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Meillä on suunnitelma 
fossiilisista polttoaineista luopumiseen 

vuoteen 2026 mennessä



Vantaan Energia Oy

Menestyvä energiayhtiö tekee ripeitä toimenpiteitä

• EU on asettanut kunnianhimoisen tavoitteen 
ilmastoneutraaliudesta vuonna 2050 ja hiljattain korottanut 
päästövähennystavoitteitaan 55% vuoteen 2030 mennessä

• Suomi tähtää vielä kovempaan saavutukseen tavoitteenaan 
ilmastoneutraalius vuonna 2035

• Tavoitteena on kasvattaa energiajärjestelmien 
energiatehokkuutta hyödyntämällä tehokkaammin eri 
energialähteitä ja vähentämällä hukkaenergiaa

• Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan uusia, hyvin 
innovatiivisia energiaratkaisuja. Vantaan Energia on 
tarttunut haasteeseen laajalla rintamalla ja haluaa olla 
suunnannäyttäjä energiajärjestelmien hiilineutralisoinnissa

• Luovumme fossiilisten polttoaineiden käytöstä vuonna 2026

2
6.8.2021/Matias Siponen



Vantaan Energia Oy

• Lopetamme kivihiilen käytön vuonna 2022

• Olemme käynnistäneet investointiohjelman, jonka avulla 
luovumme fossiilista polttoaineista (kivihiili, maakaasu, 
turve ja öljy) Vantaan alueella vuoteen 2026 mennessä

• Fossiilisten käytön lopettaminen tapahtuu hyödyntäen 
jätteiden energiakäytöstä syntyvää energiaa, uusiutuvia 
energialähteitä sekä energiavarastointiratkaisuja

• Turvaamme ympäristöystävällisen ja edullisen lämmön 
asiakkaillemme

• Tavoitteemme on pysyä halutuimpana lämmitysratkaisujen 
toimittajana

• Fossiiliton tuotanto on iso askel kohti kokonaan 
hiilineutraalia tuotantoa Vantaalla
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Luovumme fossiilista polttoaineista vuoteen 
2026 mennessä
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Vantaan Energia Oy

Miksi tarvitaan lämmön 
kausivarastointia?

6.8.2021/Matias Siponen
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Vantaan Energia Oy

Lämmön kausivarastoinnilla avainrooli 
ilmastotavoitteiden saavuttamisessa

• Rakennukset muodostavat n. 40% energiankulutuksesta ja n. 36% päästöistä EU:n 
alueella.

• Lämmön kausivarastointiratkaisut edesauttavat energiatehokkuutta ja päästöjen 
vähennyksiä juuri tässä sektorissa seuraavin keinoin:
• Kustannustehokas ratkaisu vähentää päästöjä
• Tehostaa resurssitehokkuutta hukkalämpökohteiden energian talteenottamisella
• Kiihdyttää uusiutuvien tuotantomuotojen käyttöönottoa (esim. aurinkolämpö)
• Mahdollistaa sektori-integraatiot mm. sähköjärjestelmän kanssa

• Tuotannon ja kulutuksen tasapainottaminen on koko maailmaa koskettava haaste
• Vantaan Energian ratkaisu on skaalattavissa ja toteutettavissa ympäri Euroopan

6.8.2021/Matias Siponen
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Vantaan Energia Oy

Tulevaisuuden energiajärjestelmän sydän –
Innovatiivinen lämmön kausivarasto

• Rakennamme maailman suurimman lämpöenergian 
kausivaraston

• Varaston tilavuus on noin 1 000 000 m3 ja se 
varastoi 90 GWh energiaa

• Energiamäärä vastaa keskisuuren kaupungin 
lämmön kulutusta vuodessa

• Varaston toteutettavuus perustuu ainutlaatuiseen ja 
innovatiiviseen  yli 100 °C lämpimän veden 
varastointiin

• Kausivarasto mahdollistaa kesäaikaisten 
hukkalämpöjen, jätteen energiahyötykäytöstä 
syntyvän hukkalämmön sekä aurinkoenergian 
varastoimisen alhaisen lämmitystarpeen aikana

• Varastoidulla energialla korvataan maakaasun 
käyttöä talvella

• Sijainti: Kuusikonmäki, Vantaa

• Hankkeen suunniteltu valmistuminen 
vuonna 2026

6.8.2021/Matias Siponen
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Vantaan Energia Oy

Tekninen ratkaisukuvaus I / II 

6.8.2021/Matias Siponen
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• Poikkeuksellisen korkea lämpötila 
mahdollistaa n. 2x varastointikapasiteetin 
verrattuna tavanomaisiin lämpövarastoihin

• Korkea lämpötila saavutetaan innovatiivisella 
luonnolliseen paineeseen perustuvalla 
ratkaisulla.

• Paine on jokaisessa pisteessä yhtä suuri 
ympäröivän maaperän pohjaveden kanssa; 
vesi ei liiku sisään eikä ulos varastosta

• Varastointi perustuu kylmän ja lämpimän 
veden kerrostumiseen; kylmä vesi painuu 
pohjalle tiheämpänä aineena.

• Varasto on valmistuessaan ainutlaatuinen 
ominaisuuksiltaan ja kooltaan 
maailmanlaajuisesti

Paisuntatila Lämpöpumppu

Kaukolämpö-
verkko

Lämmönvaihtimet 
ja vesipumput

Varastoluolat 98-140 °C

35-62 °C



Vantaan Energia Oy

Tekninen ratkaisukuvaus II / II 
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• Ympäröivän kallion lämpeneminen on 
hidasta

• Varasto on sijoitettu niin syvälle, ettei 
lämpövaikutukset ulotu maan pintakerroksiin

• Käytön aikaisten ympäristövaikutuksien 
arvioidaan olevan hyvin vähäiset, ja 
pikemminkin positiiviset saavutettavien 
päästövähennyksien ansiosta



Vantaan Energia Oy

Lämmön kausivarastohankkeen sijainti

6.8.2021/Matias Siponen
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Ikea

Kehä 3

• Sijoitussuunnittelussa on huomioitu niin 
asutus- kuin luonnontekijät sekä 
liikenteen sujuvuus

• Useita eri sijainteja ja ratkaisumalleja on 
arvioitu

• Ratkaisut on pyritty valitsemaan siten, 
että rakentamisen aikaiset vaikutukset 
olisivat mahdollisimman vähäiset 
ympäristöön

• Hankkeen toteuttaja-
allianssiryhmittymän keskeinen tavoite 
on suunnitella yksityiskohtaiset ratkaisut 
niin, että ympäristövaikutukset 
minimoidaan



Vantaan Energia Oy

Tarkastellut sijaintipaikat hankkeelle

31.8.2021/Matias Siponen
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Långmossabergin Jätevoimalan lähialueet
• Tärinärajoitukset
• Kallion laatu osin huono
• Etäisyys lämmön kulutuksesta suuri

Käärmekallio
• Pieni kallioresurssi
• Ajotunnelit ja työmaa asutuksen vieressä

Vehkala ja Martinlaakso voimalaitoksen alue
• Lämmöntuotanto todella kaukana kesäaikana
• Alueen tuleva maankäyttö
• Martinlaakson voimalan alueella riittämätön 

kallioresurssi ja voimalaitoksesta aiheutuvat 
rakentamisen rajoitukset

Tikkurila
• Alueella ei ole sopivia kallioresursseja
• Etäisyys lämmöntuotantoon pitkä (140C vesi)
• Alueen maankäyttö
• Rakentamisen rajoitukset

Kuusikko
• Paras tutkituista vaihtoehdoista
• Hyvä kallioresurssi
• Hyvät tieyhteydet
• Etäisyys lämmöntuotantoon ja kulutukseen ovat 

kohtuulliset
• Alueen nykyinen ja tuleva maankäyttö mahdollistaa 

hankkeen



Vantaan Energia Oy

Vantaan Energian lämmön kausivarastohankkeen 
aikataulu

6.8.2021/Matias Siponen
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2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
YVA ja ympäristöluvitus

Esisuunnittelu

Allianssin hankinta

Hankekehitysvaihe (KAS)

Investointipäätös

Rakentaminen

Käyttöönotto



Vantaan Energia Oy

Hankkeen tilannekatsaus 08/2021

• Allianssihankinta eli toteuttajaryhmittymän hankinta on saatu maaliin kesän 2021 
aikana.
• Pääurakoitsijana YIT Suomi Oy
• Suunnittelijakonsulttina AFRY Finland Oy

• Allianssi on aloittanut hankkeen kehitysvaiheen, joka kestää syksyyn 2022 saakka.
• Kehitysvaiheessa hanketta kehitetään ympäristövaikutuksien, rakentamisen kustannuksien ja 

toteutustapojen kannalta sekä tarkennetaan projektisuunnitelmaa

• Ympäristövaikutuksien arviointien menettelyä (YVA) on edistetty selostuksen laadinnan 
myötä (viimeistelyssä)

• EU-tukirahoitus on edennyt hakuprosessin 2. vaiheeseen. Päätöstä rahoituksen 
saamisesta odotetaan loppuvuonna.

6.8.2021/Matias Siponen
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Rakentamisen aikataulu, maanalaisen louhintatyön kuvaaminen, rakentamisen 
aiheuttamat häiriöt (tärinä, paineisku, melu, pöly, liikenne) ja niiden hallintakeinot 

-

31.8.2021
Markku Okkonen



Vantaan Energia Oy

Aikataulu



Vantaan Energia Oy

Louhinnan työvaiheet



Vantaan Energia Oy

Louhintatyössä noudatettava lainsäädäntö ja 
ohjeistukset

- Räjäytys- ja louhintatyötä ohjaavat mm. seuraavat lait, asetukset 
ja ohjeet:
• Työturvallisuuslaki 738/2002
• Asetus rakennustyön turvallisuudesta 525/2013
• Asetus räjäytys- ja louhintatöiden turvallisuudesta 644/2011
• Panostajalaki 3.6.2016/423
• Asetus panostajien pätevyyskirjoista 458/2016
• Räjäytys- ja louhintatyön turvallisuusohje 2013
• Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 390/2005
• Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta 719/1994
• Kaivoslaki 621/2011
• Valtioneuvoston asetus kaivosturvallisuudesta 1571/2011
• Rakentamisen aiheuttamat tärinät RIL 253-2010

- Lisäksi kyseeseen tulee myös aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä, 
esim:
• Meluntorjuntalainsäädäntöä
• Ympäristönsuojelun lainsäädäntöä



Vantaan Energia Oy

HUOMIOON OTETTAVAT VAARA- JA 
HAITTATEKIJÄT

Räjäytysten aiheuttama tärinä ja ilma-aallon ylipaine
Kiven heitto ja sinkoutuminen (avolouhinta)
Pöly
Melu
Liikenne



Vantaan Energia Oy

Melua aiheuttavien töiden rajoitukset  

Hankkeen aikana merkittävimmät melunlähteet louhintatyössä ovat 
poraukset, räjäytykset, rusnaus sekä louheen lastaus ja kuljetus. 



Vantaan Energia Oy

Arvioitu louhinnan vaikutusalue
Valtioneuvoston asetus räjäytys- ja 

louhintatyön turvallisuudesta

644/2011,2§ Määritelmät

3) vaarallinen alue

räjäytyskohteen ympäristöä, jossa 
henkilö voi vahingoittua 
sinkoutumisen, tärinän, 
painevaikutuksen, kaasujen tai 
muun räjäyttämisestä johtuvan syyn 
vuoksi;
4) asuttu alue

alue, joka ulottuu 200 metrin 
etäisyydelle asutusta rakennuksesta 
tai paikasta, jossa ihmisiä tavallisesti 
oleskelee.
Maanalaisen louhintakohteen, joka 
on 100 metriä lähempänä sinne 
johtavan tunnelin suuaukkoa, 
katsotaan olevan asutulla alueella, 
jos tunnelin suuaukko on asutulla 
alueella. Muun maanalaisen 
louhintakohteen katsotaan olevan 
asutulla alueella, jos siitä etäisyys 
asuttuun rakennukseen tai paikkaan, 
jossa ihmisiä tavallisesti oleskelee, 
on alle 50 metriä.

Louhinnan ympäristöselvitysten ja tärinämittausten suunniteltu mittausalue (YVA). 



Vantaan Energia Oy

Kiinteistökatselmukset

Ennen louhintatöiden alkua laaditaan louhinnan ympäristöselvitys/ riskianalyysi ja suoritetaan kiinteistökatselmukset. 
Työn suorittaa vaativuusluokan 3 (erittäin vaativa) tärinäasiantuntija.
Katselmusalueen laajuutta (noin 150 metrin säteellä suoritettavasta louhintatyöstä) määritettäessä on otettava 
huomioon ympäröivien rakennusten, laitteiden ja toimintojen tärinäherkkyys, louhinnassa käytettävät 
räjähdysainemäärät, louhintatapa sekä kokemukset aikaisemmista, vastaavista louhintakohteista.

Katselmuksista sovitaan etukäteen kiinteistön haltijan kanssa. Katselmukset suoritetaan piirtämismenetelmällä. 
Katselmuksessa hyödynnetään myös valo- tai videokuvausta. Katselmuksessa varmennetaan myös rakennuksen 
perustamistapa ja rakennusmateriaalit rakennustapakertoimen määrittämistä varten. Katselmuksista laaditaan 
pöytäkirja, jonka allekirjoittavat katselmusmiehen lisäksi kiinteistön omistajat tai edustajat. 

Rakennuksille, rakenteille ja laitteille määritetään kohdekohtaisesti perustamistavan, kunnon ja rakennusmateriaalien 
perusteella sallitut raja-arvot heilahdusnopeuden v (mm/s) tai a (g) arvoina. 
Rakenteiden raja-arvojen määritykset tehdään soveltaen ”RIL-253 2010, Rakentamisen aiheuttamat tärinät” – kirjan 
ohjeita. 
Raja-arvot rakenteiden louhintatärinälle on määritetty Suomessa sovelletulla etäisyys-sidonnaisella tavalla. 

Töiden päätyttyä suoritetaan loppukatselmukset samoissa kohteissa. Loppukatselmuksessa todetaan mahdolliset työn 
aiheuttamat vahingot ja vauriot. 



Vantaan Energia Oy

Räjäytystärinän vaikutukset

Merkittävin tärinän lähde ovat räjäytykset. Louhinnan tärinävaikutus ulottuu n. 100 metrin etäisyydelle louhittavasta 
kohteesta. Tärinän aistii vielä pidemmältäkin etäisyydeltä.

Vaikutukset ihmisiin 
Ihminen on herkkä havaitsemaan tärinää. Tärinän kanssa samaan aikaan mahdollisesti ilmenevä ääni sekä paineilmiöt 
tekevät tärinätuntemuksesta entistä epämiellyttävämmän. Tietyillä taajuusalueilla lasit voivat kilistä heilahdusnopeuden 
ollessa vain luokkaa 0,1 mm/s ja jo pienikin räjäytystyöstä syntyvä ilma-aallon ylipaine saattaa ”helisyttää” ikkunoita. 
Ihminen siis pystyy havaitsemaan pieniäkin tärinöitä, jotka ovat huomattavasti kosmeettisia vaurioita aiheuttavan tärinän 
alapuolella.

Vaikutukset rakenteisiin 
Tärinä voi aiheuttaa vaurioita rakenteisiin siitä aiheutuvien venymien, repeämien tai taipumisien kautta. Rakenne vaurioituu,
kun kuormituksen aiheuttama jännitys ylittää rakenteen lujuuden. Vaurioiden synty ei riipu pelkästään tärinän suuruudesta, 
vaan niiden syntymiseen vaikuttavat myös rakenteen oma paino ja muut kuormitukset. Rakenteen tärinänkestoon 
vaikuttavat myös rakenteen kunto ja ominaisuudet mm. rakennusmateriaalit ja perustamisolosuhteet. 
Tärinäkuormitus ei aina ole ainut syy halkeamien syntyyn, vaan syynä voi olla esimerkiksi perustusten epätasaiset 
painumat, lämpötilaeroista johtuvat rasitukset, suunnittelu- ja työvirheet, veden jäätyminen rakenteessa, routiminen, 
ylikuormitus tai kosteusmuutokset. (RIL 253-2010, 20-21.) 
Esimerkki suurimmaksi tärinän heilahdusnopeuden v (mm/s) ohjearvoksi tavanomaiselle tiili-, kevytsoraharkko- ja 
teräsbetonirunkoiselle asuinrakennukselle 100 metrin etäisyydellä räjäytyksestä: Kiinteällä kalliolla 24 mm/s ja sitkeällä 
savella, siltillä, löyhällä hiekalla 9 mm/s.

Vaikutukset laitteisiin 
Tärinälle herkkiä laitteita ovat esimerkiksi tietokoneet, mikroskoopit ja mittalaitteet. 
Tärinäherkkää laitetta voidaan suojella eristämällä se ympäristöstään tärinävaimentimella. Tärinävaimennin on usein 
valmistettu kumista ja otollisimmissa olosuhteissa sillä voidaan päästä 70–90%:n vaimennussuhteeseen. (Vuolio & Halonen 
2010, 344.) Laite voidaan myös sammuttaa tai siirtää pois räjähdyksen ajaksi.
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Tärinän ja ilma-aallon ylipaineiskun valvonta

Tärinä
Tärinää tarkkaillaan koko louhintatyön keston ajan tärinämittareilla. Mittarit sijoitetaan työkohdetta lähimpinä olevien 
rakenteiden tai laitteiden läheisyyteen ja niitä asennetaan työn turvallisen suorittamisen ja tärinävaikutteisen alueen 
edellyttämä määrä. 
Tärinän heilahdusnopeuden ja kiihtyvyyden maksimin suunta tulee vaihtelemaan louhinnan sijainnin, korkeustason ja 
louhintatavan vaihdellessa. Mittareista pystytään lukemaan kaikista mittaustapahtumista kaikki tärinän suureet 
(heilahdusnopeus, kiihtyvyys, taajuus ja siirtymä) kolmikomponenttisesti. Raja-arvot on määritetty siten, että mikään 
tärinän komponenteista (pysty, pitkittäinen, poikittainen) ei saa ylittää annettua ohjearvoa. 
Mittarit ovat etäluettavia ja tulokset tulevat työmaan käyttöön viiveittä räjäytyksen jälkeen. Seuraava räjäytys 
suunnitellaan edellisen räjäytyksen mittaustulosten perusteella.
Mahdolliset tärinäohjearvojen ylitykset raportoidaan erikseen. Ylitysten osalta suoritetaan määrätyt louhinnan 
korjaustoimet ja tarpeen vaatiessa vauriokatselmukset.

Ilma-aallon ylipaineisku 
Räjähtäessään räjähdysaineesta vapautuu hyvin lyhyessä ajassa suuri määrä energiaa ja räjähdysaine tuottaa hyvin 
nopeasti suuren määrän kaasua (0,8-1 m³/kg). Kemiallisessa reaktiossa vapautuvat kaasut puristavat kokoon 
ympäröivää ilmaa ja työntävät sitä ulospäin räjähdyspisteestä suurella nopeudella. Louhinta perustuu tähän 
vaikutukseen.
Räjäytyksen ilmanpaineaalto voi aiheuttaa häiriöitä ympäristön asukkaille, koska ilmanpaineaalto on selvästi 
havaittavissa oleva ilmiö. Ikkunoiden helinää tapahtuu jo noin 20 Pa ylipaineella, mutta hajoamista noin 800 Pa
ylipaineella, jos ikkunat on huonosti kiinnitetty tai ne ovat valmiiksi säröillä. 
Ilmanpaineaallon suuruudelle ei ole ohjearvoja, mutta Ilma-aallon ylipaineiskun voimakkuutta seurataan erityisesti 
ajotunnelin suuaukon läheisyydessä. Mittaukset suoritetaan suuaukkojen lähettyvillä sijaitsevissa kiinteistöissä tai 
kiinteistöjen tonteilla. 
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Esimerkkejä tunneliurakoista asutulla alueella: 
Töölönlahden pysäköintilaitos ja Finlandiatalon huolto- ja varastotilat/ 
Kansallismuseon maanalainen vastaanotto- ja huoltotila, Helsinki 2010-2012
Rantatunneli, Tampere 2013-2017
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Esimerkkejä tunneliurakoista asutulla alueella: 
Sulkavuoren keskuspuhdistamo, LOU1, Tampere 2018-2019
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Sijainti

• Hanke sijoittuu Vantaan Kuusikonmäkeen

• Sijoitussuunnittelussa on huomioitu niin asutus- kuin 
luonnontekijät sekä liikenteen sujuvuus

• Useita eri sijainteja ja ratkaisumalleja on arvioitu

• Ratkaisut on pyritty valitsemaan siten, että rakentamisen 
aikaiset vaikutukset olisivat mahdollisimman vähäiset 
ympäristöön

• Hankkeen toteuttaja-allianssiryhmittymän keskeinen tavoite 
on suunnitella yksityiskohtaiset ratkaisut niin, että 
ympäristövaikutukset minimoidaan

Lähde: www.vantaanenergia.fi/fossiiliton-2026/lammon-kausivarasto

http://www.vantaanenergia.fi/fossiiliton-2026/lammon-kausivarasto
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Toimintaperiaate

Lämmön kausivarasto leikkaa lämmön 
tuotannon huippukulutusta.

Vantaan Energian kausivarastoon varatstoidaan
Långmossabergissä kesällä tuotettavaa lmpöä
käytettäväksi talvella jolloin kaukolämmön tarve 
on suurin. 

Huippukulutus tuotetaan yleensä helposti
hallittavilla fossiilisilla polttoaineilla kuten
maakaasu tai öljy.

Ylimääräinen kaukolämpö varastoidaan
kausivarstoon käytettäväksi ajankohtaan
jolloin sitä tarvitaan.
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Lämmön kausivaraston ominaisuudet

Pressurized rock caverns

• CTES laitos rakennetaan erityisesti lämmön varastointia varten.
• Varastoitava vesi on paineellista ja sen lämpötila on jopa140 ℃, joka

merkittävästi nostaa varastointikapasiteeettia.
• Painetaso on sama kuin ympäröivän pohjaveden. Tämä estää veden

säiliöstä ympäristöön.
• Paineen nostaminen on välttämätöntä korkean lämpötilan johdosta,

Hönkäputki
Paisunta Lämpöpumppu

Paisunta- Luolapumppaamo Priimaus
luola 98…140°C 870 kg/s,  30m

44000 m3 2-vaippaputki x 2 kpl
DN200 / DN250 98…140°C

      Lämmönvaihtimet KL-pumppaamo
870 kg/s

dρ = 2,5 m
Luola 1 Luola 2 Luola 3 Luola 4
180 000 m3 180 000 m3 180 000 m3 180 000 m3 

dρ = 2,5 m 35…62°C

D
N

20
0

DN600
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Hankkeen tekninen kuvaus

• Kolme suurta varastosäiliötä, joista kukin noin 300 000 m3 
• Energia kapasiteetti 90 GWh.
• Säiliöiden katot noin 60 metriä maanpinnan alapuolella
• Varastosäiliön mitat 370 x 20 x 41 m 
• Tekniset tilat säiliöiden itäpuolella rinnakkain 
• Kaksi erillistä ajotunnelia. 
• Yksi yhdistetty tunnelin suuaukko Kyytitien eteläpuolella 
• Ei erillisiä paineentaus- ja pumppausreikiä tunnelitiloista maanpinnalle 
• Paisuntatila laitoksen pohjoispuolella yhdystunnelin rinnalla. 
• Huoltotunneli kauempana asutuksesta ja alkuperäisellä varastosäiliöiden alueella



Vantaan Energia Oy
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Alustava tekninen ratkaisu



Vantaan Energia Oy
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Alustava tekninen ratkaisu



Vantaan Energia Oy
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Kehitelty tekninen ratkaisu



Vantaan Energia Oy



Vantaan Energia Oy



Vantaan Energia Oy



Vantaan Energia Oy



Ympäristön kannalta tehdyt 
muutokset ja parannukset

31.8.2021/Arto Wegelius



31.8.2021/Arto Wegelius

15

Muutokset

•Varastosäiliöt siirretty kauemmaksi asutuksesta
•Tiivistetty varastosäiliöaluetta; 4 hallia on korvattu 3 
hallilla 

•Varastosäiliöiden välien työtunneli poistettu
•Varastosäiliöiden alueen leveys on kaventunut 
yhteensä 64,5 metriä

•Tärinä, häiriöt pohjavedessä ja lämpövuodet 
vähenevät ja keskittyvät pienemmälle alueelle 
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Muutokset

•Suuaukot yhdistetty
•Suuaukkoja siirretty itään kauemmaksi asutuksesta
•Ajotunnelit linjattu pois tonttien alta
•Huoltotunneli sijoitettu Vanhan Porvoontien alle
•Ajotunneliin suuaukon sisäpuolelle tila tunnelin 
työaikaisille tuuletinpuhaltimille vähentää melua

•Paisuntasäiliö siirretty varastohallien vierelle pois 
ajotunnelin suuaukon läheisyydestä

•Paisuntatila, joka toimii myös mahdollisena louheen väli-
varastona/murskaamona ja louhintakaluston huoltotilana
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Muutokset

•Käännetty koko laitosta 180 asetetta siten, että 
tekniset tilat siirtyvät itäpäähän lyhentäen putkilinjoja 
jätevoimalalle 

•Käännetty ratkaisu on parempi säiliöiden painetason 
ja ympäristövaikutusten kannalta

•Kaukolämpöputket johdetaan pystykuilun kautta 
laitetiloihin 

•Huoltotunneli ja ajotunneli vaihtaneet paikkaa
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Muutokset

•Säiliön täyttöä varten tarvittavat 
tilapäiset pumppausputkilinjat Keravanjoesta
Kyytitien eteläreunan sijasta Variskallion itäpuolisen 
peltoalueen kautta.
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Muutokset

• Pumppaamo ja putkitunneli säiliöiden itäpään itäpuolella rinnakkain 
• Ei erillisiä paineentaus- ja pumppausreikiä 
tunnelitiloista maanpinnalle
• Paineentasaus tehdään putkiyhteydellä erilliseen paisuntatilaan, 
joka on laitoksen pohjoispuolella yhdystunnelin rinnalla.
Paisuntavesiyhteydet järjestetään paineseinät läpäisevällä 
putkiyhteydellä
• Paisuntatilavuus yhteensä 60 000 m3
• Paisuntaveden tasaus- ja pumppausjärjestelyt muun prosessin 
kanssa samassa laitetilassa, jonne paisuntavesi 
liitetään paineseinät läpäisevällä putkiyhteydellä
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Edut aiempaa verrattuna

• Varastosäiliöiden vaippojen yhteispinta-ala on n. 13% pienempi kuin neljällä säiliöllä 
toteutettuna, jolloin myös lämpöhäviö ympäröivään kallioon on vastaavasti pienempi  

• Suurempi nettotilavuus suhteessa kokonaistilavuuteen sekä pienempi varastosäiliön 
pinta-ala (-17%), minkä ansiosta pienempi lämmönjohtuminen vesipatjan läpi 
ympäröivään kallioon. Toiminnallisesti parempi kuin aiempi

• 2 ajotunnelia helpottaa rakentamista ja logistiikkaa sekä parantaa turvallisuutta ja 
ilmanvaihtoa. Louheen ulosajo tapahtuu loivemman huoltotunnelin kautta ja 
sisäänajoliikenne jyrkemmän ajotunnelin kautta. Näin raskas louheliikenne saadaan 
loivempaan huoltotunneliin ja vältetään risteävä liikenne ajotunnelin risteyksessä. 
Turvallisuus paranee 

• Lyhentyneet tunnelit ja suorat yhteydet kattoperään lyhentävät rakentamisaikaa ja 
louheen sisäisiä kuljetusmatkoja 

• Noin 4-6 kk lyhyempi louhinta-aika ja ajotunneliyhteys suuaukolta kattoperään on 610 m 
lyhyempi 
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Edut aiempaa verrattuna

• Rakentamisvaiheessa louhinta ja rakentaminen voidaan hoitaa eri ajotunnelien 
kautta   

• Säiliön määrän vähentäminen helpottaa säiliöiden louhinnan aikataulutusta ja 
yhteensovitusta 

• Louhinta tapahtuu kauempana asutuksesta. Ei ajotunneleita tai muita tiloja 
asutuksen alla  

• Pienemmät ympäristö- ja pohjavesivaikutukset 
• Pumppaamo idässä parempi pohjaveden ja putkiyhteyksien kannalta. 
• Pumppaamo ja tekniset tilat ovat kompaktit ja osastoitavissa  
• Teknisten tilojen siirto päätyyn mahdollistaa säiliöiden rinnakkaisen 

yhdystunnelin siirtämisen lähemmäksi säiliöitä, joka pienentää kokonaispinta-
alaa ja vie tilat kauemmaksi asutuksesta.  
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Edut aiempaa verrattuna

• Lyhyemmät putkivedot sekä tunnelitiloissa että maan päällä. 
• Pumppaamotilat ovat kauempana kuumista säiliöistä jolloin pumppaamotilat ovat 
viileämmät ja jäähdytystarve vähenee. 
• Pumppaamotilat ja putkitunneli kompakti kokonaisuus, jossa tilat erotetaan toisis-
taan seinillä ja palo-ovilla. Käyttöturvallisuus ja toiminnallisuus paranevat. 
• Suuri paisuntahalli toimii hyvin louheen välivarastona sekä kaluston huoltotilana.
• Paisuntahalli kauempana asutuksesta. 
• Paisuntahallin lämpövuodot kallioon pienemmät. Kuumat alueet keskitetty yhdelle 
alueelle. Pienempi ajotunneli on nopeampi louhia. 
• Ajotunneli voi toimia osana paisuntatilaa sen jälkeen, kun paisuntahalli ensin täyttyy. 
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Edut aiempaa verrattuna

• Pystykuilun kautta johdetut kaukolämpöputket eivät haittaa rakennustöitä tunnelissa. 
• Lyhyemmät putkilinjat ja vähemmän putkitukia ja kannakointeja.  
• Pystykuiluratkaisun kanssa huoltotunneli voidaan tehdä pienempänä eikä tunneliin 
tarvita paisuntalenkkien syvennyksiä.  
• Ratkaisussa ei ole paineentasausreikiä kehätien kallioleikkauksessa eikä muualla 
maapinnalla
• Laitoksen painetaso on paremmin säädettävissä. 
• Paisuntatilan täyttö ja purku tapahtuu tunnelitiloissa hallitusti prosessin kautta.





Ympäristöseuranta ja                            
-vaikutukset

Jaakko Vuopio, AFRY Finland Oy



Ympäristön seuranta hankkeessa

• Lämmön kausivarasto sijoittuu asuttujen alueiden 
viereen Variskallion - Kuusikon alueelle 
kalliomäkeen.

• Varastosäiliöt sijoittuvat osittain Kehä III 
alapuolelle.

• Kausivaraston eteläpuolella on Kalkkikallion 
luonnonsuojelualue

• Varaston monimuotoisen ympäristön takia 
varaston suunnittelun, rakentamisen ja käytön 
aikana suoritetaan monipuolista ja tarkkaa 
ympäristöseurantaa lähtötilanteen 
selvittämiseksi, mahdollisten muutosten 
havaitsemiseksi sekä haitallisten vaikutusten 
ennaltaehkäisemiseksi. 

• Seurantaa on käsitelty kattavasti kausivaraston 
ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa, 
josta tullaan pitämään oma yleisötilaisuus syksyn 
2021 aikana.

• Ennen rakentamista laaditaan yksityiskohtainen 
seurantaohjelma ympäristön eri osa-alueiden ja 
olosuhteiden seuraamiseksi.



Vaikutukset ympäristöön ja seuranta

• Pohjavesi
• Hule-, jäte- ja vuotovesi
• Lämpötila, kallion lämpölaajeneminen
• Tärinä ja runkomelu
• Louhinnan ilmanpaineaalto
• Pöly ja ilmanlaatu
• Melu
• Kiinteistökatselmukset
• Liikenne
• Kasvillisuus ja eläimistö
• Vesistö
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Pohjavesi

• Rakentamisen aikana kalliopohjaveden pinnan taso louhittavien tilojen läheisyydessä saattaa 
väliaikaisesti laskea, mikäli pohjavettä vuotaa louhittuihin tiloihin. Vuotoja ehkäistään tiivistämällä 
kallioperää injektoimalla.

• Maakerroksissa pohjaveden pinnan tason alentuminen voi olla epätodennäköisempää, sillä 
irtomaakerroksissa varastovesitilavuus on yleensä suuri ja virtausyhteys kallioperään rajoittunut. 
Paikoin on kuitenkin odotettavissa, että pohjaveden pinnan alentumisen takia rengas- ja porakaivojen 
antoisuus ja maalämpökaivojen aktiivisyvyys saattaa pienentyä. 

• Pohjaveden pinnan tasossa tapahtuvia muutoksia tarkkaillaan alueelle asennettavista pohjaveden 
havaintoputkista ja alueella jo olemassa olevista seurantapisteistä. 

• Lähtökohtaisesti rakentamisessa ei vaikuteta ympäristön pohjaveden laatuun, sillä pohjaveden virtaus 
suuntautuu kohti louhittavia kalliotiloja. 

• Seurannalla nähdään vaikuttaako rakentaminen pohjaveden tasoon ja tarvittaessa ryhdytään 
korjaaviin toimenpiteisiin esim. injektoimaan kalliota tiiviimmäksi. Joissain tapauksissa voidaan 
pohjaveden pinnan tasoa ylläpitää imeyttämällä vettä maa- ja kallioperään. 

• Käytön aikana säiliöiden ollessa täynnä vettä, voidaan varaston painetaso säätää samaksi 
ympäristön pohjaveden painetason kanssa estämään lämpimän veden virtaaminen ympäristöön. 

• Kausivarasto ei vaikuta ympäristön pohjavesialueisiin (mm. Fazerila).  
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Hule-, jäte- ja vuotovesi

• Kausivarastolla ei ole merkittäviä vaikutuksia alueen hulevesien hallintaan. Ajotunneleihin ja 
kuiluun ei johdeta hulevesiä ja varaston piha-alueiden hulevedet johdetaan viemäröinnillä 
kaupungin hulevesiverkostoon tai mahdollisuuksien mukaan imeytetään maastoon tai 
johdetaan avo-ojiin. 

• Rakentamisen aikaiset prosessivedet ja kalliosta tulevat vuotovedet johdetaan 
selkeytysaltaisiin, joista ne johdetaan lähtökohtaisesti joko hulevesi- tai jätevesiviemäriin.  

• Selkeytysaltaan vesiä seurataan säännöllisesti ja hule- ja jätevesien kemialliseen käsittelyyn 
varaudutaan.

• Käytön aikana kausivaraston teknisiin tiloihin ja huoltotunneliin vuotaa vähäisiä määriä kallion 
vuotovesiä, jotka pumpataan kaupungin hulevesijärjestelmään tai johdetaan maastoon.

• Teknisten tilojen vähäiset jätevedet (laitteiston pesuvedet) johdetaan umpisäiliöön, joka 
tyhjennetään imuautoon jatkokäsittelyä varten. 

• Vesien seuranta suunnitellaan ennen rakentamiseen ryhtymistä.
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Lämpötila, kallion lämpölaajeneminen

• Kausivarastoon varastoidaan yli +100 asteista vettä joka lämmittää varastoa ympäröivää 
kalliota. 

• Varastoidun veden painetaso on sama kuin varaston ympäristön kalliopohjaveden, joten 
varastoitua lämmintä vettä ei virtaa säiliöstä ympäristöön.

• Lämmenneen kallioperän kanssa kosketuksissa oleva kalliopohjavesi lämpenee. 
• Alustavan mallinnuksen perusteella lämpötilan nousu varastoa ympäröivässä kalliossa 

aiheuttaa kallion lämpölaajenemista ja maanpinnan laaja-alaista kohoamista lämpövaraston 
alueella. Kohoaminen on vähäistä lähimmän asutuksen alueella.

• Tarkemmin siirtymät (maanpinnan kohoaminen) selvitetään suunnittelun edetessä tehtävällä 
mallinnuksessa, jossa käytetään kohteen kivinäytteistä laboratoriossa määriteltyjä kallion 
termo-mekaanisia parametreja ja tarkentunutta tilageometriaa.

• Korkean kalliolämpötilojen alueella ei sijaitse kiinteistöjä eikä niiden energiakaivoja. 
• Varaston lähiympäristön kallion ja pohjaveden lämpötilaa seurataan käytön aikana 

seurantaohjelman mukaisesti. 
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Tärinä ja runkomelu

• Kalliotilojen louhinta ja maan alainen rakentaminen aiheuttaa kallion kautta ympäristöön 
välittyvää tärinää, joka havaitaan tuntoaistimuksena, sekä pienitaajuista runkomelua, joka 
havaitaan kuuloaistimuksena äänen säteilynä esim. huonetilan seinistä.

• Räjäytyksiä suoritetaan päivässä 3-8 riippuen louhittavasta tilasta ja työskentelyajoista. 
• Louhintasuunnittelun ja tärinäseurannan tavoitteena on, että asumisviihtyvyyden ohjearvoja ei 

ylitetä eikä tärinällä vaurioiteta lähirakennusten rakenteita ja laitteita.
• Louhintatärinää seurataan tärinämittareilla louhinnan riskianalyysin perusteella valituissa 

kriittisissä kohteissa. Louhintatärinän ylittäessä kohteille määrätyt louhinnan raja-arvot, 
tarkistetaan louhintasuunnitelmat ja tehdään tarvittavat muutokset ennen louhinnan jatkamista. 
Ylityksen ollessa merkittävä voidaan myös suorittaa vauriokatselmus. 

• Runkomelua voivat aiheuttaa maan alla toimivat koneet ja kalusto ja tarvittaessa niiden 
aiheuttamaa värähtelyä vaimennetaan jo syntypaikalla. Runkomelua mitataan 
äänitasomittareilla ja mittaamalla värähtelytasoja.

• Hankkeessa selvitetään ennakkoilmoituskäytännön hyödyntämistä louhintaräjäytyksissä. Siinä 
räjäytyksistä ilmoitetaan ennalta esim. tekstiviestillä kaikille halukkaille (esim. koiranomistajille). 

31.8.2021 / Jaakko Vuopio AFRY Finland Oy
7



Louhinnan ilmanpaineaalto  

• Louhinnan räjäytys aiheuttaa ympäristöön purkautuvan ilmanpaineaallon. 
• Paineaalto on merkittävä tekijä vain maanpintayhteyksien (tunneli suuaukko ja kuilun 

yläpää) louhinnoissa ja näissä kohdissa paineaalto pyritään suunnitelmallisesti 
suuntaamaan poispäin asutuksista ja rakennuksista, sekä rajoittaa sen haitallista 
purkautumista eristys- ja suojausratkaisuilla. Suojausratkaisuilla estetään myös 
räjäytyksessä kivien sinkoilu ympäristöön.

• Tunnelin suuaukon sijoittuminen Kehä III ramppiin mahdollistaisi suuaukosta 
purkautuvan paineilman suuntaamisen kehän suuntaisesti poispäin asutuksesta.
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Pöly ja ilman laatu  

• Kausivaraston alueella ilman laatuun vaikuttaa keskeisesti Kehä III:n liikennepäästöt.
• Ilmanlaatua seurataan erillisen seurantaohjelman mukaisesti, ohjelma laaditaan ennen 

rakentamiseen ryhtymistä.  
• Seurannassa pyritään hyödyntää pääkaupunkiseudun olemassa olevia kiinteitä ja 

siirrettäviä ilmanlaadun mittausasemia.
• Rakentamisen aikana ilmapäästöjä syntyy raskaan liikenteen pakokaasupäästöistä 

sekä rakentamisen aiheuttamasta pölyämisestä.
• Pölyämistä estetään säännöllisellä työmaakaluston pesulla, asfaltoimalla osin työmaa-

alue ja -tiet ja työmaa-alueen säännöllisellä puhdistamisella. Lisäksi työmaan 
ajoneuvot huolletaan säännöllisesti minimoiden niiden päästöt.

• Käytön aikana päästöjä ilmaan aiheutuu vain huoltoajoista.
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Melu

• Rakentamisen aikana rakentaminen ja louheenajo aiheuttaa melua ympäristöön. 
• Mahdollinen murskaus tehdään tunnelitiloissa, joten siitä aiheudu melua. 
• Louhintaan liittyville töille määritellään työajat sisätiloihin kantautuvan melun perusteella.
• Melua rajoitetaan ajotunnelin suuaukolla meluestein (esim. maavalli/meluseinä) ja sijoittamalla 

mm. äänekkäät tuuletuspuhaltimet tunneliin ja työmaatoimintaa kauemmas asutuksesta.
• Työmaa-ajon meluhaittoja vähennetään hyväkuntoisella kalustolla ja nopeusrajoituksilla
• Melurajat ja meluavien töiden ajoittuminen määritellään myöhemmin haettavassa 

meluilmoitusmenettelyssä.
• Melulupa ohjaa rakennustoimintaa.
• Melua mallinnetaan valitun suuaukkoratkaisun pohjalta ja rakentamisen aikaista melua 

seurataan melumittareilla seurantaohjelman mukaisesti.
• Käytön aikana kalliotilan laitteistojen tuottamaa runkomelua vaimennetaan vaimentimilla ja 

muilla eristinratkaisuilla. Maan pinnalla melua aiheutuu vain huoltoajosta. 
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Kiinteistökatselmukset

• Ennen louhinnan räjäytystöitä laaditaan louhinnan riskianalyysi ja suoritetaan 
kiinteistökatselmukset, joissa selvitetään louhintakohteen lähiympäristön 
rakennuskanta ja siellä louhinnan kannalta sijaitsevat kriittiset kohteet.

• Riskianalyysissa selvitetään rakennusten perustamistavat, kunto ja niissä tapahtuva 
toiminta laitteistoineen. Näiden pohjalta ohjeistetaan louhinta ja sallitut tärinätasot. 

• Kiinteistökatselmuksessa tarkistetaan ja dokumentoidaan olemassa olevat vauriot 
rakennuksen omistajan läsnä ollessa ja allekirjoitetaan tarkastuspöytäkirja.

• Kiinteistökatselmukset toimivat dokumentteina, joihin myöhemmin rakennustoiminnan 
ja käytön aikana mahdollisesti syntyviä vaurioita verrataan syy-yhteyksien 
selvittämiseksi. Tarvittaessa tehdään myös lisäkatselmuksia asiantuntijan toimesta. 

• Rakentamisen aikana kriittisiin kohteisiin asennetaan tärinämittarit ja maanpinnalla 
suoritetaan painumaseurantaa.
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Liikenne

• Rakentamisen aikana kausivarastosta kuljetetaan ulos louhetta säännöllisesti. Alustavasti 
arvioituna 2-suuntainen liikenne on 580 (2 x 290) ajoneuvoa vuorokaudessa. 

• Louheen kuljetuksessa hyödynnetään olemassa olevaa tieverkkoa. Tunnelin suuaukon 
kohdalle rakennetaan tukikohta-alue ja tarvittavat tieyhteydet.

• Hankealueelta liikenne ohjautuu Vanhaa Porvoontietä pitkin joko länteen tai itään Kehä III:lle.
• Murskeen ja louheen mahdolliset välivarastointitarpeet sekä mahdolliset sijoituspaikat 

tarkentuvat teknisen suunnittelun edetessä. Välivarastojen osalta selvitetään olemassa olevat 
luvanvaraiset alueet sekä tarvittaessa kartoitetaan uusia.

• Työmaaliittymän ja –ajon haitat muulle liikenteelle minimoidaan liikenteenohjaussuunnitelmin 
pyrkien välttämään kevyen liikenteen ja työmaa-ajon risteämistä. 

• Työmaaliikenteen vaikutusta muulle liikenteelle seurataan rakentamisen aikana ja tarvittaessa 
tehdään korjaustoimia.

• Käytön aikana haitat liikenteelle ovat merkityksettömiä vähäisen huoltoajon takia.
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Kasvisto ja eläimistö

• Rakentamisesta aiheutuu suoria luontovaikutuksia niillä alueilla, missä puustoa ja 
muuta kasvillisuutta on tarpeen raivata pois rakentamisen tieltä. Koska pääosa 
varaston louhinnasta ja rakentamisesta tapahtuu syvällä maanpinnan alla, ei sillä ole 
suoria vaikutuksia kasvillisuuteen tai eläimistöön.

• Rakentamisen alussa työmaa- ja varastoalueelta, ajotunnelin suuaukon ja kuilun 
alueelta poistetaan puusto ja alueiden pinnat muotoillaan työmaa-alueeksi 
soveltuvaksi kalliota ja pintamaita leikkaamalla.

• Rakentamisen aikaisia paikallisia vaikutuksia lieventävät työmaan ja asutuksen väliin 
jätettävät puustoiset suoja-alueet, jotka suojaavat jonkin verran myös melulta ja pölyltä 
ja lieventävät maisemahaittaa.

• Lisäksi puustoa ja muuta kasvillisuutta joudutaan poistamaan Kehä III varteen 
rakennettavilta lämmönsiirtolinjalta ja täyttövesilinjalta.
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Vesistö

• Rakentamisen aikana vettä johdetaan Keravanjoesta kausivarastoon. YVAssa on 
kuvattu veden johtamisen vaikutukset Keravanjokeen ja alapuolisiin vesistöihin 
asiantuntija-arviona.

• Käytön aikana vettä ei tarvitse johtaa vesistöstä, joten hankkeen vesistövaikutukset 
rajoittuvat rakentamisen aikaan.

• Kausivaraston huollon aikana saattaa tulla tarve tyhjentää varastoa vedestä. Tämä 
vaihtoehto tullaan tarkastelemaan YVA-selostuksessa huomioiden eri vaihtoehtoiset 
veden purkamisen reitit sekä tarvittavat rakenteet. 

• Säiliöiden täyttöaika on n. 2 kuukautta ja pumppausnopeus pieni. Täyttöajan 
määrittämisessä huomioidaan ympäristömääräykset.

• Täyttöaikana lisäpumppaukset Päijänne-tunnelista Keravanjokeen ovat mahdollisia 
veden määrän ja laadun varmistamiseksi.
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Asukastilaisuus 31.8.2021 
Tea Taponen, asemakaava-arkkitehti 

Vantaan Energian lämpövarasto 
002486 ja 002486ma



Kaavoituksen tavoiteaikataulu
• Kaava tuli vireille ja OAS julkaistiin 14.4.2021.

• Nyt on käynnissä kaavaehdotuksen valmistelu.

• Tavoitteena on, että kaavan asukastilaisuus järjestetään syksyllä yhdessä 
YVAn yleisötilaisuuden kanssa.

• Kaavaehdotus KALA ja KH 11/2021

• Ehdotus nähtäville 12/2021-1/2022

• Nähtävilläoloaika 30 vrk 

• Kaavasta annetaan muistutukset ja lausunnot.

• Mahdolliset tarkistukset KALA 2-3/2022 + KH 3-4/2022

• KV 4-5/2022

• Valitusaika 30 vrk 
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