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Tilaisuuden ohjelma

17.30 Tilaisuuden avaus

♦ Annukka Engström, yhteysviranomainen, Uudenmaan ELY-keskus, 5 min

YVA-menettelyn esittely

♦ Uudenmaan ELY-keskus, 5 min

Hankkeen esittely

♦ Matias Siponen, Hankkeesta vastaavan edustaja, Vantaan Energia Oy, 20 min

Asemakaavoituksen esittely

♦ Tea Taponen, kaavoittaja, Vantaan kaupunki, 10 min    

YVA-selostuksen esittely 

♦ Joni Nyyssönen, YVA-konsultti, AFRY Finland Oy, 30 min

18.40 Kysymykset ja keskustelua

20.00 Tilaisuus päättyy
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Ympäristövaikutusten 
arviointimenettely

Uudenmaan ELY-keskus, Ympäristö ja luonnonvarat |  03.02.2022

Annukka Engström

Lämmön kausivarasto, Vantaan Energia Oy



Yhteysviranomainen Hankkeesta vastaava ja 

konsultti
Uudenmaan ELY-keskus

• Huolehtii lakisääteisen YVA-

menettelyn järjestämisestä

• Antaa lausunnon arviointiohjelmasta

• Tarkistaa arviointiselostuksen 

riittävyyden ja laadun sekä laatii 

perustellun päätelmän
• Ympäristövaikutusten arviointi ja 

tarvittavat selvitykset

YVAan saavat osallistua kaikki, joihin hanke voi vaikuttaa.

Alla som påverkas av ett projekt får delta i MKB.
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YVA:ssa selvitetään suunnitellun toiminnan vaikutuksia 
MKB utredas konsekvenser av planerade aktiviteter
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Ennakkoneuvottelu

YVA-ohjelma

Program för MKB

Lausunto YVA-ohjelmasta (1kk) 

Utlåtande om MKB-program

YVA-selostus

Miljökonsekvensbeskrivning

Perusteltu päätelmä (2 kk)

Motiverad slutsats

Mielipiteet ja lausunnot, 30 päivää

Åsikter och utlåtanden, 30 dagar

Mielipiteet ja lausunnot, 30-60 päivää

Åsikter och utlåtanden, 30-60 dagar

Hankkeesta vastaava

Projektansvarig

Hankkeesta vastaava

Projektansvarig

Yhteysviranomainen

Kontaktmyndighet

Yhteysviranomainen

Kontaktmyndighet
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Annukka Engström

YVA-menettely



Perustilanne Toiminta Seuraukset

Selvitetään 

ja kuvaillaan
Suunnitellaan 

ja kuvaillaan

Miten ja mihin vaikuttaa 

ja missä vaiheessa

YVA-selostus

Miljökonsekvensbeskrivning

Perusteltu päätelmä (2 kk)

Motiverad slutsats

Mielipiteet ja lausunnot, 30-60 päivää

Åsikter och utlåtanden, 30-60 dagar

Hankkeesta vastaava

Projektansvarig

Yhteysviranomainen

KontaktmyndighetS
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Selostusvaihe



• Perusteltu päätelmä on yhteysviranomaisen 

johtopäätös hankkeen merkittävistä 

ympäristövaikutuksista

• Perustuu arvioinnin tuloksiin, siitä annettuihin 

mielipiteisiin ja lausuntoihin sekä  

yhteysviranomaisen omaan tietämykseen. 

• Jos yhteysviranomainen katsoo 

arviointiselostuksen niin puutteelliseksi ettei 

voi antaa perusteltua päätelmää, pyydetään 

hanketoimijaa täydentämään 

arviointiselostusta puutteellisilta osin

Perusteltu päätelmä



Perusteltu päätelmä

• Ympäristövaikutusten arvioinnissa tuotettu tieto ja 

yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä on 

huomioitava hanketta koskevissa lupamenettelyissä.

• Lupapäätökseen on sisällytettävä perusteltu päätelmä 

ja siinä on otettava huomioon arviointiselostusta 

koskevien kuulemisten tulokset.

• Perustellun päätelmän ajantasaisuus varmistetaan 

lupamenettelyn yhteydessä. Jos perusteltu päätelmä ei 

ole ajantasainen, hanketoimija täydentää YVA-

selostusta, jonka jälkeen se kuulutetaan uudelleen, 

jonka jälkeen yhteysviranomainen antaa perustellun 

päätelmän.
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Kirjalliset mielipiteet arviointiselostuksesta viimeistään 

10.3.2022 Uudenmaan ELY-keskukseen

kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi

TAI

Uudenmaan elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskus 

Kirjaamo

PL 36

00521 HELSINKI

Viitteeksi: 

▪ UUDELY/2780/2021

www.ymparisto.fi/lammonkausivarastoYVA

Onko vaikutukset selvitetty 
riittävällä tavalla?

Jäikö jotain huomioimatta?

8 03.02.2022   |   Annukka Engström

http://www.ymparisto.fi/lammonkausivarastoYVA


Vantaan Energia Oy
15.12.2021/Vantaan Energia

1

Meillä on suunnitelma
fossiilisista polttoaineista luopumiseen

vuoteen 2026 mennessä



15.12.2021/Vantaan Energia
2





Miksi tarvitaan lämmön kausivarastointia?
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• Rakennukset muodostavat n. 40% energiankulutuksesta ja edelleen 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



Tulevaisuuden energiajärjestelmän sydän –
Innovatiivinen lämmön kausivarasto
• Rakennamme maailman suurimman lämpöenergian

kausivaraston

• Varaston tilavuus on noin 1 000 000 m3 ja se varastoi n. 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
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Hankkeen tekninen ratkaisu ja toteutus
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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

• Hanke toteutetaan allianssitoteutuksena eli Vantaan Energian,
YIT:n (rakentaja/urakoitsija) ja AFRY:n (suunnittelija) yhteisenä
hankkeena.



Hankkeen tilannekatsaus 02/2022
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• Allianssihankinta eli toteuttajaryhmittymän
hankinta toteutettiin 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

• Allianssi on kehittänyt ja neuvotellut
viranomaisten kanssa ratkaisun, jossa
louhintatunnelin suuaukko voitaisiin sijoittaa
Kehä 3:n varteen, Vanhan Porvoontien
ramppialueen sisälle.
• Tämä on valittu toteutusratkaisuksi hankkeessa.

• Hankealueella on tehty maaperä- ja
pohjavesitutkimuksia, joita tullaan tekemään
vielä lisää kevään 2022 aikana.

• Ympäristövaikutuksien arviointien menettely
(YVA) on edennyt siten, että YVA-selostus on
kuulutuksessa

• YVA:ssa esitetyt tekniset ratkaisut perustuvat
tämän hetken parhaaseen suunnittelutietoon,
ja lopulliset ratkaisut tarkentuvat hankkeen
edetessä.



Hankkeen tilannekatsaus 02/2022
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• Kaavoitus on kulkenut rinnan YVA-prosessin
kanssa.

• Kaavoituksessa on sovittu edettävän Kehä 3:n
ramppialueen tunnelisuuaukkovaihtoehdolla
(kts. viereinen alempi kuva).

• Ensimmäinen lautakuntakäsittely on
alkuvuodesta 2022.

• Ehdotus menee nähtäville kevät 2022.

• Kaavan päätös syksy 2022

Pois jätetty vaihtoehto

Valittu toteutusvaihtoehto





Kaavoituksen tilanne 3.2.2022 
Tea Taponen, asemakaava-arkkitehti

Vantaan Energian 
lämpövarasto 
002486ma



Kaavan eteneminen

• Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) päivitetty 2.11.2021.

• Kaavaehdotus: tavoitteena 1. lautakuntakäsittely ja kaupunginhallitukselle kevättalvella 2022
> ehdotus nähtäville (30 vrk) Asukkaat saavat antaa muistutukset nähtävilläolon yhteydessä.

• Kaavan asukastilaisuus

• Mahdolliset tarkistukset kaavaan.

• Hyväksyminen: 2. lautakunta > kaupunginhallitus > kaupunginvaltuusto > valitusaika (30 vrk) 

• Voimaantulo

http://www.vantaa.fi/ajankohtaiset_kaavat/asemakaavoituksen_kulku_ja_osallistuminen

http://www.vantaa.fi/hallinto_ja_talous/paatoksenteko/kaupunginvaltuusto/kokouskalenteri


Tarkentunut suunnitteluratkaisu

Kaavoitus etenee vaihtoehdolla, jossa tunnelin suuaukko sijoittuisi Kehä III:n ja Vanhan 
Porvoontien rampialueen sisäpuolelle. Alueelle laaditaan maanalainen asemakaava.

Maanalainen asemakaava-alue Yleissuunnitelmaluonnos, AFRY 2021.



Maanpäälliset rakenteet ja 
maanalainen asemakaava

Suuaukko ja ajojärjestelyt 
suuaukolle.

Kuva AFRY 2021

Noin 8x4 m pystykuilu ja 
putkiyhteydet maanpinnalle.

• Maanalaisessa kaavassa alue 
tulee olemaan energiahuollon 
aluetta.

• Ajotunnelille sekä pystykuilulle 
on kaavassa omat merkintänsä.



Ajantasa-asemakaava

LT

LT

VL

VL

Lähivirkistysalue

Yleisen tien alue

Maanalaisen asemakaavan 
voimaantulo ei kumoa alueella 
voimassa olevia maanpäällisiä 
kaavoja.





Joni Nyyssönen, 

3.2.2022

3.2.20222

Vantaan Energia Oy
Lämmön kausivarasto, Kuusikko, Vantaa

Ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA-selostus)

YVA-selostusvaiheen yleisötilaisuus

YVA, Vantaan Energia, lämmön kausivarasto - Yleisötilaisuus



3.2.20223

YVA-selostuksen sisältö

YVA, Vantaan Energia, lämmön kausivarasto - Yleisötilaisuus

— Hankkeen kuvaus

─ Tausta ja tarkoitus 

─ Aikataulu 

─ Hankkeen tekninen kuvaus

— YVA-menettely

─ Viestintä ja osallistuminen

─ Lausuntojen ja mielipiteiden huomioiminen

— Ympäristövaikutusten arviointi

─ Ympäristön nykytila

─ Arviointimenetelmät

─ Arvioinnin tulokset

─ Haittojen ehkäisy ja lieventäminen

— Yhteenveto ja hankkeen toteuttamiskelpoisuus

— Hankkeen edellyttämät luvat, suunnitelmat, ilmoitukset ja päätökset



— Ympäristövaikutusten arviointiselostuksen yleistasoinen esittely

— Suunniteltu hanke ja muutokset YVO vaiheen jälkeen

— Sijainti ja hankevaihtoehdot (alavaihtoehdot VE1a ja VE1b)

— Tukitoiminnot

— YVA:ssa tunnistetut merkittävät vaikutukset ja tulokset

— Hankkeen jatkovaiheet

3.2.20224

Yleisötilaisuuden esityksen sisältö

YVA, Vantaan Energia, lämmön kausivarasto - Yleisötilaisuus



• Vantaan Energia Oy suunnittelee lämpöenergian kausivarastoa Vantaan Kuusikon alueelle

• Varasto louhitaan syvälle kallioperään (alimmillaan noin tasolle -57.00), varaston louhittava 

tilavuus on noin miljoona kuutiota

• Toiminta perustuu yli 100°C veden varastoimiseen luolastossa

• Ympäröivän pohjaveden painetaso estää veden höyrystymisen

• Varastoitua vettä lämmitetään lämmönvaihdinten kautta kesäaikaan ja lämpöä puretaan 
kaukolämpöverkkoon talvella 

• Tukitoiminnoiksi tarvitaan seuraavat uudet rakenteet:

• Lämmönsiirtolinja Långmossenin jätevoimalalta kausivarastolle

• Kaukolämmön siirtolinja kausivarastolta olevaan kaukolämpöverkostoon

• Väliaikainen täyttölinja Keravanjoesta kausivarastolle (Allianssi selvittää myös mahdollisuutta ottaa 
vesi HSY vesijohtoverkostosta)

• Rakentamisen aikaiset hule- ja työmaavesijärjestelmät

• Sähkö- ja datayhteydet

3.2.20225

Suunniteltu hanke

YVA, Vantaan Energia, lämmön kausivarasto - Yleisötilaisuus



3.2.20226 YVA, Vantaan Energia, lämmön kausivarasto - Yleisötilaisuus

— Arvioidut vaihtoehdot

─ VE0 0-vaihtoehto: Lämmön kausivaraston rakentamatta jättäminen.

─ VE1a: Uuden lämmön kausivaraston rakentaminen Vantaan Variskallion-Kuusikon alueelle. 
Ajotunnelin osalta tarkastellaan suuaukon sijoittumista Untipakan alueelle. 

─ VE1b: Uuden lämmön kausivaraston rakentaminen Vantaan Variskallion-Kuusikon alueelle. 
Ajotunnelin osalta tarkastellaan suuaukon sijoittumista Kehä III:n ja Vanhan Porvoontien väliselle 
ramppialueelle. 

— Arvioitu kaikki YVA-laissa luetellut vaikutukset ympäristöön ja ihmisiin

─ Painopiste merkittävimmissä vaikutuksissa

─ Huomioitu erityisesti sidosryhmien merkittäviksi arvioimat ja kokemat ympäristövaikutukset 
(lausunnot ja mielipiteet sekä sidosryhmätapaamiset ja muut kannanotot)

Ympäristövaikutusten arvioinnin lähtökohdat



3.2.20227 YVA, Vantaan Energia, lämmön kausivarasto - Yleisötilaisuus

— Tehdyt erillisselvitykset

─ Liikennemallinnus ja liikenneturvallisuuden arviointi

─ Louheen välivarastojen ja kiertotalousmahdollisuuksien selvitys

─ Kasvihuonekaasupäästölaskenta sisältäen hankkeen koko elinkaaren

─ Melumallinnus ja tärinäarvio

─ Pohjavesimallinnus

─ Selvitys maan kohoamisesta

─ Kaivokartoitus 

─ Maastokäynti

─ Valokuvasovitteet

─ Sidosryhmähaastattelut

Ympäristövaikutusten arvioinnin lähtökohdat



• YVO-vaiheen jälkeen, tarkasteluun on otettu mukaan vaihtoehtoinen suuaukon sijainti. Muodostettiin 

nollavaihtoehdon lisäksi alavaihtoehdot:

• VE1a, suuaukko YVO-vaiheen mukaisesti Untipakassa

• VE1b, suuaukko Kehä III ja Vanhan Porvoontien liittymän välisellä ramppialueella > valittu hankkeen 
jatkosuunnitteluun

• Luolaston layoutiin on tullut muutoksia YVO-vaiheen jälkeen. Kaikki muutokset ovat tapahtuneet kaava-

alueen sisäpuolella. 

• Varastoluolien määrä 3kpl (aiemmin 4 kpl)

• Korkeusasema muuttunut syvemmälle, luolien dimensioita muutettu (kokonaistilavuus pysynyt samana)

• Pystykuilun paikka muuttunut

• Lämmönsiirtolinjan, kaukolämpölinjan ja latausputken liitos varastoon tarkentunut

• Layouttiin on edelleen odotettavissa päivityksiä suunnittelun edetessä. Muutokset valmiita lupavaiheeseen 

mentäessä.

• Kaikki tulevat muutokset tapahtuvat YVA-selostusvaiheessa ja kaavoituksessa esitettyjen hankerajojen sisällä

3.2.20228

Hankkeen muutokset YVA-ohjelmavaiheen jälkeen

YVA, Vantaan Energia, lämmön kausivarasto - Yleisötilaisuus



3.2.20229

Hankkeen sijainti, kaavaraja

YVA, Vantaan Energia, lämmön kausivarasto - Yleisötilaisuus



3.2.202210

Hankkeen sijainti ja hankevaihtoehdot (VE1a)

YVA, Vantaan Energia, lämmön kausivarasto - Yleisötilaisuus



3.2.202211

Hankkeen sijainti ja hankevaihtoehdot (VE1b)

YVA, Vantaan Energia, lämmön kausivarasto - Yleisötilaisuus



3.2.202212

Hankkeen vaatimat tukitoiminnot, lämmönsiirtolinja

YVA, Vantaan Energia, lämmön kausivarasto - Yleisötilaisuus



3.2.202213

Hankkeen vaatimat tukitoiminnot, kaukolämmön siirtolinja ja 
väliaikainen täyttölinja

YVA, Vantaan Energia, lämmön kausivarasto - Yleisötilaisuus



• Hankkeen ympäristövaikutuksia arvioitiin rakentamisen- ja käytönaikaisten vaikutusten osalta

• Arvioidut vaikutukset:

• Yhdyskuntarakenne, maankäyttö ja rakennettuympäristö

• Kuljetukset ja niiden vaikutus liikenteeseen

• Meluvaikutukset

• Tärinävaikutukset

• Päästöt ilmaan ja ilmanlaatu

• Ilmasto

• Maa- ja kallioperä, pohjavesi

• Kasvillisuus, eläimet ja suojelukohteet

• Vesistöt

• Kalasto ja kalastus

• Luonnonvarojen käyttö

• Maisema, kaupunkikuva ja kulttuuriympäristö

• Ihmisten terveys, elinolot, viihtyvyys

• Onnettomuus ja häiriötilanteet

• Käytöstä poisto

• Yhteisvaikutukset

3.2.202214

YVA:n keskeiset tekijät

YVA, Vantaan Energia, lämmön kausivarasto - Yleisötilaisuus



3.2.202215 YVA, Vantaan Energia, lämmön kausivarasto - Yleisötilaisuus

Vaikutusten merkittävyyden arviointi

— Arviointityössä on hyödynnetty soveltuvin osin EU:n LIFE+ 

IMPERIA -hankkeessa kehitettyjä monitavoitearvioinnin käytäntöjä 

ja työkaluja 

— Ympäristövaikutusten keskinäisiä suhteita on arvioitu yhteistyössä 

eri alojen asiantuntijoiden kesken. 

Vaikutusten

merkittävyys

Suuri +++

Kohtalainen ++

Vähäinen +

Ei vaikutusta

Vähäinen -

Kohtalainen - -

Suuri - - -

Erittäin suuri - - - -



3.2.202216

YVA-arvioinnin tulokset 
tiiviisti

YVA, Vantaan Energia, lämmön kausivarasto - Yleisötilaisuus

Hankkeen 

ympäristövaikutukset

VE0, 

rakentamatta 

jättäminen

VE1a, 

rakentaminen

VE1a, 

toiminta

VE1b, 

rakentaminen

VE1b, 

toiminta

Maankäyttö ja kaavoitus (0) EI VAIKUTUSTA (--) KOHTALAINEN (-) VÄHÄINEN (-) VÄHÄINEN (-) VÄHÄINEN

Liikenne ja 

liikenneturvallisuus
(0) EI VAIKUTUSTA (--) KOHTALAINEN (0) EI VAIKUTUSTA (-) VÄHÄINEN (+) VÄHÄINEN

Melu (0) EI VAIKUTUSTA (-) VÄHÄINEN (0) EI VAIKUTUSTA (-) VÄHÄINEN (0) EI VAIKUTUSTA

Tärinä (0) EI VAIKUTUSTA (--) KOHTALAINEN (0) EI VAIKUTUSTA (-) VÄHÄINEN (0) EI VAIKUTUSTA

Päästöt ilmaan ja 

ilmanlaatu
(0) EI VAIKUTUSTA (-) VÄHÄINEN (0) EI VAIKUTUSTA (-) VÄHÄINEN (0) EI VAIKUTUSTA

Kasvihuonekaasupäästöt (--) KOHTALAINEN (-) VÄHÄINEN (+++) SUURI (-) VÄHÄINEN (+++) SUURI

Jätteet ja tähdevirrat (0) EI VAIKUTUSTA (-) VÄHÄINEN (0) EI VAIKUTUSTA (-) VÄHÄINEN (0) EI VAIKUTUSTA

Luonnonvarojen käyttö (0) EI VAIKUTUSTA (-) VÄHÄINEN (-) VÄHÄINEN (-) VÄHÄINEN (-) VÄHÄINEN

Maa- ja kallioperä (0) EI VAIKUTUSTA (--) KOHTALAINEN (-) VÄHÄINEN (-) VÄHÄINEN (-) VÄHÄINEN

Pohjavedet (0) EI VAIKUTUSTA (--) KOHTALAINEN (0) EI VAIKUTUSTA (--) KOHTALAINEN (0) EI VAIKUTUSTA

Vesistöt (0) EI VAIKUTUSTA
(0) EI VAIKUTUSTA 

/ (-) VÄHÄINEN
(0) EI VAIKUTUSTA

(0) EI VAIKUTUSTA 

/ (-) VÄHÄINEN
(0) EI VAIKUTUSTA

Kalasto ja kalatalous (0) EI VAIKUTUSTA (-) VÄHÄINEN (0) EI VAIKUTUSTA (-) VÄHÄINEN (0) EI VAIKUTUSTA

Kasvillisuus, eläimistö ja 

suojelukohteet
(0) EI VAIKUTUSTA (--) KOHTALAINEN (-) VÄHÄINEN (--) KOHTALAINEN (-) VÄHÄINEN

Ihmisten elinolot, 

viihtyvyys, virkistyskäyttö 

ja terveys

(0) EI VAIKUTUSTA (--) KOHTALAINEN (0) EI VAIKUTUSTA (-) VÄHÄINEN (0) EI VAIKUTUSTA

Elinkeinot ja talous (-) VÄHÄINEN (+++) SUURI (++) KOHTALAINEN (+++) SUURI (++) KOHTALAINEN

Maisema ja 

kulttuuriympäristö
(0) EI VAIKUTUSTA (--) KOHTALAINEN (-) VÄHÄINEN (-) VÄHÄINEN (-) VÄHÄINEN

• Rakentamisen aikaisista 

vaikutuksista keskeisimmiksi 

tunnistettiin:

• Liikenne 

• Melu ja tärinä

• Maa- ja kallioperä

• Pohjavesi

• Elinkeinot ja talous

• Käytönaikaisista vaikutuksista 

keskeisimmiksi tunnistettiin:

• Kasvihuonekaasupäästöt

• Elinkeinot ja talous

• Maa- ja kallioperä

Vaikutukset esitetty ns. pahimmassa 
mahdollisessa tilanteessa. Todellisuudessa 
vaikutukset jäävät pienemmäksi ja niitä 
voidaan vähentää erilaisilla ehkäisy- ja 
lievennyskeinoilla.



• Vaihtoehdossa VE1b louhekuljetukset kulkevat uuden liikennevalo-ohjatun työmaaliittymän 

kautta, joka sijaitsee Kehä III:n itään johtavan rampin liittymää vastapäätä Vanhan Porvoontien

länsipuolella.

• Louhetta on arvioitu kuljetettavan seuraavasti: 

• Työmaan avolouhinnan aikana ja tunnelikaivantojen alkuvaiheessa louhetta kuljetetaan arkisin 
ma-pe klo 07-21

• Louhinnan edettyä täysin maan alle, kuljetetaan louhetta ma-su 00-24

• Yhteensä meno- ja paluukuljetuksia olisi 500-600  autoa/vrk, jolloin alueelta lähtee noin 1 kuorma 

viiden minuutin välein. 

• Kuljetusten tuottama kokonaisliikennetuotos olisi siten noin 24-26 raskasta ajoneuvoa tunnissa. 

• Hankkeen myötä risteykseen tuleva liikennevalo-ohjaus parantaa läntisen rampin ja Vanhan 

Porvoontien liittymän turvallisuutta ja toimivuutta. Myös rampin ylittävän suojatien turvallisuus 

paranee nykytilaan verrattuna liikennevalo-ohjauksesta johtuen. 

• Kokonaisliikenteen lisäyksellä arvioidaan kuitenkin olevan vähäinen negatiivinen vaikutus 

liikenneturvallisuuteen rakentamisen aikana.
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• VE1b:

• Rakentamisen alkuvaiheessa maanpäällisten louhintatoimien melu voi erottua 

tieliikenteen tuottamasta taustamelusta. 

• Melumallinnusten mukaan ohjearvojen ylityksiä ei tapahdu. 

• Asuinviihtyvyyteen vaikuttavaa tärinää sekä runkomelua voidaan havaita 34 

asuinrakennuksessa. 

• Pisimmillään vaikutusaika yhdessä pisteessä on noin 8 viikkoa, sillä louhinta etenee 

tunnelissa noin 25 m viikossa. 

• Tärinävaikutuksia seurataan mittauksin ja työt toteutetaan siten että ohjearvoja ei 

ylitetä.

• Käytön aikana hankkeesta ei aiheudu melua tai tärinää. 
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• VE1b:

• Ramppialueen maanpinna muokkaus. Ramppialue on jo rakennettua aluetta, joka on 

maisemoitu.

• Kausivarastoon liittyvien maanalaisten johtolinjojen rakentaminen aiheuttaa louhintaa 

Kehä III:n pohjoispuolelle Kuusikonmäen kallioalueelle.

• Maanalaisen kallioluolaston louhiminen aiheuttaa maanpinnan kohoamista, mutta 

vaikutuksen arvioidaan olevan vähäinen, eikä sen arvioida aiheuttavan vaurioita 

rakenteissa. 

• On mahdollista, että lämpövaraston rakentamisen yhteydessä aiheutuu pieniä

järistyksiä, jotka havaitaan lähistöllä. Vaurioriski rakenteisiin arvioidaan tämän

hetkisen suunnittelutiedon perusteella pieneksi.
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• VE1b:

• Kalliopohjaveden pinnan taso kallioperään louhittavien varastosäiliöiden ja 

ajotunneleiden läheisyydessä laskee rakentamisaikana.  

• Pohjaveden pinnan tason laskun seurauksena pora- ja rengaskaivojen antoisuus 

saattaa heiketä ja maalämpökaivojen aktiivisyvyys pienentyä.

• Käytön aikana alueen pohjaveden pinnan taso palautuu luonnolliseen tilaan.

• Pohjaveden lämpötila nousee paikallisesti varaston läheisyydessä. Lämpötilan nousulla 

ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta ympäristön tilaan.
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• Hankkeen rakentamisen aikana muodostuu erityisesti epäsuoria 

kasvihuonekaasupäästöjä rakennusmateriaalien valmistuksesta ja varaston veden 

lämmityksen lämmöntuotannosta. 

• Rakentamisen aikaiset kasvihuonekaasupäästöt jäävät selkeästi pienemmiksi kuin 

hankkeen mahdollistama päästövähenemä.

• Kausivaraston toiminta arvioidaan vähentävän Vantaan Energian lämmöntuotannon 

kasvihuonekaasupäästöjä merkittävästi hukkalämmön hyödyntämisen myötä.

• Hanke luo edellytykset korvata fossiilisia lämmöntuotantomenetelmiä muilla 

energianlähteillä sekä mahdollistaa kausiluontoisen ja uusiutuvan lämpöenergian 

hyödyntämisen myös kulutushuippujen aikana.
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• YVA-selostus nähtävillä 10.1.-10.3.2022 (nähtävilläoloaika 2kk)

• Mielipiteen jättäminen 10.3. mennessä.

➢ YVA:an liittyvä palaute ja kommentit suoraan ELY:lle

• Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä YVA-selostuksesta 

toukokuussa 2022.

• Lupavaiheen aloitus talvella 2022

• Vesilupa (pohjaveden alentaminen)

• Vesilupa (vedenotto Keravanjoesta)

• Ympäristölupa (työmaavesien johtaminen)

• Meluilmoitus 

• Muita kunnallisia lupia
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