
 

Lämmön kausivaraston ympäristövaikutusten arvioinnin 
selostuksen tuloksia esittelevä yleisötilaisuus 
 

Tämä on kooste Lämmön kausivaraston ympäristövaikutusten arvioinnin selostuksen 
tuloksia esittelevässä yleisötilaisuudessa esitetyistä kysymyksistä sekä näiden vastauksista. 
Monet kysymyksistä käsittelivät samoja aiheita, joten kysymykset ja vastaukset on koostettu 
aiheteemoittain. Kysymykset ovat suoria kysymyksiä tilaisuuden chatista ja vastaukset niihin 
on kirjoitettu tilaisuuden tallenteen mukaan. 

Huomioitavaa kysymyksiä ja vastauksia lukiessa on se, että Lämmön kausivaraston 
hankesuunnitelmaa kehitetään ja parannetaan hankkeen edetessä pyrkimyksenä mm. 
vähentää vaikutuksia ympäristöön. Näin ollen ympäristövaikutusten arvioinnin selostuksessa 
saattaa olla esillä kohtia, jotka ovat suunnittelun edetessä jo muuttuneet jonkin verran. 
Esimerkiksi vaihtoehtoa VE1a ei enää edistetä, vaikka se selostuksessa esiintyy.  
 
Rakentamispäätöstä hankkeesta ei ole tehty.  

 

Lämmön kausivaraston ympäristövaikutusten arviointiselostus on luettavissa 

Ymparisto > Vantaan Energia Oy:n lämmön kausivarasto, Vantaa 

 

 
Ympäristövaikutusten arvioinnin luotettavuus 

 
Miten alueen asukkaat voivat varmistua ympäristövaikutusten arvioinnin 
luotettavuudesta?  

Ympäristövaikutusten arviointia ei saa tehdä kuka tahansa, vaan sen tekemiseksi pitää olla 
vankka osaaminen ja kokemus. Lisäksi ELY-keskus valvoo koko ympäristövaikutusten 
prosessia ja kuulee asukkaiden ja viranomaisten kannanotot ja antaa lopuksi perustellun 
päätelmänsä YVA:sta. 
 

Ovatko ympäristövaikutusten arviot ajantasaiset, jos arvioissa ei ole tunnistettu 
yhtäkään merkittävää haittaa ympäristölle saati sitten asukkaille? 

Kyllä, arviot ovat ajantasaiset ja arvio on tehty todella huolella ja suurella 
asiantuntemuksella. 
 

Hankkeen vaikutuksia arvioidaan poikkeuksetta kaikissa kohdissa "ei merkittävää 
vaikutusta".  

Vaikutusarvioinnissa on myös huomattu vähäisiä, kohtalaisia ja pieniä vaikutuksia, eli ei 
pelkästään "ei merkittäviä vaikutuksia. Vaikutukset on kuvattu ympäristövaikutusten  
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arviointiselostuksessa. Tarkoituksemme ei ole peitellä mitään ja kerromme avoimesti, että 
esimerkiksi rakennusaikainen raskaan liikenteen lisääntyminen on suuri. 

 

Millä kriteereillä on määritelty, että rakentamisen aikaiset vaikutukset ovat vain 
kohtalaisia? Mitä ovat nuo esityksessä mainitut painotetut "merkityksellisimmät 
vaikutukset"? 

Selostus perustuu YVA-ammattilaisten selvityksiin, joihin on pysyvät mallit, joiden mukaan 
vaikutuksia arvioidaan. Merkittävimmiksi luokitellut vaikutukset ovat niitä, joilla arvioidaan 
olevan suurin vaikutus.  

 

Vaihtoehtoiset sijaintipaikat 
 

Mitkä olivat vaihtoehtoiset sijoituspaikat? Millä perusteilla nykyinen sijainti määrittyi? 
 
Sijaintipaikkojen tarkastelu on tehty huolella. On tarkasti etsitty paikkaa, johon tällainen 
varasto voidaan sijoittaa. Kriteereitä sijainnille ovat mm. seuraavat:  

• sijainnin täytyy olla riittävän lähellä kaukolämpöverkkoa, koska nimenomaan 
lämpöverkko mahdollistaa lämmön siirtämisen.  

• sijainnin tulee olla lähellä tuotantoyksikköä, jotta ei tarvitse kuljettaa kuumaa vettä 
pitkiä matkoja jäähtymien takia.  

• kallion laadun on oltava sellaista, että kallioon on mahdollista tällainen tehdä.  
• tärkeää on myös se, miten kohde sijoittuu kaupunkiin ja miten se vaikuttaa 

ympäristöön ja ihmisiin. 

 

Tämän kokoinen, kaivoshankkeen kokoluokkaa oleva laitos pitäisi ehdottomasti 
siirtää jonnekin, jossa se on mahdollisimman kaukana asutuksesta eikä aiheuta 
ihmisille ja luonnolle kohtuutonta haittaa.  

Kyseessä ei ole kaivos, vaan kyseessä on maanalainen luola; vastaava kuten Blomminmäen 
jäteveden puhdistamo, metrotunnelit tai esimerkiksi Finlandia talon alle louhitut luolat, jotka 
kaikki ovat hyvin lähellä asutusta. Louhinta ei ole milläänlailla harvinainen juttu. 

Kauas sijoittaminen ei ole kannattavaa, koska ei kaukolämpöä tuottavia tai varastoivia 
yksiköitä kannata sijoittaa pois ihmisten luota, koska silloin ei myöskään olisi kaukolämmön 
tarvitsijoita. Pitkät etäisyydet kaukolämmön kuljettaminen johtaisi korkeaan kaukolämmön 
hintaan. 
 

 

 

 



 

Onko sijaintipaikkana ollut esillä Länsisalmen pohjoispuoli Vantaan ja Sipoon 
rajamailla E18 moottoritien lähellä? Jos on, miksi paikka hylättiin? Eikö siellä 
useimmat rakennusaikaisista haitoista olisi huomattavasti ja lämmönkuljetusmatka 
olisi sama tai lyhyempi. 

Olemme selvittäneet tätäkin aluetta. Edellisiin vastasuksiin liittyen hyviä paikkoja, joissa on 
sekä hyvää kalliota ja että sijaitsevat tarpeeksi lähellä Jätevoimalaa ei ole alueelta 
tunnistettu. 

Uuteen teknologiaan liittyvät mahdolliset riskit on helpompi hallita jossain muualla 
kuin asutuksen ja yhden Suomen vilkkaimman kulkuväylän välittömässä 
läheisyydessä. 

Paikka ei vaikuta teknologisiin riskeihin, joita hankkeessa voidaan kohdata. Merkittävimmät 
teknologiset riskit liittyvät lähinnä prosessin käyttöön ja operointiin eli hankkeen 
taloudellisuuteen.  

 

Lämmön kausivaraston lämmöstä 

Energiaa varastoidaan Lämmön kausivarastoon alhaisen lämmitystarpeen aikana ja 
varastoitu lämpö hyödynnetään talvikaudella lämmöntarpeen ollessa suuri. 
 

Voisiko tuulimyllyillä korvata Lämmön kausivaraston?  

Tuulimyllyt tuottavat vain silloin kun tuulee, mutta energiaa tarvitaan myös silloin kun ei 
tuule. Lämmön kausivaraston avulla tasataan tuotantoja eli tässä tapauksessa siirretään 
kesän lämpöenergiaa talvelle, jolloin lämpöä tarvitaan. Tuulisähkölläkin voisi tehdä lämpöä, 
mutta sitäkin pitäisi varastoida ajalle, jolloin ei tuule. 
 

Teoreettisesti tämä toimii kuten lämpöakku. Siten hukkalämpöä saadaan varastoitua 
vain yhden kuukauden tuotanto. 60...70% jää siten edelleen hukkaan vai kuinka. 
 
Lämpöä menee koko ajan Vantaalle ja Helsinkiin myös kesällä. Kaukolämpötaloissa se 
käytetään lämpöisen veden lämmittämiseen: aina kun kääntää vesihanasta ja tulee 
lämmintä vettä, kuluu kaukolämpöä. Nyt puhutaan siitä ns. ylimääräisestä lämmöstä, jota 
ollaan varastoimassa Lämmön kausivarastoon. 
 
 
Onko kyseessä lisäkaukolämpöä? 

Kyseessä ei ole lisäkaukolämpö, vaan Lämmön kausivaraston lämmöllä korvataan nykyistä 
maakaasun käyttöä. 
 

Kuinka paljon varastoidusta lämmöstä vuotaa harakoille? 

Arviolta luokkaa 10 %, tämä tarkentuu suunnittelussa. Kyse on sellaisesta lämmöstä, jolle ei 
kesäaikaan olisi muutenkaan mitään käyttöä. Parempi siis, että siitä saadaan 90 % hyödyksi, 
kun aikaisemmin se olisi hukkaan menevää lämpöä. Tilannehan on se, että Suomessa on 
lämmintä kesällä ja silloin lämpöä kannattaa varastoida. 



 

Lämmönsiirtolinjat 
 
Suunnitelma lämmönsiirtolinjasta 
Lämmönsiirtolinjojen paikat on esitelty alla olevassa kuvassa. Niiden paikkoja on suunniteltu 
huolellisesti. 

 

Putkien vedot Kuusikkotien ja Sammaltien kautta, miksi?? Eikö noita putkia voisi 
vetää Porvoontien ja Kyytitien reunoja pitkin? Siellä ainakin vähemmän asutusta, 
josko lainkaan. 

Tätä putkivetoasiaan on suunniteltu pitkään ja tarkasti. Reittejä on tarkasteltu niin Kehä III:n 
varresta kuin Kuusikontien ja Sammaltien kautta, ja käytännössä tekninen toteutettavuus  
edellyttää putkilinjaston tuomisen Kuusikonmäen kautta, koska putkireitit ovat sitä kautta 
teknisesti järkevimmin vedettävissä. Tämä verkon rakentaminen on samaa 
kaukolämpöverkon rakentamista kuin Vantaalla joka vuosi tehdään merkittävissä määrin eli 
nämä putkivetotyöt eivät tule eroamaan normaalista kaukolämpörakentamisesta.  

Kyytitiellä kulkee jo nyt Vantaan isoimmat Jätevoimalalta tulevat kaukolämpöputket eli siellä 
on ne putket jo maassa.  

Putkivetotöistä mahdollisesti johtuvat liikennehaitat ovat tilapäisiä. Vastaavanlaisia 
putkivetotöitä tehdään mm. Helsingin keskustassakin ja ne saadaan hyvin siellä liikenteen 
kanssa yhteensovitettua. 
 

 
 
 



 

Ovatko hukkalämmön toimittajat jo selvillä? Siis tiedetäänkö, millainen putkisto tulee 
ja millä teknologialla saadaan erittäin korkea lämpötila toimitettavaan lämpöön? Vai 
tehdäänkö sopimuksia ja putkistoa vielä varaston valmistuttua? 

Lämpö tulee Jätevoimalan alueelta Långmossenilta Vantaan Energian omista laitoksista. 
Lämmön kausivaraston valmistuttua ei ole tarkoitus enää varastoon liittyen tehdä uusia 
putkia alueelle. Latausveden lämpötila on 140 astetta. Latauslämpötila on korkeampi kuin 
normaalin kaukolämpöverkon menolämpötila, mutta putki on eristetty ja tulee niin syvälle 
että tämä ei asvalttia sen suuremmin lämmitä eikä muutakaan maanpintaa kuin muukaan 
olemassa oleva kaukolämpöverkosto Vantaalla. 

Itse putken rakenne on samanlainen kuin normaalissakin kaukolämmössä. Uretaanieriste 
vain on rakenteeltaan erilaista, jotta se säilyttää korkeammassa lämpötilassa eristyskykynsä. 
 

Kuinka pitkäaikainen haitta koituu noiden putkilinjojen rakentamisesta Kuusikon 
alueella, eli kuinka kauan esim. haittaa liikenteelle on. Ja miten töiden aiheuttamaa 
haittaa on arvioitu. 

Lämmönsiirtolinjojen rakentaminen on aivan jokapäiväistä infrarakentamista. Arvioitu 
rakentamisaika on 3-5 kuukautta. Itse putki on tavallista kaukolämpöputkea. 
 

Putkia oli suunnitelmissa Sammaltietä pitkin Kyytitielle. Kaivetaanko ne maahan, jos 
niin kuinka syvään. 

Kyllä, kaivetaan maahan ja noin 1,5-2 metrin syvyyteen. Tämähän on luvanvaraista 
toimintaa, joten käydään kaupungin kanssa läpi, mihin nämä voidaan sijoittaa. Lopullinen 
sijainti ei siis ole Vantaan Energian päätettävissä. 
 

Siirtolämpöputki mm. Kuusikontielle mahdollistanee asukkaille liittymisen 
kaukolämpöön, eli voi korvata mm. öljylämmityksen kaukolämmöllä. Onko näin? 

Vantaan Energia pyrkii lähtökohtaisesti aina etsimään kustannustehokasta ja 
ympäristöystävällistä energiaratkaisua asiakkaidensa tarpeisiin. Lämpöverkon rakentaminen 
alueelle luonnollisesti luo uusia mahdollisuuksia liittyä Vantaan Energian lämpöpalveluiden 
piiriin. Pyydämmekin olemaan yhteydessä Vantaan Energian lämmön myyntiin, jotta näitä 
tarpeita voidaan selvittää tarkemmin. 
 

Voisiko Tea Taponen kertoa, miten siellä kaavoitusosastolla suhtaudutaan näihin 
Kuusikon kautta meneviin putkilinjoihin. 

Kaukolämpöputkia ei yleensä asemakaavoissa huomioida. Muut osastot kaupungin puolelta 
osaavat näistä kertoa enemmän. Tämä on enemmän lupa-asia, ei niinkään kaavapuolen 
asia. 
 

 

 

 



 

Mitä ihmettä tarkoittaa, että tekninen toteutettavuus ohjaa siirtolinjat asuinalueen 
läpi?  

Siirtolinjaa suunniteltaessa otetaan huomioon monipuolisesti se, mihin siirtolinjaa ylipäätään 
voidaan tehdä. Siirtolinjojen tekemiseen tarvitaan kaupungilta lupa. Erilaiset seikat, esim. 
liikennemäärät, etäisyydet ja sijoitusmahdollisuudet vaikuttavat järkevään sijoitteluun. 
 

Kerrotko vielä niistä pintavedettävistä putkista alueen ja Keravanjoen välillä. 

Keravanjokeen meneviä putkia ei tämän hetken suunnittelutiedon mukaan tarvita ollenkaan, 
vaan käytettäisiin HSY:n vettä varaston täyttämiseen. Tämä on asia, johon palataan 
lupavaiheessa, mutta ne on silti huomioitu yhtenä mahdollisuutena.  

 

Haitat rakennusaikana, mm. räjäytykset, pöly ja melu  

Räjäytykset, pöly, melu, työmaan raskas liikenne yms. haittaa aiheuttavat tekijät on arvioitu 
varsin kattavasti YVA-selostuksessa koko hankealueelta. Mm. melu ja pöly näyttäytyvät 
alueen asukkaille vähäisempänä nyt, kun suuaukko on Kehä III:n ramppialueella Untipakan 
sijaan. Rakennustyöt eivät siis tule asutuksen välittömään läheisyyteen. 
 

Onko louheen kuljetuksessa pohdittu pölynsidontaa suolavedellä tai vastaavalla 
menetelmällä, jotta ympäristön asukkaiden ja alueella kulkevien ei tarvitsisi kärsiä 
pölyhaitoista? 

Pölynsidonta on tarkoitus hoitaa pääasiassa siten, että työmaa-alue ja ajotunneli 
asvaltoidaan, joka estää pölyyntymistä ja kuorma-autoja tullaan pesemään. Suurin pöly jää 
työmaa-alueelle ennen kuin mennään Porvoontielle. 
 

Melu/pölyhaittoja ei pidä arvioida "meidän aiheuttamat" -kriteerein vaan pitää 
tarkastella kumulatiivista kertymää. 

Kumulatiivista kertymää ei olla erikseen YVA-selostukseen erikseen arvioitu. Pölyhaittojen 
arvioinnit perustuvat puhtaasti asiantuntijan arvioihin ja urakoitsijan kanssa käytyihin 
keskusteluihin ja referenssikohteisiin. YVA-selostuksessa on siis arvioitu sekä rakentamisen 
aikaiset että käytön aikaiset vaikutukset. 

 

Räjäytykset 

Millä voimakkuudella rakennusaikaiset räjäytykset tuntuvat maanpäällä? Alueella 
asuu useita eläinlajeja. Eläimet tunnistavat maan tärinän. Putoavatko linnunpojat 
pesistä? Onko oletettavissa, että eläimet häviävät räjäytysten johdosta alueelta? 
Muun muassa Kalliokallio on merkittävä luontoalue. 

Eläimiin tärinällä ei ole todettu olevan vaikutusta aikaisemmissa vastaavissa hankkeissa. 
Ihminen pystyy havaitsemaan hyvin pieniäkin tärinöitä. Tärinätasoille on kuitenkin olemassa 
suositusarvoja, joiden puitteissa Lämmön kausivarasto -hankkeen puitteissa toimitaan, eli  



 

suositusarvoja ei ylitetä. Se tiedetään, että jotkut ihmiset voivat kokea tärinän häiritseväksi, 
vaikka se ei suositusarvoja ylittäisikään eli tärinän kokemus on yksilöllinen. Viranomaisten 
laatimia määräyksiä noudatetaan. 
 

Miten voidaan sanoa, että järistykset, maanpinnan kohoaminen ym. ei aiheuta 
ongelmia, ei merkittäviä vaikutuksia? lähialueiden taloille? luonnossa eläville 
eläimille? Onko tämä tutkittu niin hyvin, että vaikutuksia ei ole? 

Maanpinnan kohoaminen on hyvin tasaista ja hidasta. Ei ole kyse järistyksistä eikä ole 
verrattavissa esimerkiksi Espoossa tehtyyn ST1:n hankkeeseen, jossa porattiin 6 km:n 
reikää, jossa tahallaan säröytettiin kalliota. Tässä ei tehdä mitään vastaavaa eli ei aiheuteta 
maanjäristysilmiötä.  
 

Onko niin, ettei syvällä maanalla oleva louhinta aiheuta enää melua ja tärinää 
ympäristön asukkaille ja rakennuksille? YVA:ssa puhutaan max 8 viikon 
vaikutuksesta, vaikka louhinta kestää 3,5-5 vuotta. 

Itse louhinta kestää 2,5-3 vuotta. Voimakkaimmillaan tärinä on silloin, kun louhinta lähenee 
kiinteistöjä. Käytännössä se on lähimpänä kiinteistöjä, kun puhkaistaan tunneli 
ramppialueelta ja lähdetään tekemänään kulkua Kuusikonmäen alle. Alkumatkasta mennään 
vähän lähempänä pintaa ja vähän lähempänä taloja. Tämä aiheuttaa rajallisen ajan hieman 
enemmän vaikuttavaa tärinää. Kun mennään syvemmälle Kehä III:n alle, louhinta ei enää 
vaikuta kiinteistöihin läheskään niin paljon. Vesisäiliöalue on nyt siirretty niin lähelle 
luonnonsuojelualuetta kuin mahdollista, jotta se olisi kaukana Kuusikonmäen asutusta. 
Tälläkin on pyritty oikeasti vaikuttamaan siihen, että minimoidaan kaikki mahdolliset tärinät ja 
melut.  
 

YVA-selostuksessa esitetään, ettei 150 m lähempänä päivähoitopaikkaa räjäytetä. 
Mutta Kuusikon päiväkodin kohdalla räjäytetään kanaali luolastoon, matkaa aukkoon 
on noin 30 m. 

Aukko ei ole tulossa niin lähelle päiväkotia. Aukko on käytännössä Kehä III:n rampin 
kupeessa. Lähin etäisyys vaakasuoraan katsottuna päiväkodille on 160 metriä ja koululle 
lähin etäisyys on 290 m. Näissä kohtaa ollaan jo hyvin syvällä maan alla.  

 
Kuvataanko kaikki kiinteistöt ennen louhimis- ja räjäytystöiden aloittamista? 

Vaikutusalueella 150-300 metriä louhittavasta alueesta tehdään kiinteistökatselmuksia 
ennen louhintaa. Kaikkia mahdollisia kiinteistöjä ei kuvata. Hankkeen toteuttajalla eli 
allianssilla on todistustaakka, jos jossakin ilmenee halkeama eli allianssin pitää pystyä 
osoittamaan, että halkeama olisi tullut muusta kuin tämän hankkeen louhinnasta tai muuten 
se on korvausvelvollinen. 

 

 

 

 



 

Liikenne ja liikenneturvallisuus 

 
Lämmön kausivaraston käytön aiheuttama raskaan liikenteen määrän kasvu?  

Kun Lämmön kausivarasto on valmis, käytön aikana se ei aiheuta raskasta liikennettä. 
Ainoastaan maksimissaan kerran päivässä kausivarastolla käyvä Vantaan Energian 
kaukolämmön käyttäjä käy pakettiautolla tarkastamassa, että kaikki on kunnossa. 
 

Miten raskaan liikenteen lisääntymisessä on huomioitu jalankulkijoiden, erityisesti 
koululaisten turvallinen kulku? 

Näitä on mietitty yhdessä Väyläviraston ja ELY-keskuksen kanssa tiiviissä yhteistyössä ja 
heidän kanssaan on suunniteltu valoristeys ja suojatie, joita tällä hetkellä ei ole. Näin ollen 
voidaan ajatella, että tämä jopa parantaa turvallisuutta alueella, jolla raskas kalusto tulee 
liikkumaan.  
 

Missä raskaskalusto "seisottaa" kalustoaan kun odottaa tunnelin suuaukolle pääsyä? 
Samaan aikaan Keskon logistiikka kasvaa alueella, samoin alueelle tulevat asunnot 
lisäävät liikennettä. 

Raskaalle kalustolle ollaan tekemässä logistiikka-alue, jossa autot odottavat eli ne eivät tule 
seisomaan tiellä. Siitähän aiheutuisi melkoinen ruuhka, jos ne seisoisivat Vanhalla 
Porvoontiellä. 
 

Miten ihmeessä on päädytty johtopäätökseen, että liikenteen negatiiviinen vaikutus on 
vähäinen tuollaisilla liikennemäärillä? Miten lisääntyneiden pakokaasupäästöjen 
vaikutukset on arvioitu? 

Se riippuu siitä, missä autot liikkuvat. Nythän autojen on suunniteltu liikkuvan hyvin lähellä 
Kehä III:sta Porvoontiellä ja kurvaavan siitä Kehä III:lle. Kehä III:een nähden 600 auton 
vuorokausittainen liikenteen lisääntyminen ei ole merkittävän suuri muutos. Toki jos tällainen 
liikennemäärä lähtisi ajamaan vaikka Vanhaa Porvoontietä itään päin olisi tilanne ihan 
toinen. 
 

Siis rekkarallia arkisin ja pyhäisin. Kiitti vaan tästäkin. Ei mitään järkeä. Mitä te oikein 
ajattelette? Ette todennäköisesti mitään. Kuka valvoo mitä reittiä rekat ajelevat yötä 
päivää? Ei kukaan. 

"Rekkaralleille" ynnä muille totta kai haetaan luvat ja siinä vaiheessa, kun lupia haetaan, 
tarkastellaan viimeiseen asti, että onko tämmöinen oikeasti toteutettavissa ja sehän pitää 
tehdä niin, että se ei alueen asukkaita häiritse. Tähän palataan varmasti vielä 
lupavaiheessa. 
 

 

 



 

Jos konsulttiyritys ei osaa laskea tuota rekkamäärää oikein tai kuinka monta rekkaa 
minuutissa tuo oikein tarkoittaa, niin epäilyttää koko YVA. Miten ihmeessä 
perustelette edelleen tuon "yksi rekka viidessä minuutissa"? 

600 rekkaa on paikkaansa pitävä luku. Se tarkoittaa 600 rekkaa edestakaisessa 
liikenteessä, suuntaansa siis 300 rekkaa. Rekkojen lähetystaajuus on 5 minuuttia.  
 

Alueella on jo nyt ongelmallisen paljon raskasta liikennettä, johon on kaupunki 
joutunut puuttumaan kiertoreiteillä. Miten on mahdollista, että näin suurta lisäystä 
raskaan liikenteen kulkuun suunnitellaan useammaksi vuodeksi? Miten turvataan 
alueen asukkaiden turvallinen kulku? 

Allianssilla ei ole valtaa suunnitella liikennejärjestelyitä. Liikennejärjestelyiden osalta on 
käyty äärimmäisen hyvää keskustelua Väyläviraston ja ELY-keskuksen kanssa. He 
määrittelevät sen, miten Suomeen saa teitä tai liikennejärjestelyjä tehdä ja heiltä on tullut 
vihreää valoa sille, että tämän hankkeen saa toteuttaa. 
 

lisää liikennevaloja -> pidemmät jonot ja autot/rekat tyhjäkäynnillä 

Varmasti on totta, että kun on liikennevaloja, niin välillä se hieman pysäyttää liikennettä, 
mutta kyllä se myös lisää turvallisuutta.  
 

Mihin kuorma-autoille suunniteltu logistiikka-alue on ajateltu sijoittaa? 

Ei tiedetä vielä. Tämä liittyy siihen, kuka louhetta kuljettaa ja louheen kuljetuksesta 
vastaavaa tahoa ei olla vielä valittu.  

 

Huoltotunnelin suuaukko Kehä III:n ja Vanhan Porvoontien 
välisessä rampissa 
 

Mistä tarkkaan ottaen puhkaistaan liittymä louheen poisvientiin? Mistä tullaan maan 
pinnalle, miten liikkuminen maan pinnalla jatkuu siitä? 

Liittymä tulee Vanhan Porvoontien alueelle siihen kohtaan, mistä lähtee ramppi Kehä III:sta 
länteen. 
 
 
Miten Kehä III:n läheisyydessä olevalle uudelle suuaukolle vievä tie toimii 
talviolosuhteissa, kun ainakin kartassa näyttää kovin kaarevalta? 

Kunnossapitoahan kaikki tiet vaativat. Hiekkaa tms. vaaditaan, niin kyllä raskas kalusto 
pääsee kaartavalla tiellä liikkumaan. Valittu paikka on lähialueella ainoa paikka, jossa on 
tarpeeksi suuri alue rampin ja viereisen tien välissä.  
 

 

 



 

Kun suuaukko siirtyy nyt Kehä 3 rampille, tarkoittaako tämä sitä, ettei Kuusikon alle 
tule myöskään aikaisemmin suunniteltuja huoltotunneleita? 

Kuusikon alueelle ei tule huoltotunneleita. Huoltotunnelit eivät tämän hetken suunnitelmissa 
kulje asuintalojen alta. 

 

Asukkaiden viihtyvyys rakennustöiden aikana 

Minkälaisilla konkreettisilla keinoilla turvataan alueen asukkaiden viihtyvyys 
rakennustyön aikana?  

Se huomioidaan työssä mahdollisimman tarkalla suunnitelulla, jossa pyritään kaiken keinoin 
siihen, että työ pystytään tekemään mahdollisemman vähällä häiriöllä ympäristölle. 
Untipakkaan ei ole tulossa minkäänlaisia rakennustöitä huoltotunnelin suuaukon sijaitessa 
nyt Kehä III:n tiealueelle. Väyläviraston ja ELY:n kanssa tehty hyvää yhteistyötä 
liikennejärjestelyiden osalta. On myös hyvä huomioida, että toiminta on luvanvaraista. 
Viranomaiset ovat asettaneet raja-arvoja mm. melulle, jotka tulee alittaa. 

 

Luonto 

Kaadetaanko hankkeen tiimoilta yhtään puuta untipakan metsästä? Jos kaadetaan, 
kuinka monta neliötä ja mistä kohdasta? 

Untipakasta ei kaadeta Lämmön kausivaraston tiimoilta yhtään puuta, koska tämän 
hankkeen tiimoilta Untipakan alueelle ei ole tulossa mitään. 

 

Korvaamisvastuut  

Miten Vantaan Energia korvaa, jos maalämpökaivon teho heikkenee tai 
juomavesikaivon vedenpinta laskee tai kaivovesi pilaantuu? 

Rakennusaikana pientä heikkenemistä voi näkyä, mutta kun varasto on valmis, 
maalämpökaivo voi tehostua, koska lämpö pikkuisen säteilee myös luolasta sivulle. 
Suunnitelmien mukaan havaittavia vaikutuksia ei kuitenkaan odoteta syntyvän.  
 

Miten Vantaan Energia korvaa, jos talon/kiinteistön arvo laskee tämän hankkeen 
takia?  

Tätä asiaa ei YVAssa käsitellä. Valmistuttuaan Lämmön kausivarastosta ei näy muuta kuin 
huoltotunnelin suuaukon rampilla, eli ei vaikuta alueen yleiskuvaan.  
 

Miten Vantaan Energia korvaa, jos taloon tulee halkeamia maan nousun tai räjäytysten 
takia?  

Maannousu on niin tasaista, että sen ei pitäisi aiheuttaa taloihin halkeamia.  



 

Räjäytyksiä varten asennetaan mittareita, tärinöitä monitoroidaan koko ajan ja taloihin 
tehdään katselmuksia. Todistustaakka on ns. käänteinen todistustaakka. Jos epäillään 
louhintavauriota, niin syy-yhteys pitää pystyä katkaisemaan ja se on rakentajan taakka. Jos 
jää epäilys, että vaurio on aiheutunut louhinnasta, niin rakentajan pitää se korvata. 
Rakennuksen omistajan ei tarvitse pystyä todistamaan, että vaurio olisi aiheutunut 
louhinnoista, siis talon omistajan kannalta käänteinen todistustaakka on turvallinen 
vaihtoehto. Toisin sanoen siis allianssin pitää pystyä todistamaan, että mahdollinen 
halkeama ei ole aiheutunut louhintatöistä. Jos emme pysty, niin se on meidän 
korvausvastuullamme. 
 

Jos hanke epäonnistuu, niin kuka maksaa. Onko Vantaan Energialla joku vakuutus? 

Vantaan Energialla on ympäristövakuutus ja totta kai hankkeeseen ryhtyvä, eli tässä 
tapauksessa Vantaan Energia, on vastuutaho, jos jotakin tapahtuu. 
 

Menevätkö kustannukset veronmaksajille? 

Vantaan Energia ei toimi veronmaksajien rahoilla. 

 

Kaivot ja pohjavedet 

Millä menetelmällä Vantaan Energia selvittää pohjaveden virtaamat? 

Pohjaveden havaintoputkia on asennettu alueelle ja juuri parhaillaankin on käynnissä työt 
uusien pohjaveden havaintoputkien asentamiseksi. Putkista mittaillaan pohjaveden tasoja ja 
saadaan selville pohjaveden virtaussuunnat. 
 

Minkälaisia vaikutuksia tai rajoituksia lähialueen tonteille aiheutuu esim. 
maalämpöratkaisut? 

Luola ei tule talojen alle, joten sen ei pitäisi rajata maalämpöratkaisuita pientaloalueella 
mitenkään. 

 
Pohjavesidiassa puhuttiin pohjaveden lämmön noususta? Mitä se tarkoittaa 
käytännössä? Lisääntyvätkö mikrobit? Häviääkö veden käyttökelpoisuus? Monessa 
kohdassa puhutaan arvioista. Kuka nämä arviot on tehnyt ja mihin perustuvat? 

Vuosikymmenien saatossa tapahtuu kallioperän lämpenemistä ja tietysti sen kanssa 
kontaktiin joutuessaan pohjavesi voi hieman lämmetä, mutta lähtökohtaisesti mitään 
mikrobeja siellä ei rupea kasvamaan, eikä se vaikuta veden käytettävyyteen. Meillehän tulee 
koko ajan satamisen kautta pohjavettä ja se myös viilentää tätä. 
 

Kompensoidaanko tonttien omistajille jotenkin haittoja, jos esim. ei voi enää liittyä 
maalämpöön? Tai tärinä vaikuttaa asumismukavuuteen? 

Ymmärtääksemme tämä ei estä maalämmön rakentamista, koska ei olla menossa tontin 
alle. 
 



 

Millä etäisyydellä on odotettavissa hyötysuhteen heikkenemistä olemassa oleviin 
maalämpökaivoihin? 

Pohjaveden pinnan taso saattaa laskea tilapäisesti jollakin kohdin rakennettavaa aluetta ja 
arvioitu vaikutusalue on noin 300-400 metrin säteellä työmaasta. Pohjaveden pinnan taso ei 
laske välttämättä lainkaan. Se ei laske symmetrisesti koko alueella 300-400 metrin säteellä, 
vaan ainoastaan jollakin kohdin tuon säteen sisään jäävää aluetta.  Huomattavaa myöskin 
on se, että kyse ei ole pysyvästä ilmiöstä, vaan ainoastaan rakennusaikaisesta asiasta. 
 

Pohjaveden paine pitää paineistetun veden maan alla. En ymmärtänyt vastausta. 
Ovatko pohjavesi ja lämpövaraston vesi kosketuksissa toisiinsa?  

Lämmön kausivarastossa oleva vesi ei ole sen enempää paineistettua kuin vesi, jota luolan 
kohdalla on nytkin. Tällä hetkellä luolan kohdalla on 50 metriä pohjavettä päällä, joka 
tarkoittaa, että siellä on 5 barin paine. Se on sellainen paine, joka riittää pitämään kuuman 
veden varastossa. Painetta ei siis tarvitse pumpata varastoon, koska siellä on tarvittava 
paine koko ajan pohjaveden korkeuden takia. 

 

Kiviaineksen kuljettaminen ja louhe 

Onko kyseiselle kiviainekselle haettu jo murskelupa? Mihinkä murske/ louhe 
toimitetaan? Käsittääkseni Hakkilaan on jo haettu murskauslupa? 

Allianssi ei ole tehnyt sopimusta murskauksesta. Tarjouksia on kyselty. Ei siis ole vielä 
tietoa, mihin tai kenelle kiviaines menee. Tätä hanketta ei missään nimessä tehdä 
kiviaineksen takia. 

Useampia vaihtoehtoja on mahdollisena ja niitä selvitetään, kun päästään kilpailuttamaan 
kunnolla, jos hanke toteutuu. 

Kivenmurskausta harjoittava yritys sai ympäristöluvan lokakuussa 2021 harjoittaa 
kivenmurskausta Vanha Porvoontie 252:ssa. Ennakointia kausivaraston kiviaineksen 
käsittelyyn???? Tämä ei voi olla sattumaa. Eikö tällä alueella ole jo riittävästi 
asuinympäristöön haitallisesti vaikuttavia tekijöitä? Kaupungin virkamiesten mielestä 
ei. Vantaan Energian hankkeen ajaminen Kuusikko/Hakkilan alueelle on myös osoitus 
virkamiesten ja valitsemiemme valtuutettujen piittaamattomuus ihmisten 
elinympäristöstä. 

Lämmön kausivarasto -hankkeeseen ei olla tehty yhtään sopimusta kiven murskaamiseen 
tai kuljettamiseen liittyen. Hankkeen pitää edetä ennen kuin tällaisia sopimuksia aletaan 
tehdä. Kysymyksessä mainitut hankkeet eivät liity Lämmön kausivaraston projektiin. Liittyen 
hankkeiden edistämiseen kyseisellä alueella ja virkamiesten väitettyyn piittaamattomuuteen: 
emme kommentoi toisten tekemisiä. Asiasta kannattaa keskustella heidän kanssaan. 
 

Mihin suuntaan louhekuljetukset lähtevät eli mitä tietä pitkin? Kehä III itään vai 
länteen vai nouseeko ne Vanhalle Porvoontielle? 

Louhekuljetukset lähtevät Kehä III:lle, mutta ei tiedetä, että kumpaan suuntaan lähtevät, 
koska ei olla vielä sovittu, mihin louhe viedään. 
 



 

Mikä on kalliomurskeen tai vastaavan määrä rakennushankkeessa? Pelkästään 
kallioon tuotettava vesimäärä 1 000 000 kuutiota, ilman tunnelia ja muuta 
rakentamista, tarkoittaa noin 90% hyötykuormalla noin 37 000 rekkaa. Tähän lisättynä 
rakentamisen aikana käytettävä muu liikenne ja louhinnan jälkeen betoni ja muu 
infran rakentaminen, lisää melua ja tärinää, CO2 päästöt lisääntyvät seuraavan neljän 
vuoden aikana huomattavasti, samoin melu. Samaan aikaan kehä 3 liikenne kasvaa, 
ilman rakentamisen aiheuttamaa lisäystä. 

Miljoona kuutiota kalliota on murskeena enemmän, sillä kivi hajotessaan kasvattaa tilavuutta. 
Se ei kasva puolitoistakertoiseksi, mutta enemmän mursketta tulee kuin miljoona kuutiota. 
Selvennyksenä vielä, allianssin ei ole tarkoitus murskata kiveä. Kalliosta kivi kuljetetaan 
louhittuna isona louheena muualle ja murskaaminen tapahtuu muualla. Murskaamista ei siis 
tapahdu Kuusikonmäen kupeessa.  

 

Asukkaiden osallistaminen, läpinäkyvyys 

Aito läpinäkyvyys ja halu asukkaiden osallistamiseen on ollut vajavaista hankkeen 
alusta saakka. 

Olemme pyrkineet pitämään yleisötilaisuuksia ja tulemme pitämään niitä jatkossakin, jotta 
läpinäkyvyyttä saadaan, vaikka laki ei vaadi ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä 
yleisötilaisuuksia pidettäväksi. Myös lupavaiheessa tullaan pitämään yleisötilaisuus, jotta 
voidaan avoimesti kertoa suunnitelmista - jos ja kun hanke etenee lupavaiheeseen. 
 

Tässä tilaisuudessa on kerrottu, että Vantaan Energia pitää näitä asukastilaisuuksia, 
vaikka YVA-vaihe ei sitä vaadikaan. Vastaukset esimerkiksi pohjaveden alentamisen 
vaikutuksesta esim. lämpökaivojen tuottoon vaikuttaa vain rakennusaikana. 
Talvellahan niitä lämmönlähteitä tarvitaan! Aito vuorovaikutus hankkeeseen ryhtyvän 
ja osallisten (kuten asukkaat) välillä tapahtuu muuten kuin yksipuolisilla julistuksilla. 
Siis kasvotusten. 

Me itsekin haluaisimme pitää nämä tilaisuudet kasvotusten, mutta tässä koronatilanteessa 
fyysisen läsnäolon tilaisuudet eivät ole mahdollisia. Tämä harmittaa meitäkin, sillä itsekin 
toivoisimme mieluummin aitoja vuorovaikutustilanteita, jotta syntyisi keskustelua ja asiat 
ymmärrettäisiin puolin jos toisin paremmin ja pystyttäisiin löytämään ratkaisuita asioiden 
eteenpäin viemiseen. Tämä on ajan henki pandemiatilanteen takia. 
 

Säälinsekaisin tuntein kuuntelen tämän illan esiintyjiä. Ei ole helppo tehtävä yrittää 
vakuuttaa alueen asukkaita melko kepoisilla argumenteilla vai olemmeko me alueen 
asukkaat vain ymmärtämättömiä marisijoita? Tuskin. 

Ei ole kysymys siitä, että syyllistyisimme toisten ihmisten aliarviointiin. Pyrimme kertomaan, 
että mitä olemme selvittäneet, minkälaisia vaikutuksia olemme tunnistaneet ja varsin mittava 
aineisto on tehty hyvien asiantuntijoiden johdolla, jotta selvitys olisi tehty niin huolella kuin 
mahdollista. 

 

 



 

Muuta 

Mihin aurinkoenergian keräimet on ajateltu sijoitettavan? 

Ollaan toisinaan mietitty, että voitaisi tehdä myös aurinkokeräimiä, mutta niiden osalta asiaa 
ei olla edistetty. Aurinkokeräimet ovat hankkeena huomattavasti nopeampia kuin tällainen 
varasto. Voisivat tulla esimerkiksi meluvallin reunalle tms. mutta ei olla mietitty sen 
pidemmälle. 

Espoon HSY:n vedenpuhdistamohanke: Onko ko. hankkeesta mahdollisesti haettu 
jotain kokemuksia tai oppeja? 

Lämmön kausivaraston allianssikumppaneilla YIT:llä ja AFRYlla on todella vankka kokemus 
monenlaisista vastaavista hankkeista. HSY:n jäteveden puhdistamo on erityyppinen hanke, 
jossa on paljon muutakin kuin vain kallioluola. Siksi hintakin on ihan eri luokkaa. 
 

Jos teknisiä ratkaisuja muutetaan tulevaisuudessa, niin tuleeko tällöin asukkaille 
mahdollisuus vaikuttaa lopputulokseen? 

Hanketta on suunniteltu varsin pitkälle ja suunnitellaan koko ajan edelleen. 
Ympäristövaikutusten arvioinnin jälkeen aletaan hakea varsinaisia lupia. Kun lupavaihe 
lähtee liikkeelle, pidetään uudelleen asukastilaisuuksia ja niissä päästään kertomaan 
tilanteesta ja asukkaat pääsevät kertomaan mielipiteensä.  

Kysymys kaupungille; Miksi kaikki pölyä, saastetta ja lisäliikennettä ja rasitetta 
aiheuttavat hankkeet ja yritykset ohjataan tälle alueelle? Harjanti Oy:lle on myönnetty 
ilmeisesti lupa liittyen kallioaineksen murskaamiseen osoitteeseen Vanha Porvoontie 
252. Onko tämä lupa myönnetty tarkoitushakuisesti liittyen tähän hankkeeseen? 
Hakkilan, Kuusikon ja Heidehofin alue on jo nyt ylikuormitettu monilta osin (melu, 
liikenne, ympäristösaasteet) ja tällainen toiminta kaupungin suunnalta on suorastaan 
asukkaita kohtaan epäkunnioittavaa. Kaupungin tehtävänä on turvata asukkailleen 
terveellinen ja turvallinen asuinympäristö. 

Katsomme, että nämä eivät ole tämän YVAan liittyvä asia, joten tätä kannattaa kysyä 
suoraan kaupungilta. 

Miten Vantaan Energia selvittää ja varmistaa, ettei rakennusaikaiset räjäytykset 
aiheuta halkeamia kallioon ja sitä kautta pohjavesi saastu? Millä varmistetaan, että 
paineistettu kuuma vesi pysyy kallion sisällä eikä virtaa ulos maanpäälle tai virtaa 
pohjaveteen jotain kallionhalkeamaa pitkin? Miten kallioperän seuranta hoituu 
lämmönkausivaraston toiminnan aikana? Miten kausivarasto tyhjennetään ja minne 
vesi johdetaan, jos tulee ongelmia tai kausivarasto tulee tarpeettomaksi esimerkiksi 
jonkin uuden teknologian takia? Onko tehty kallioperän koostumusselvitys? Mitä 
mineraaleja tai raskasmetalleja kallio sisältää? Mihin 1 000 000 kuution kalliomurske 
viedään? Mitä sille tehdään jatkossa? Mikä tekee tämän investoinnin kannattavaksi? 
Mitkä olisivat olleet muut vaihtoehtoiset ratkaisut? Jos hanke epäonnistuu, 
esimerkiksi pohjavesi pilaantuu, tapahtuu onnettomuuksia ja tulee mittavia 
korvausvaatimuksia, niin tuleeko tästä iso riski Vantaan asukkaille eli 
veronmaksajille? Onko Vantaan Energialla jokin vakuus mahdollisille korvauksille? 

Tämä liittyy olennaisesti siihen, miten räjäytykset tehdään. Meidän etumme mukaista ei ole 
missään tapauksessa aiheuttaa yhtä ainutta halkeamaa kallioon, ja pyrimme toteuttamaan  
 
 



 

louhinnan siten, että kallio pysyy ehjänä. Jos se ei pysy, niin joudumme injektoimaan, että 
vesi pysyy siellä, missä sen pitää pysyä. 

Toteutetaan niin, että kuuma vesi on luolassa riittävän syvällä, jolloin pohjaveden paine on 
suurempi kuin kuuman veden paine, jolloin kuuma vesi ei lähde varastosta karkuun. Jos 
tämän tekisi lähemmäksi pintaa, vesi voisi tulla ulos ja juuri siksi suunnittelun pohjana on se, 
että vesi on syvällä. 

Jos varasto joskus haluttaisiin tyhjentää, vesi pitäisi ensin jäähdyttää ja vasta sitten 
tyhjentää.  

Varastossa oleva vesi on puhdasta. Varaston tekniset laitteet eivät toimisi, jos vesi olisi 
likaista. Vesi ei siis olisi ympäristölle ongelma, jos se tulisi varastosta ulos, vaan suuren työn 
aiheuttaisi veden jäähdyttäminen. 

Kallio sisältää samoja mineraaleja kuin kaikki muutkin kalliot Suomessa. 

Laitoimme huolemme Vantaa kaupungin Kaupunkiympäristölautakunnan jäsenille. 
Lautakunta on päättänyt hyväksyä kaavoitusohjelman. Tietysti helpottaa suuresti, kun 
Unipakan alue jäänyt pois tunnelin suuaukon sijoituspaikkana. Ymmärsin, että suuri 
osa lautakunnan jäsenistä ei ole tutustunut paikan päällä hankkeeseen. Kaavakuvista 
on ollut aika vaikea hahmottaa tätä "hanketta". Ehkäpä asiaa kannattasi 
havainnollistaa ilmavalokuvin, dronekuvaukset? Ihmetyttää miten liikenne saadaan 
järjestettyä turvallisesti. Tällä hetkellä raskas liikenteen liikennöinti Kyytitieltä 
Hakkilaan päin on kielletty. Maalaisjärjellä ajatellen ihan liian kallis hanke, ottaen 
huomioon hankkeen aiheuttamat terveysvaikutukset. Liian lähellä asutusta ja 
terveyshaittojen osalta "pysyvä" haitta, koska rakennusvaihe vähintään 4 vuotta. 

Kuten todettu, Untipakan alueelle ei tule tunnelin suuaukkoa. Lautakunnan toimintaan emme 
ota kantaa eli heidän toimintaa koskevia asioita kannattaa kysellä lautakunnalta itseltään. 
Murske ei ole lähdössä Kyytitien suuntaan, vaan murske tulee lähtemään Kehä III:lle. 
Kommentoitu hankkeen hintaa, johon vastauksena sanottakoon, että kallis hanke tosiaan 
kyseessä, mutta suuret on kyllä myös sen tuottamat hyödyt lämmityspuolella: Vantaan 
lämmittämiseksi hanke on erittäin tärkeä, koska lämmönlähteet ovat tulevaisuudessa 
sellaisia, että kesällä on liikaa lämpöä, jolloin sitä kannattaa varastoida talvea varten. 
 

Ymmärsimmekö nyt oikein, että suuaukon siirryttyä lähemmäksi Kehä III, niin 
kaavahankkeesta jää Untipakka kokonaan pois? Vastaavasti onko tutkittu ratkaisua 
veden pumppaamiseen, sillä nyt vesi ollaan pumppaamassa kallioon suoraan 
Kuusikkotien päiväkodin vierestä (ja siihen ei muutaman millin putket riitä). 
Vastaavasti samasta kohdasta ollaan työntämässä kaukolämmön siirtoputket 
molempiin suuntiin. Tällä hankkeella on suora ja merkityksellinen vaikutus vieressä 
oleviin lapsiin. Rakennusaikana revitään auki niin Kuusikkotie kuin Sammaltie aina 
Kyytitielle saakka. Miten turvataan Kuusikon koulun lasten turvallinen koulutie? Mitä 
tarkoitatte rakennusaikaan liittyvillä ehkäisy- ja lievennyskeinoilla konkreettisesti?  

Kyllä, tunnelin suuaukko on siirtynyt pois Untipakasta eli se jää kokonaan pois. Muihin tämän 
kysymyksen kohtiin on jo vastattu aikaisemmin. 

 
 
 
 



 

Suojataanko lähialueiden talot tai tai esim. jalkakäytävät jotenkin projektin aikana? 
esim. meluaita/turva-aidat tms? Liikenteen melustahan tulee todella häiritsevää. 

Ei olla tällä hetkellä suunniteltu meluaitoja, mutta työmaa-alue aidataan. Se on yksityiskohta, 
jota ei olla vielä tässä vaiheessa loppuun asti suunniteltu ja siihen palataan, kun aikanaan 
mahdollisesti työt alkavat. 
 

Selvityksessä selkeästi vähätellään Kuusikon alueen asukkaille aiheutuvia haittoja 
asumiselle. Jo sinällänsä tuollainen aikapommi kodin vieressä on massiivinen. 
Rakennusaikainen haitta on jo suurempi mitä selvitys esittää. Nyt myös päiväkoti jää 
aivan siirtoputken viereen eikä 150 metrin päähän kuten selostuksessa. Samoin 
koulu. 

Ei olla vähätelty haittoja, vaan objektiivisesti ja puolueettomasti pyritty selvittämään haittoja. 
Vantaan Energia ei ole esimerkiksi ohjannut mitenkään sitä, minkälaiseen lopputulokseen 
AFRY selvityksessään tulisi ja kuten aikaisemmin jo kommentoitiin, ELY-keskus valvoo sitä, 
että prosessi menee asiallisesti eikä missään asioissa oiota. 

Onko vastaavaa lämpövarastoa tehty mihinkään muualle? 

Kyllä, Helsingissä, Oulussa ja Vaasassa on tällaiset varastot. Ei siis ole kyseessä täysin 
uutta teknologiaa. Kilpilahdessa on kaasu-, öljy- ja bensavarasto kallioon louhittuna ja niiden 
tekniikka ei suuresti eroa lämpövarastosta. Kallioluoliin varastoidaan Suomessa ja 
maailmalla paljon. 

Mihin kausivarastoon varastoitu vesi puretaan häiriötilanteessa? 

Lämmön kausivaraston vettä ei ole tarkoitus purkaa mihinkään, vaan vesi pysyy varastossa 
aina. Sinne varastoidaan kuumaa energiaa eli lämpöä ja kun sitä puretaan, niin puretaan 
lämpöä, ei vettä eli vesi ei tule sieltä pois. Otetaan vaan energia talteen. 

 
Sen sijaan, että koko rakennusprojekti tai putkien vedot tuodaan keskelle asutusta 
niin paras ratkaisu oli viedä kaikki rakennustyöt KEHÄ III "kylkeen". Koko 
Kuninkaalan alue pienine jäljellä olevine lähiluontoineen tulisi rauhoittaa hankkeelta 
kokonaan. Voiko näiden putkien vedoille miettiä sijaintia uudestaan? 

On yritetty viedä hanketta pois talojen alta ja välittömästä läheisyydestä. Siitä käytännön 
esimerkkinä tunnelin suuaukon siirtäminen  pois Untipakasta.  

Voitteko mennä takuuseen, ettei pitkällä rakennusvaiheella on mitään haittavaikutusta 
Kuusikon koulun tai päiväkotien lasten elämään? Ulkoilualueisiin, liikuntatuntien 
ulkoliikuntakohteisiin, metsiin, joihin lapset tekevät retkiä tai opiskelevat siellä? Ettei 
yhdenkään lapsen kulkeminen vaarannu rakennusvaiheen liikenteen lisääntymisen 
takia? 

Vaikea on sanoa, että yhdellekään ei tule mitään vaikutuksia, mutta ympäristövaikutuksien 
arviointi perustuu siihen, että vertaamme vaikutuksia esimerkiksi liikenteeseen ja niihin 
määräyksiin, miten se kuuluu hoitaa. Niihin suhteutetaan yleiset vaikutusarviot. Toki onhan 
se niin, että yksikin auto lisää liikenteeseen, niin totta kai riskit aina lisääntyy. Ei kukaan ole 
tässä pyrkinyt väittämäänkään, etteikö lisääntyvä liikenne voisi vaikuttaa johonkin. 

 



 

Jos Helsingin Energia omistaa Vantaan Energiasta 40%, niin eikö olisi 
kannattavampaa varastoida Vuosaareen, jossa Helsingin Energialla toimintaa jo? 

Helsingin Energia ei omista Vantaan Energiasta mitään eli Helsingin Energialla ja Vantaan 
Energialla ei ole mitään yhteyttä toisiinsa. Vantaan kaupunki omistaa Vantaan Energiasta 60 
% ja Helsingin kaupunki omistaa 40 %. Mitä Vuosaareen tulee, niin Vuosaaressa ei ole 
hukkalämmön tuotantoa mitä meillä on Jätevoimalalla, jolloin varastointi sinnekään 
(Vuosaareen) ei olisi oikea ratkaisu meidän mielestä. 
 

Väite, että on vähäinen vaikutus liikenteelle, kyseen alainen. Kuusikkotie ja Sammaltie 
kaivetaan kokonaan auki siirtoputkille. Linja on sama kuin kylän ainoa bussilinja. Millä 
kuljemme? 

Kaikissa kaupungeissa rakennetaan uusia kaukolämpöputkia joka vuosi ja kaikki nämä 
rakennustyöt järjestetään niin, että liikenne sujuu rakennustöistä huolimatta. 

Missä kyseiset ajoneuvot tullaan pesemään? Lähin paikka on Vuosaaren satamassa, 
jossa raskaankaluston pesupaikka. Jos ajoneuvot pestään paikan päällä niin 
pesuvedet täytyy poistaa asianmukaisesti/ pystyä kierrättämään. Täten sinne siis 
täytyy rakennetaan asianmukainen viemäröinti laitteistoineen. 

Käytännössä autot tullaan pesemään louheen kuljetusurakoitsijan logistiikka-alueella 
olevalla pesupaikalla. Luolan suulle tai rakennusalueelle ei olla rakentamassa pesupaikkaa. 
Ei olla myöskään siis tämän takia järjestämässä viemäröintiä tms. Pyritään päällystämään 
tiet ulkona ja ajotunnelissa, jolloin renkaissa kulkeutuva pöly jää luolaan syvemmälle eikä 
tule pinnalle asti. 

Kannattaa varmaan lukea Kiirunan kaupungin siirtohanke. Koko kaupunkia 
rakennuksineen siirretään n. 3 km, koska rautakaivos on jo kaupungin alla. Milloin 
meidän torpat siirretään siirtolavalle ja viedään uuteen osoitteeseen? 

Ei olla siirtämässä yhtään mihinkään. Louhintatunneleita ja muita luolastoja (metroja tai 
urheiluhalleja) on Helsingin alla vaikka kuinka paljon ja ei niiden takia olla yhtään taloa 
siirretty louhitun luolan takia. Monesti tulee näitä kaivosvertauksia, ja tämä ei ole kaivos. 
Tämä on enemmän verrattavissa metrotunnelityyppiseen ratkaisuun. 

Päätös rakentamisesta selvästi tehty eli ei meillä asukkailla enää ole mitään 
vaikutusmahdollisuutta. 

Lopullista toteutuspäätöstä ei olla tehty. Ympäristölupia ollaan lähdössä hakemaan. 
Lopullisen päätöksen ajankohta on myöhemmin. 

YVA-selostuksessa kerrotaan, että kiviliete voidaan laskea Variskallion pellolle. Taitaa 
olla Porttipuisto!! Karttaharjoitukset olisivat paikallaan. 

Kivilietteellä tarkoitettaneen täyttöön liittyvää selkeytysallasta, ja tarkastetaan, jos on mennyt 
paikan nimet sekaisin selostuksessa. Pahoittelut siitä. Mitään kivilietettä ei olla laskemassa 
mihinkään. 

Saostusallas täyttövedelle suunnitelmassa on Kuninkaalassa. Miljoona kuutiometriä 
vettä tarkoittaa pientä järveä. Voiko olla totta? 

Ensisijaisesti pyrkimys hankkeessa on käyttää HSY:n vettä.  



 

Ympäristöön vertaaminen on naurettavaa, kun alue on jo nykyisellään täysin 
ylikuormitettu ympäristösaasteiden osalta. On logistiikkalaitosta ja maalitehdasta joka 
lähtöön tuoden melua, pienhiukkasia ym. 

En osaa itse ottaa näihin (logistiikkalaitos tai maalitehdas) kantaa, mutta 
ympäristövaikutuksia verrataan viranomaisten määrittämiin raja-arvoihin ja kun niiden alla 
pysytään, niin luotamme, että olemme turvallisella tasolla. 

Kehä 3:n metelistä on Kuusikossa ja Heidehofissa valitettu jo 15 vuotta. Väyläviraston 
kartoissa näkyy meluvalli, joka on alentunut useita metrejä. Melu on todettu ja mitattu 
ja 2018 piti asentaa meluaitaa ja vallia. Eli meteli on jo valmiiksi kovaa ja lisääntyy 
koko ajan. Tämä rekkaralli kehää pitkin viimeistään tekee asumisen sietämättömäksi. 
UUD 18 kt 50 suunnitelmaa ei siis ole toteutettu. Vähintä mitä voisi tehdä olisi 
toteuttaa viimein tämä meluntorjuntahanke. 

Emme osaa kommentoida Väyläviraston tekemisiä. 

Jossakin kokouksessa kerrottiin vai ymmärsinkö väärin, että häiriötilanteessa vesi 
lasketaan Heidehofin peltoalueelle. 

Tämän hetken suunnittelutietojen mukaan varastoa ei tulla tyhjentämään. 

Kuinka paljon on Vantaalla osuus kaukolämmön käyttäjistä vs. maalämpö tai 
suorasähkö? 

Kaukolämpökäyttäjiä on 80 % Vantaan kiinteistöstä. Maalämmön, sähkön tai öljyn osalta 
emme osaa antaa tarkkoja prosenttilukuja, mutta käytännössä katsoen tuo jäljelle jäävä  
20 % jakautuu maalämmön, sähkön ja öljyn kesken jollakin suhteella. 

Vesi johdetaan pumppaamalla selkeytysaltaan kautta lämpövaraston putkistoon. 
Onko antaa tarkennusta selkeytysaltaan koosta? Ja miten turvallisuus on hoidettu 
altaan osalta? 

Pyritään tällä hetkellä ratkaisemaan asia siten, että vesi tulisi HSY:n vesijohtovetenä, toisin 
sanoen siis Päijänteen vettä, ja tällöin selkeytysaltaalle ei ole tarvetta.  Allasta on alustavasti 
paikannettu joen varteen ja pinta-alaltaan se ei olisi kovin suuri: pituudeltaan noin 100-200 
metriä ja leveys 100 metriä. Olemme kovasti neuvotelleet HSY:n veden käytöstä ja selvitetty 
liityntöjä ja liityntäpaikkoja, joten selkeytys ja jokiveden käyttö ei ole enää niin ajankohtaisia 
aiheita, koska eivät enää ole ensisijaisina suunnittelupöydällä. 

Samainen kallio oli aikoinaan huonoa ja siitä syystä ei saatu Kehä 3:sta kallion sisään. 

Oletettavasti Kehä III oli suunnitelmana tehdä paljon matalammalle kallioon kuin Lämmön 
kausivarasto. Kallio on erilaista eri syvyyksissä. 

Onko mahdollista, että Sammaltien-Kuusikkotien osalta liittyy mahdollisia 
pakkolunastuksia? 

Putki on tarkoitus laittaa tiealueelle, ei sen pitäisi pakkolunastuksiin vaikuttaa mitenkään. 
 

 

 



 

Onko hiekka ollut veden vaihtoehtona lämmön sitomiseen? 

Hiekassa ei tule samanlaista harppauskerrosilmiötä kuin vedessä ja siksi vesi on parempi ja 
vesi on pumpattavissa olevaa. Jollakin tavallahan lämpö pitäisi myös hiekasta saada pois ja 
ei siksi sovellu tämäntyyppiseen laitteistoon. 

 
Miten alueen kaupat Ikea, Porttipuisto yms. ovat kommentoineet asiaa? 

Emme ole saaneet heiltä kommentteja. 
 

Tässä todetaan jatkuvasti, ettei enää ole suunnitelmissa. Eikö kuitenkin tässä arvioida 
YVA-selostusta?  

Suunnittelut etenevät koko ajan. Esimerkiksi tunnelin suuaukko on jo siirtynyt Untipakasta 
pois Kehä III:n ramppialueelle, vastaavasti vedenotto on kehittynyt suunnittelun edetessä. 
Nämä eivät ole pelkästään puheita, vaan on tarkoitus ne teoiksikin tehdä. 

 

 

 

 

 


