al  ja  A2.  Liikenne ohjautuu 
muutosta  henkil‚vahinko- muuksissa. Omaisuusvahinkoihin muuksissa, Omaisuusvahinkoihin  mandollisimman tehokkaasti  turval-  mandollisimman tehokkaasti  turval - 
onnettomuuksissa.  Omai-  johtavien onnettomuuksien riski johtavien onnettomuuksien riski  liselle moottoritielle. liselle moottoritielle. 
suusvahinkoihin  johtavien etenkin  Alikeravantiell•  ja  Keravan- etenkin  Alikeravantiell•  ja  Keravan- 
onnettomuuksien riski etenkin tiell• suurempi kuin  vaihtoehdoissa  B  tiell• suurempi kuin  vaihtoehdoissa 
Alikeravantiell•  ja  Keravantiel-  suuremman  h•iri‚herkkyyden  vuoksi.  B  suuremman  h•iri‚herkkyyden  
l•  muita vaihtoehtoja suurempi vuoksi. 
suuremman  h•iri‚herkkyyden  
vuoksi. 

Hankkeen  on  oltava taloudellisesti T•ydent•v•  
toteuttamiskelpoinen 

€ 	 Vei-tailukustannus  Mƒ  (sis•lt••  4,6 ME,  josta  Keravantien  pa- 9,4 ME.  josta  Keravantien parantami-  11,6 ME,  josta  Keravantien  paranta-  16,4 ME 	 josta  Keravantien  paran-  16,8 Mƒ,  jos  ramppi  yli,  15,9 Mƒ,  
kaikissa  vaihtoehdoissa  Kera-  rantamisen  osuus  3,1 Mƒ.  sen  osuus  3,1 Mƒ. misen  osuus  3,1 ME.  tamisen  osuus  3,0 ME.  jos  ramppi  ali. Kustannuksista  
vantien  parantamisen)  Keravantien  parantamisen osuus  

__________________________ ___________ _______________________ ____________________________  3,0 Mƒ. 

€ 	 .AJustava  hy‚ty -kustannussuh-  noin  1,4  noin  2,2  noin  1,9 	 noin  3,8  noin  3,7 
de _____________ __________________________ _______________________________  I  _____________________________ 

. 	 . 
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VERTAILUTAULUKOT. LuTE  2  

TAVOITE  I  PRIORSOINTI  Vaihtoehto  0+  Vaihtoehto  Al  Vaihtoehto  A2  Vaihtoehto  Bl  Vaihtoehto  B2  
__________________________________ _______________ ______________________________ ____________________________________ __________________________________ Errtasoliittym€ Eritasoliittym€  

Tuetaan alueen suunnitellun Ensisijainen Voi rajoittaa  maankayt•n  Tukee osittain maank€yt•n  kehit-  Tukee osittain  maankayt•n kehitta-  Tukee kaupunkien  riakemyksi€  Tukee 	 kaupunkien 	 n€kemyksi€  
maankayt•n kehitt€mista  kehitt€mist€  Alikeravantien t€mist€,  mutta asutuksen  laajenta-  mist€, mutta asutuksen  laajentami-  maank€yt•n kehitt€misest€, eik€ maank€yt•n 	 kehitt€misest€ 	 eik€ 

varressa.  Keravantien  (maan-  minen  Landentieri  (maantie  140) nen Landentien  varteen edellytt€€  hankaloita  suunnitellun  maank€y- hankatoita  suunnitellun maank€yt•n  
tie 148)  ruuhkautuminen saat- varteen edellytt€€  meluntorjunnan meluntortunnan  toteuttamista.  t•n  toteuttamista, toteuttamista.  
taa  vaikuttaa v€lillisesti my•s toteuttamista. Muutokset saattavat Muutokset saattavat ulottua my•s 
muualle.  uloltua  my•s  Kulom€entien  (maantie  Kulom€entien  etel€puolella.  

152)  etel€puolelle. 
Lis€€ hieman muita vaihto- Lis€€ liikenteen haittoja Landen- 
ehtoja enemm€n liikenteen  Lis‚€  liikenteen haittoja  Landentiell€  tiell€  ja  Kulom€entiell€  ja  heiken - 
haittoja  Saviontiella  ja  Urpiai-  ja  Kulom€entiell€  ja  heikent€€ siten  t€€  siten teiden varrella olevien  
sentietl•.  Se  h€iritsee hieman teiden varrella olevien  ta  t€ydenty-  ja  t€ydentyvien  asuntoalueiden  
Korson  keskustan toimintoja  ja  vien asuntoalueiden  asuttavuutta. asuttavuutta.  
heikent€€  Vallinojalle suunni-  Saattaa aiheuttaa ei toivottavaa  
tellun asuinalueen asuttavuut- l€piajoa Lepp€korven  ja  Metsolan  
ta.  asuntoalueille. 

Suhde  kaavoitukseert  T€ydent€v€ Ei oleellisia muutoksia yleis- Sijoittuu Keravan  ja  Vantaan rajalle. Vaatii asemakaavan muutosta  Eritasoliittym€€  ei ole Keravan  Eritasoliittym€€  ei ole Keravan 
kaavan  lukenneverkkoon. asemakaavoittamattomaile  alueelle. moottoritien l€nsipuolella Mylly- maank€yt•n suunnitelmissa, joten maank€yt•n suunnitelmissa, joten  

Hy•dynta€  olemassa olevaa  tiealu-  nummella. Vaatii my•s muutoksen vaihtoehto edellytt€€  kaavamuutok-  vaihtoehto edellytt€€ joten kaava- 
etta.  Keravan yleiskaavaan, johon  on  sia.  Kaavamuutoksiin  on  varauduttu muutoksia.  Kaavamuutoksiin  on  

merkitty  ohjeellinen  tielinjaus  moot-  jo  logistiikkakeskuksen  my•t€. varauduttu  jo  jogistiikkakeskuksen  
Suunnitelman  tarkentuessa  vaatii  toritien  k€yt€v€€ my•t€illen. my•t€. 
tarkistusta mandollisesti molempien  Eritasoliittym€  sijoittuu  maank€y - 
kaupunkien  yleiskaavoihin.  Jokivarren alueella ei ole asema-  tOn  kannalta  luontevaan  paikkaan.  Eritasoliittyma sitoittuu  maank€y - 

kaavaa, mutta kaavoitus  on  vireill€. Moottoritien l€hialueen maank€yt•n  tOn  kannalta  luontevaan  paikkaan. 
Vaatii  tarkennuksen  Keravan yleis- laajenemiseen  on  varauduttu  yteis-  Moottoritien l€hialueen maank€yt•n 
kaavaan,  tohon  on  merkitty  ohjeel- kaavassa.  laajenemiseen  on  varauduttu yleis - 
linen  tielinjaus  moottoritiek€yt€v€a kaavassa.  
my•t€illen. Keravan yleiskaavassa Valtatien  tiealue  levi€€  huomatta - 
moottoritien  itapuoli  on  merkitty  uu- vasti.  Kaupunki  on k€ynnist€m€ssa  Valtatien  tiealue  levi€€  huomatta- 
deksi tyOpaikka -alueeksi, jossa  mer-  mootloritien  varren maa-alueiden  vasti.  Kaupunki  on k€ynnist€m€s- 
kitt€v€t ymp€rist•arvot  s€ilytet€€n.  lunastamista.  s€  moottoritien varren maa-aluei- 

den  lunastamista.  
Vantaan  yleiskaavaluonnoksessa 
Lepp€korventien (yhdystie  11583) 

______________________________ etel€puoteinen  alue  on  asuinaluetta. 

Turvataan seudun ty• -ja  asicinti-  T€ydent€v€  Alikeravantien  ja  Keravantien  H€iri•t v€h€isempi€ kuin  vaihtoeh-  H€iri•t v€h€isempi€ kuin  vaihtoeh-  Ty•-  ja  asiointimatkojen  sujuvuus Ty•.  ja  asiointimatkojen  sujuvuus  
matkojen  sujuvuus (maantie  148) ruuhkautunii- dossa  0+. dossa  0+.  parempi kuin muissa  vaihtoehdois-  parempi kuin muissa  vaihtoehdois- 

nen  h€iritsee muita  vaihtoeh-  sa. sa.  
toja  enemm€n ty•-  ja  asiointi - 
matkojen  sujuvuutta.  
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Keravan  logistiikkakeskuksen  tie-  ja  liikenneyhteydet,  Toimenpidesuunnitelma 

LIITTTEET  

TAVOITE  PRIORISOINTI  Vaihtoehto  0+  Vaihtoehto  Al  Vaihtoehto  A2  Vaihtoehto  Bl  Vaihtoehto  B2  
Eritasoliittyma Eritasoliittyma 

Mirtimoidaan  nykyisell€ tieverkolla Ensisijainen Alikeravantien  varren maan- Raskaan liikenteen lis€€ntyminen Raskaan liikenteen lis€€ntyminen Asutuksen kannalta eritasoluttyma Asutuksen kannalta eritasoliittym€ 
raskaasta liikenteest€ asukkaille k€yt•lle kohdistuvat haitat aiheuttaa melu-, t€rin€-  ja  saaste- aiheuttaa melu-, t€rin€-  ja  saaste- moottoritielle  on  paras  vaihtoehto moottoritielle  on  paras  vaihtoehto  
ja  rnaankayt•lle  aiheutuvat este-, ovat suuremmat kuin muissa haittoja Landentien (maantie  140)  haittoja Jokitien ymp€rist•ss€  ja  -  vaihtoehdoilla  Olja  B2  ei ole -  vaihtoehdoilla  Bl ja  82  ei ole 
melu-, t€rin€-. p€€st•-  ja  viihtyi- vaihtoehdoissa.  Tien  varressa ymp€rist•ss€ Pohjois-Nikinm€ess€  ja  v€hent€€ viihtyisyytt€. eroja. Eritasoliittym€n l€heisyydes- eroja. Erilasoliittym€n l€heisyydes- 
syyshaitat  ei kuitenkaan asutusta, jonkin verran Jokivarressa. Vaihtoeh-  s•  ei ole asutusta,  s•  ei ole asutusta.  

toa  A2  v€hemm€n liikenteen haitoille 
Lis€€ hieman muita vaihtoeh- altistuvia  taloja. 
toja  enemm€n  haittota  Savion- 
tien  ja  Urpiaisentien  varressa. 

Minimojdaan liikennej€rjestelyist€  Ensisijainen Ei oleellisia muutoksia. Muuttaa ymp€rist•€  ja  heikent€€ viih- L€himm€t asuintalot Jokitien nau- Levenev€ tieaiue  aiheuttaa mootto- Levenev€ tiealue  aiheuttaa mootto- 
asukkaille  ja  ymp€rist•lle aiheutu- tyisyytt€ Nybackassa  ja  Lepp€kor- hamaisesta  asutuksesta sijoittuvat ritien  it€puolella sijaitsevien m•k- ritien  it€puolella  silaitsevien  m•k - 
vat  haitat ventien (yhdystie  11583)  v€litt•m€s-  noin  150  metrin p€€h€n uudesta kien lunastamisen.  Asiasta k€yn- kien lunastamisen.  Asiasta k€yn - 

s•  l€heisyydess€. Vaikutusajueella tiest€, N€iden ymp€rist• muuttuu nistet€€n  neuvottelut asukkaiden nislet€€n  neuvottelut asukkaiden  
on  muutamia asuintaloja  a  uusi tieyhteys heikenta€ viihtyi- kanssa, kanssa, 

syytt€. 
Tieyhteyden suuntaisesti kulkee  Lap-  Sijoittuu Myllynummen  ja  Koukku- Sijoittuu Myllynummen  ja  Koukku- 
p€korven  ja  Jokilaakson  yhdist€vi€ Sijoittuu Myllynummen  ja  Koukku- kallion yhdist€v€n maakunnallisen kallion yhdist€v€n maakunnallisen 
ulkoilureittej€.  kallion yhdist€v€n maakunnallisesti viherk€yt€v€n  l€helle. Viherk€yt€- viherk€yt€v€n  l€helle, Viherk€yt€- 

merkitt€v€n viherk€yt€v€n kohdalle  v•n  s€ilyminen heikentyy kaavoi-  v•n  s€ilyminen heikentyy kaavoi- 
Sijoittuu Lepp€korven  ja  Jokivarren  ja  kaventaa it€-l€nsisuuntaista tuksen  vuoksi, ei niink€€n liikenne- tuksen  vuoksi, ei niink€€n liikenne- 
yhdist€v€n ohjeellisen viherk€yt€v€n ekologista yhteytt€. Viherk€yt€v€n t€rjestelyten  vuoksi, j‚rjestelyjen  vuoksi, 
kohdalle  ja  kaventaa it€ƒl€nsisuun- s€ilytt€minen kuitenkin edellytt€isi, 
taista  ekologista yhteytt„. ett€ logistiikkakeskukseen liittyv€ Levenev€ tiealue  pienent€€  met-  Levenev€ tiealue  pienent€€  met - 

maank€ytt•  ei katkaisisi viheryhte- s€vy•hyketta  arvokkaan Keravan- s€vy•hykett€  arvokkaan Keravan- 
Liittyy olemassa oleviin teihin, joten ytt€. jokilaakson  ja  tien v€liss€. Reunan jokilaakson  ja  tien v€liss€. Reurran 
n€kym€t Keravanjoen suunnassa s€ilytt€minen t€rke€€, s€ilytt€minen t€rke€€, 
s€ilyv€t l€hes nykyisell€€n. Muuttaa Joen ylitt€v€ silta penkereineen 
tokialueen maisematilan rajausta. pirstoo  kapeaa jokilaaksoa  la  

katkaisee n€kym€t  ja  yhteri…isen 
maisematilan.  

Turvataan paikallisen  auto-ja  kevyt T€ydent€v€ H€iritsee muita vaihtoehtoja H€iritsee hieman liikkumista  Alike-  H€iritsee hieman liikkumista Olosuhteet paremmat kuin muissa Olosuhteet paremmat kuin muissa 
liikenteen sujuvuus  ja  turvallisuus enemm€n liikkumista. Vaiku- ravantiell€  ja  Keravantiell€  (maantie Alikeravantiell€  ja  maantiell€  148.  vaihtoehdoissa. vaihtoehdoissa. 

tukset  hallittavissa.  148).  Vaikutukset hallittavissa, Vaikutukset hallittavissa, 

Meluhaitat  torjutaan uusilla melu- T€ydent€v€ Edellytt€€ meluntorjuntaa Landen- Edellytt€€ meluntorjuntaa Landen- 
alueilla, tiell€ (maantie  140).  tiell€. 

. 	 S  



. 
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PIIRU  ST U KS ET  

PIIRUSTU  KS ET  

P/jr.  n:o  

1-4 	Yleiskartat  
Vaihtoehto  0+ 

2 	 VaihtoehdotAl jaA2  
3 	 Vaihtoehto  Bl  
4 	 Vaihtoehto  B2 

5-13 	Suunnitelmakartat 1.4000 
5  Alikeravantien  parantaminen, vaihtoehdot  0+, Al  ja  A2 
6  Maantien  148  parantaminen, vaihtoehdot  0+, Al  ja  A2 
7  Vaihtoehto  Al 
8  VaihtoehtoA2  
9  Maantie  152 
10€li  Vaihtoehto  Bl  
12-13  Vaihtoehto  B2 

14-23 	Pituus/eikkaukset 1:4000/1:400 
14  Vaihtoehdot  Al  jaA2  
15  Vaihtoehto  Bl, Ramppi Rll  
16  Vaihtoehto  Bl, Ramppi Rl2  
17  Vaihtoehto  Bl, Ramppi  R13 
18  Vaihtoehto  Bl, Ramppi  R14,  Rl5ja  R16 
19  Vaihtoehto  B2,  Ramppi Rll  
20  Vaihtoehto  B2,  Ramppi Rl2  
21  Vaihtoehto  B2,  Ramppi  R13  yli  ja Ramppi  R13  ali  
22  Vaihtoehto  B2,  Ramppi  R14  yli  ja Ramppi  R14  ali  
23  Vaihtoehto  B2,  Ramppi  R15  yli,  Ramppi  R15  ali,  Ramppi Rl6ylija Ramppi Rl6  ali  
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