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1. TYÖN LÄHTÖKOHDAT JA     
 TAVOITTEET

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavaluonnos on 
ollut nähtävillä alkuvuodesta 2015. Kaavaluon-
noksen päätavoitteena on parantaa Uudenmaan 
maakunnan edellytyksiä kehittyä Itämeren alueen 
vetovoimaisimmaksi maakunnaksi. Kaavaluon-
noksessa pureudutaan elinkeinoelämän toimin-
taedellytysten ja maakunnan vetovoimaisuuden 
parantamiseen määrittelemällä yhteinen tahtotila 
mm. elinkeinojen ja logistiikan kehittämiselle.

Uudenmaan alue on kansainvälisesti houkut-
televa sijaintipaikka logistiikan toiminnoille, sillä 
alue sijaitsee merkittävien kuljetuskäytävien ris-
teyskohdassa. Uudenmaan vetovoimaa heiken-
tää kuitenkin viime aikoina voimistunut trendi 
logistiikkakeskusten hajautumisesta ulommaksi 
seudun ytimestä ja samalla etäämmäksi toisistaan, 
jolloin logistiikan toimipisteet eivät saa toisistaan 
synergiahyötyjä esimerkiksi tukipalvelujen järjes-
tämisen myötä.

Logistiikan rakenteen odotetaan tulevaisuu-
dessa muuttuvan mm. verkkokaupan yleistymisen 
ja teollisuuden rakennemuutoksen myötä, jolloin 
ohuiden kuljetusvirtojen hallinnan ja yhdistele-

misen rooli muodostuu entistä merkittävämmäksi 
luoden markkinoita logistiikkaan erikoistuneil-
le yrityksille. Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaa-
valuonnoksessa esitetään logistiikan toiminto-
ja ja logistiikkakeskusten läheisyydestä hyötyvää 
teollisuutta varten kolmea laajempaa keskittymää, 
jotka sijaitsevat Tuusulassa Focus-alueella, Sipoon 
Bastukärrissä sekä Kulloon alueella Sipoossa ja 
Porvoossa.

Logistiikkakeskusjärjestelmän toimivuutta 
heikentää nykyinen Keski-Uudenmaan poikit-
taisten tieyhteyksien heikko taso. Vuonna 2015 
laaditun Keski-Uudenmaan poikittaisyhteysselvi-
tyksen lopputuloksena on laadittu kehittämispol-
ku Keski-Uudenmaan poikittaisten tieyhteyksien 
parantamiselle erityisesti tavaraliikenteen näkö-
kulmasta.

Tässä työssä tuodaan esille maakuntakaava-
luonnoksessa esitettyjen logistiikka-alueiden lii-
kenteellisiä vaikutuksia maakuntatasolla Keski-
Uudenmaan poikittaisyhteysselvityksen mukaisen 
tieyhteyksien kehittämispolun toteutuessa.
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2. LIIKENNE-ENNUSTEET

Tarkasteluissa käytettävä liikenne-
ennuste

Tarkasteluissa käytettiin Keski-Uudenmaan poi-
kittaisyhteysselvityksessä laadittuja liikenne-en-
nusteita vuodelle 2040. Poikittaisyhteysselvityksen 
liikenne-ennusteet on laadittu Helsingin seudun 
liikennemallilla (HELMET 2.1) ja ne pohjautuvat 
HLJ 2015 -luonnokseen. Ajoneuvoliikenteen osalta 
HLJ-luonnoksen ennusteisiin ei ole tehty muutok-
sia, mutta tavaraliikenteen ennustetta on tarken-
nettu logistiikka-alueiden osalta.

Tässä työssä tavaraliikenteen ennustetta vuo-
delle 2040 tarkennettiin edelleen Uudenmaan 
4. vaihemaakuntakaavaluonnoksessa esitettyjen 
logistiikka-alueiden (Focus, Bastukärr ja Kulloo) 
osalta. Tavaraliikenteen ennustetta tarkennettiin 
tavaraliikenteen suuntautumisen osalta, mutta ta-
varaliikenteen kokonaistuotoksiin ei tehty muu-
toksia. Ajoneuvoliikenteen ennusteeseen ei tehty 
muutoksia.

Tavaraliikenteen suuntautuminen 
liikenne-ennusteissa

Logistiikka-alueiden tavaraliikenteen suuntautu-
misen lähtökohtana on Keski-Uudenmaan poikit-
taisyhteysselvityksessä määritetty tavaraliikenteen 

suuntautuminen. Tavaraliikenteen suuntautumista 
tarkistettiin maakuntakaavaluonnoksessa esitet-
tyjen logistiikka-alueiden osalta aiempien tutki-
musten ja selvitysten perusteella. Tavaraliikenteen 
suuntautumisarvioiden tarkistamisessa hyödyn-
nettiin mm. HSL:n vuosina 2012‒2013 toteutta-
man tavaraliikennetutkimuksen tuloksia, vuonna 
2010 laadittua maantien 148 liikenneverkkoselvi-
tystä sekä vuonna 2013 laaditun Sipoon ja Keravan 
sauma-alueen liikenne-ennusteen tietoja. 

Maantien 148 liikenneselvityksessä esitetyt 
suuntautumisarviot on laadittu keskimääräisinä 
koko Keski-Uudenmaan aluelle ja kyseisiä arvioita 
on hyödynnetty erityisesti Focus-alueen ja Bastu-
kärrin tavaraliikenteen suuntautumista arvioita-
essa. Bastukärrin osalta on hyödynnetty Sipoon ja 
Keravan sauma-alueen liikenne-ennusteesta saa-
tua, osin alueen todellisten toimijoiden arvioimaa 
suuntautumistietoa. Kulloon alueen osalta huomi-
oitiin erityisesti HSL:n tavaraliikennetutkimuk-
sen tulokset sekä alueen itäinen sijainti. Sijainnin 
perusteella tehtiin oletus, että Kulloon alueelle ha-
keutuu eritysesti Vuosaaren sataman läheisyydestä 
ja valtateiden 6 ja 7 suunnan sujuvista yhteyksistä 
hyötyviä toimijoita. 
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Kuva 1. Logistiikka-alueiden tavaraliikenteen suuntautuminen

Tarkennetut suuntautumisarviot Uudenmaan 
4. vaihemaakuntakaavaluonnoksen mukaisille 
logistiikka-alueille on esitetty kuvassa 1.

 Tarkastelutilanteen 
liikenneverkkovaihtoehdot

Tavaraliikenteen reitinvalintatarkastelut laadittiin 
pohjautuen HLJ 2015-luonnoksen mukaiseen lii-
kennejärjestelmäkuvaukseen vuodelle 2040. Tar-
kasteluissa käytettiin kahta liikenneverkkovaihto-
ehtoa, jotka eroavat toisistaan Keski-Uudenmaan 
tieverkon osalta. Liikenneverkkovaihtoehtoja kut-
sutaan vertailuvaihtoehdoksi ja tavoiteverkkovaih-
toehdoksi.

Vertailuvaihtoehdossa Keski-Uudenmaan lii-
kenneverkko vastaa nykytilannetta ja tavoiteverk-
kovaihtoehdossa on oletettu toteutetuiksi Keski-
Uudenmaan poikittaisyhteysselvityksessä esi-
tetyn kehittämispolun 1. ja 2. vaiheen hankkeet. 
Keski-Uudenmaan poikittaisyhteysselvityksessä 
on esitetty toteutettavaksi 1. vaiheessa Järvenpään 
pohjoinen yhteys ja 2. vaiheessa Kehä IV (pohjoi-
nen vaihtoehto). Keski-Uudenmaan poikittaisten 
tieyhteyksien parantamishankkeet on kuvattu lii-
kennemalliin Keski-Uudenmaan poikittaisselvi-
tyksessä esitetyllä tavalla.
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3. LOGISTIIKKA-ALUEIDEN 
TAVARALIIKENTEEN REITINVALINTA

Tavaraliikenteen reitinvalintaa tarkasteltiin kun-
kin logistiikka-alueen (Focus, Bastukärr, Kulloo) 
osalta erikseen sekä tavoite- että vertailuvaihtoeh-
don liikenneverkolla. 

Keski-Uudenmaan liikenneverkon vaikutus 
maakuntakaavaluonnoksessa esitettyjen logistiik-
ka-alueiden tavaraliikenteen reitinvalintaan ko-
rostuu erityisesti valtatien 3 suuntaan hakeutuvan 
liikenteen osalta. 

Focus-alue

Tavaraliikenteen reitinvalinta 
vertailuvaihtoehdossa

Focus-alueelta pääkaupunkiseudulle suuntautu-
va tavaraliikenne hakeutuu pääasiassa kantatielle 
45 (Tuusulanväylälle) etelään. Länteen valtatielle 
1 suuntautuva tavaraliikenne hakeutuu Katriinan-
tien kautta Kehä III:lle ja valtatielle 2 suuntautuva 
liikenne puolestaan hakeutuu Riipiläntien kautta 
Klaukkalan ohikulkutielle.

Pohjoisen suuntaan valtatielle 3 suuntautu-
va tavaraliikenne hakeutuu kulkemaan Tuusulan 
Hyrylän läpi kantatietä 45 pohjoiseen. Valtatielle 4 
suuntautuva tavaraliikenne hakeutuu sekä Tuusu-
lan itäväylän ja maantien 148 (Keravantie) kautta 
Keravan eritasoliittymään sekä maantien 152 (Ku-
lomäentie) kautta Korson eritasoliittymään. 

Itään (Vuosaaren satamaan ja valtateille 6 ja 7) 
suuntautuva liikenne hakeutuu osittain Tuusu-
lanväylän ja Kehä III:n kautta kulkevalle reitille, 
mutta osittain myös maanteiden 152 ja 148 kautta 
kulkevalle reitille.

Tavaraliikenteen reitinvalinta 
tavoiteverkkovaihtoehdossa

Focus-alueen pääkaupunkiseudulle ja valtatielle 
1 suuntautuvan liikenteen reitinvalinnat vastaa-

vat vertailuvaihtoehdon tilannetta. Valtatielle 2 
suuntautuva tavaraliikenne hakeutuu Kehä IV:n ja 
Klaukkalan ohikulkutien kautta kulkevalle reitille. 

Valtatielle 3 pohjoiseen suuntautuva liiken-
ne hakeutuu kokonaisuudessaan Kehä IV:n kautta 
kulkevalle reitille. Valtatielle 4 suuntautuva tavara-
liikenne hakeutuu tavoiteverkolla kulkemaan Tuu-
sulan itäväylän ja maantien 148 kautta vähentäen 
hieman tavaraliikenteen läpiajoa maantiellä 152 
vertailuvaihtoehtoon verrattuna. 

Itään (valtateille 6 ja 7) suuntautuvan tavaralii-
kenteen reitinvalinta vastaa vertailuvaihtoehdon 
tilannetta.

Keski-Uudenmaan poikittaisyhteysselvityksen 
hankkeiden vaikutus Focus-alueen 
tavaraliikenteen reitinvalintaan

Järvenpään pohjoisen yhteyden parantamisella ei 
tarkasteluiden perusteella ole suoria vaikutuksia 
Focus-alueen tavaraliikenteen reitinvalintoihin. 
Järvenpään pohjoisen yhteyden parantaminen kui-
tenkin keventää maantien 148 kuormitusta, jolloin 
Focus-alueelta valtatielle 4 pyrkivä tavaraliikenne 
hakeutuu tarkoituksenmukaisemmalle, Tuusulan 
itäväylän ja maantien 148 kautta kulkevalle reitille.

Kehä IV:n toteuttaminen parantaa yhteyksiä 
Focus-alueelta erityisesti valtatien 3 suuntaan, 
minkä lisäksi valtatielle 2 suuntautuvan liikenteen 
hakeutuminen Klaukkalan ohikulkutielle sujuvoi-
tuu. Kehä IV:n toteuttaminen vähentää merkittä-
västi Focus-alueen tavaraliikenteen läpiajoa Tuu-
sulan Hyrylän läpi. 

Focus-alueen tavaraliikenteen suuntautuminen 
vertailu- ja tavoiteverkkovaihtoehdoissa on esitetty 
kuvissa 2 ja 3.
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Kuva 2. Focus-alueen tavaraliikenteen reitinvalinta vertailuvaihtoehdossa.
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Kuva 3. Focus-alueen tavaraliikenteen reitinvalinta tavoiteverkkovaihtoehdossa
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Bastukärr

Tavaraliikenteen suuntautuminen 
vertailuvaihtoehdossa

Bastukärrin logistiikka-alueelta pääkaupunkiseu-
dulle sekä länteen valtatielle 1 suuntautuva tava-
raliikenne hakeutuu valtatielle 4 etelään pääasi-
assa maantien 148 kautta, mutta osa liikentees-
tä hakeutuu valtatielle 4 Keuksuontien jatkeen ja 
Jokivarrentien (tie 1521) kautta kulkevaa reittiä. 
Valtatielle 2 suuntautuva tavaraliikenne hakeutuu 
kantatien 45 kautta valtatielle 25 ja edelleen valta-
tien 2 suuntaan.

Bastukärristä pohjoiseen suuntautuva tava-
raliikenne hakeutuu valtatien 4 suuntaan maan-
tien 148 kautta Keravan liittymästä. Valtatielle 3 
pohjoiseen hakeutuva liikenne kulkee maantien 
148 kautta Tuusulan Hyrylän läpi kantatielle 45 ja 
edelleen valtatielle 3. 

Itään valtateiden 6 ja 7 suuntaan hakeutuva ta-
varaliikenne kulkee maantietä 148 valtatielle 7.

Tavaraliikenteen suuntautuminen 
tavoiteverkkovaihtoehdossa

Bastukärrin logistiikka-alueelta pääkaupunkiseu-
dulle ja länteen valtatielle 1 hakeutuvan tavaralii-
kenteen reitinvalinta vastaa vertailuvaihtoehdon 
tilannetta.

Valtatielle 2 suuntautuva tavaraliikenne hakeu-
tuu Klaukkalan ohikulkutielle Kehä IV:n kautta. 
Kehä IV:lle liikenne hakeutuu sekä maantien ja 
Tuusulan itäväylän että Jokivarrentien ja Kulomä-
entien kautta kulkevia reittejä.

Bastukärristä pohjoiseen valtatielle 4 hakeu-
tuvan tavaraliikenteen reitinvalinta vastaa vertai-
luvaihtoehdon reitinvalintaa. Valtatielle 3 suun-
tautuva liikenne hakeutuu kulkemaan valtatien 4 
ja Järvenpään pohjoisen yhteyden kautta kulkevaa 
reittiä.

Bastukärristä itään valtateille 6 ja 7 hakeutuvan 
liikenteen reitinvalinta ei muutu vertailuvaihtoeh-
toon verrattuna.

Keski-Uudenmaan poikittaisyhteysselvityksen 
hankkeiden vaikutus Bastukärrin logistiikka-
alueen tavaraliikenteen reitinvalintaan

Järvenpään pohjoisen yhteyden parantaminen luo 
sujuvan yhteyden Bastukärrin alueelta valtatien 
3 suuntaan, jolloin Bastukärrin tavaraliikenteen 
läpiajo maantien 148 ja Hyrylän keskustan kautta 
vähenee merkittävästi.

Kehä IV:n toteuttaminen luo Bastukärristä val-
tatielle 2 suuntautuvalle liikenteelle huomatta-
vasti vertailuvaihtoehdon tilannetta sujuvamman 
yhteyden Klaukkalan ohikulkutien kautta. Muihin 
suuntiin hakeutuvan Bastukärrin liikenteen osalta 
Kehä IV:n toteuttamisella ei tarkasteluiden perus-
teella ole vaikutusta.

Bastukärrin logistiikka-alueen tavaraliikenteen 
suuntautuminen vertailu- ja tavoiteverkkovaihto-
ehdoissa on esitetty kuvissa 4 ja 5.
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Kuva 4. Bastukärrin logistiikka-alueen tavaraliikenteen reitinvalinta vertailuvaihtoehdossa.
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Kuva 5. Bastukärrin logistiikka-alueen tavaraliikenteen reitinvalinta tavoiteverkkovaihtoehdossa.
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Kulloo

Tavaraliikenteen reitinvalinta 
vertailuvaihtoehdossa

Kulloon logistiikka-alueelta pääkaupunkiseudulle, 
Vuosaaren satamaan sekä länteen valtateille 1 ja 2 
suuntautuva tavaraliikenne hakeutuu valtatielle 7 
länteen.

Itään valtateille 6 ja 7 suuntautuva tavaraliiken-
ne puolestaan hakeutuu valtatielle 7 itään.

Pohjoiseen valtatielle 3 suuntautuva tavaralii-
kenne käyttää maantien 148 ja kantatien 45 kautta 
kulkevaa reittiä. Valtatielle 4 suuntautuva tavara-
liikenne puolestaan hakeutuu valtatien 7 ja kanta-
tien 55 kautta kulkevalle reitille.

Tavaraliikenteen reitinvalinta 
tavoiteverkkovaihtoehdossa

Kulloon logistiikka-alueen tavaraliikenteen rei-
tinvalinta säilyy tavoiteverkkovaihtoehdossa pää-
osin vertailuvaihtoehtoa vastaavana. Ainoastaan 
valtatielle 3 suuntautuva tavaraliikenne hakeutuu 

tavoiteverkolla kulkemaan maantien 148, valtatien 
4 ja Järvenpään pohjoisen yhteyden kautta kulke-
valle reitille.

Keski-Uudenmaan poikittaisyhteysselvityksen 
hankkeiden vaikutus Kulloon logistiikka-alueen 
tavaraliikenteen reitinvalintaan

Järvenpään pohjoisen yhteyden parantaminen 
vaikuttaa Kulloon logistiikka-alueelta valtatielle 3 
suuntautuvan liikenteen reitinvalintaan vähentäen 
maantien 148 ja Hyrylän läpi kulkevan tavaralii-
kenteen määrää.

Kehä IV:n toteuttamisella ei tarkasteluiden pe-
rusteella ole vaikutusta Kulloon logistiikka-alueen 
tavaraliikenteen reitinvalintaan.

Kulloon logistiikka-alueen tavaraliikenteen 
suuntautuminen vertailu- ja tavoiteverkkovaihto-
ehdoissa on esitetty kuvissa 6 ja 7.
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Kuva 6. Kulloon logistiikka-alueen tavaraliikenteen reitinvalinta vertailuvaihtoehdossa.
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Kuva 7. Kulloon logistiikka-alueen tavaraliikenteen reitinvalinta tavoiteverkkovaihtoehdossa.
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Logistiikka-alueiden liikenteelliset 
yhteisvaikutukset 
 Vertailuvaihtoehdon mukaisella liikenneverkolla 
maakuntakaavassa esitettyjen logistiikka-aluei-
den tavaraliikenne hakeutuu Keski-Uudellamaalla 
osittain reiteille, joita ei voida pitää tarkoituksen-
mukaisina tavaraliikenteen reitteinä (erityisesti 
Tuusulan Hyrylän läpiajo).  

Tavoiteverkon hankkeet ohjaavat logistiikka-
alueiden tavaraliikennettä tehokkaasti tarkoituk-
senmukaisemmille väylille. Tavoiteverkolla Hy-
rylän keskustan läpiajon houkuttelevuus vähenee 
oleellisesti, kun Hyrylän pohjoispuolelle toteu-
tetaan riittävän laadukas yhteys valtateiden 3 ja 4 
välille (Järvenpään pohjoinen yhteys) sekä Hyrylän 
eteläpuolelle toteutetaan laadukas yhteys valtatien 
3 ja kantatien 45 välille (Kehä IV).

Tavoiteverkon hankkeiden toteuttaminen vä-
hentää liikenteen määrää erityisesti maantiellä 148 
Keravan eritasoliittymän länsipuolella, kantatiel-
lä 45 Hyrylän itäisen ohikulkutien pohjoispuolella 
sekä maantiellä 152 Hyrylän keskustan kohdalla.

Keski-Uudenmaan poikittaisyhteysselvityksen 
hankkeiden vaikutus Kulloon logistiikka-alueen 
tavaraliikenteen reitinvalintaan

Järvenpään pohjoisen yhteyden parantaminen vai-
kuttaa erityisesti Bastukärrin ja Kulloon logistiik-
ka-alueilta valtatielle 3 suuntautuvan liikenteen 
reitinvalintaan vähentäen maantien 148 ja Hyrylän 
läpi kulkevan tavaraliikenteen määrää.

Kehä IV:n toteuttaminen vaikuttaa puolestaan 
erityisesti Focus-alueelta valtateiden 3 ja 2 suun-
taan hakeutuvan liikenteen reitinvalintaan. Lisäksi 
hankkeen toteuttaminen sujuvoittaa Bastukärristä 
valtatien 2 suuntaan hakeutuvan liikenteen yhte-
yksiä yhdessä Klaukkalan ohikulkutien kanssa.

Maakuntakaavan kaikkien logistiikka-alu-
eiden tavaraliikenteen suuntautuminen vertai-
lu- ja tavoiteverkkovaihtoehdoissa on esitetty 
kuvissa 8 ja 9.



U
udenm

aan 4. vaihem
aakuntakaavan logistiikka-alueiden liikennetarkastelu

20

Kuva 8 Kaikkien 4. vaihemaakuntakaavaluonnoksen logistiikka-alueiden tavaraliikenteen reitinvalinta vertailuvaihtoehdossa.
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Kuva 9 Kaikkien 4. vaihemaakuntakaavaluonnoksen logistiikka-alueiden tavaraliikenteen reitinvalinta tavoiteverkkovaihtoehdossa.
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4. PÄÄTELMÄT

Nykytilanteessa Keski-Uudenmaan liikennever-
kon ongelmana on logistiikan kannalta riittävän 
laadukkaiden yhteyksien puute valtateiden 3 ja 4 
välillä. Suurin osa poikittaisesta tavaraliikenteestä 
valtateiden välillä hakeutuu nykytilanteessa käyt-
tämään maantietä 148 ja/tai kantatietä 45, jolloin 
tavaraliikenne ohjautuu kulkemaan Tuusulan Hy-
rylän läpi. 

Tulevaisuudessa erityisesti Focuksen ja Bastu-
kärrin logistiikka-alueiden kehittyessä Keski-Uu-
denmaan poikki pyrkivän tava-
raliikenteen määrä kasvaa enti-
sestään. Lisäksi Hyrylän alueen 
maankäyttöä kehitetään tulevai-
suudessa tiiviimpään ja kaupun-
kimaisempaan suuntaan, jolloin 
alueen läpi ajavan tavaraliiken-
teen ja maankäytön väliset risti-
riidat korostuvat entisestään.

Vuonna 2015 valmistunees-
sa Keski-Uudenmaan poikit-
taisyhteysselvityksessä esitetyn 
Keski-Uudenmaan liikennever-
kon kehittämispolun mukaiset 1. 
ja 2. vaiheen hankkeet (Järven-
pään pohjoisen yhteyden paran-
taminen ja Kehä IV:n pohjoinen 
linjausvaihtoehto) osoittautuvat 
tehokkaiksi hankkeiksi, joiden 
avulla tavaraliikennettä kyetään 
ohjaamaan Keski-Uudellamaal-
la tarkoituksenmukaisemmille 
ja logistiikan kannalta merkittä-
viksi tunnistetuille väylille, jotka 
on esitetty kuvassa 10.

Kehittämispolun 1. vaiheessa 
toteutettavaksi esitetty Järven-
pään pohjoisen yhteyden paran-
taminen valtatieltä 4 kantatiel-
le 45 luo Keski-Uudeltamaalta 
puuttuvan logistiikan laatukäy-
tävän ja parantaa nykyisin puut-
teellisia yhteyksiä valtatien 4 
käytävästä valtatien 3 käytävään. 

Järvenpään pohjoista yhteyttä parantamalla lie-
vennetään nykyisiä maantien 148 ja Hyrylän läpi-
ajoon liittyviä ongelmia. Parantamishankkeen vai-
kutuksia erityisesti tavaraliikenteen reitinvalintaan 
tehostaa tulevaisuudessa myös Hyrylän maankäy-
tön kehittyminen ja tiivistyminen, jolloin Hyrylän 
alueen tieverkkoa joudutaan kehittämään aiempaa 
enemmän paikallisen liikenteen tarpeisiin. Tämä 
tulee olemaan nähtävissä esimerkiksi maantiellä 
148 Tuusulan itäväylän länsipuolella Rykmentin-

Kuva 10. Suositus logistiikan tavoiteverkoksi 
(Keski-Uudenmaan poikittaisyhteysselvitys 2015)

Logistiikan solmut ja yhteydet Luonnos 28.1.2015
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puiston maankäytön kehittyessä. 
Järvenpään pohjoisen yhteyden vaikutukset 

tarkasteltujen logistiikka-alueiden tavaraliiken-
teen reitinvalintaan tulevat esille erityisesti Bas-
tukärrin osalta, mutta hankkeella on vaikutusta 
myös Kulloon sekä Focus-alueen tavaraliikenteen 
reitinvalintaan. 

 Kehittämispolun 2. vaiheessa toteutettavaksi 
esitetty Kehä IV:n pohjoinen linjausvaihtoehto, jo-
ka tukee Focus-alueen ja Luoteis-Vantaan maan-
käytön kehittämistä. Uusi yhteys korvaa kantatien 
45 läpiajoyhteytenä Koillis-Vantaalta ja Tuusulan-
väylän varresta valtatien 3 suuntaan. Hankkeen 
vaikutukset näkyvät tämän työn yhteydessä tar-
kasteltujen laajempien logistiikka-alueiden osal-
ta keskeisimmin Focus-alueen tavaraliikenteen 
reitinvalinnan muutoksena, mutta yhteys palvelee 
tulevaisuudessa yhdessä Klaukkalan ohikulkutien 
kanssa myös Bastukärrin alueelta valtatien 2 suun-
taan hakeutuvaa liikennettä. Kehä IV:n voidaan 
olettaa palvelevan lisäksi Lentoaseman läheisyy-
dessä sijaitsevien logistiikan toimijoiden yhteyksiä 
valtatien 3 suuntaan.

Keski-Uudenmaan poikittaisyhteysselvitykses-
sä esitetyn kehittämispolun mukaisen tavoitever-
kon sekä maankäytön tiivistymisen myötä Hyrylän 

alueen katumaisempien väyläratkaisujen toteu-
tuessa maakuntakaavaluonnoksessa esitettyjen lo-
gistiikka-alueiden tavaraliikenteen voidaan olettaa 
hakeutuvan tarkoituksenmukaisille ja logistiikan 
kannalta merkittäviksi tunnistetuille väylille. 

Logistiikan tavoiteverkon väylillä voidaan tu-
levaisuudessa joutua toteuttamaan parannustoi-
menpiteitä riittävän palvelutason takaamiseksi. 
Esimerkiksi maantiellä 148 raskaan liikenteen 
määrän kasvun myötä parannustoimenpiteet voi-
vat pitkällä aikavälillä olla tarpeen mm. maantien 
140 liittymässä sekä Sipoon Nikkilän kohdalla. 
Maantien 140 liittymässä käynnissä olevat paran-
nustoimenpiteet eivät välttämättä riitä pitkällä 
aikavälillä liikenteen sujuvuuden turvaamiseen ky-
seisessä liittymässä. 

Maakuntakaavan logistiikka-alueiden lii-
kenneyhteyksien toimivuuden varmistamiseksi 
parannustoimenpiteitä voidaan joutua tekemään 
pitkällä aikavälillä myös logistiikan tavoiteverkon 
ulkopuolella. Esimerkiksi Jokivarrentietä voidaan 
tulevaisuudessa joutua parantamaan liikenteen 
kasvun myötä, vaikka yhteyttä käyttävän tavara-
liikenteen määrä onkin ennusteiden perusteella 
melko pieni.
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