
 

Lämmön kausivarasto 
Vantaan kaupungin järjestämä Lämmön kausivaraston 
asemakaavan esittelytilaisuus 29.3.2022  

 
Tämä on vastauskooste Lämmön kausivaraston asemaakaavan esittelytilaisuudessa 
29.3.2022 esitettyihin kysymyksiin. Huomioitavaa kysymyksiä ja vastauksia lukiessa 
on se, että Lämmön kausivaraston hankesuunnitelmaa kehitetään ja parannetaan 
hankkeen edetessä tavoitteena mm. vähentää vaikutuksia ympäristöön.  

 

Lämmön kausivarasto on maan alle sijoittuva noin miljoonan kuutiometrin kokoinen 
lämpöenergian kausivarasto, jonne varastoidaan +100-asteiseen veteen muun 
muassa aurinko-, tuuli- ja hukkalämmön lähteistä saatua uusiutuvaa lämpöenergiaa. 
Lämmön kausivaraston 90 gigawattitunnin kapasiteetti vastaa keskikokoisen 
suomalaiskaupungin vuosittaista lämmöntarvetta. Varastoitu energia korvaa 
maakaasun käyttöä talvikaudella ja mahdollistaa fossiilittoman energiantuotannon 
vuonna 2026, minkä avulla Vantaan Energian hiilidioksidipäästöt vähenevät 65 000 
tonnilla vuodessa. Lämmön kausivarasto on keskeisessä roolissa Vantaan Energian 
luopuessa fossiilisista polttoaineista vuoteen 2026 mennessä ja edetessä kohti 
hiilinegatiivisuutta vuoteen 2030 mennessä. 

 

Yleisesti Vantaan kaupungin kaavoituksesta 
Maankäytön suunnittelussa arvioidaan ja yhteensovitetaan monia tekijöitä siten, että 
voidaan toteuttaa maankäytön ja rakennuslain mukaisesti turvallista, terveellistä ja 
viihtyisää asumisympäristöä, joita asemakaavan laatu- ja sisältövaatimukset 
edellyttävät. Maankäytön suunnittelussa on huomioon otettavana monta 
näkökulmaa, joista tässä hankkeessa kaavan tavoitteiden mukaisesti ohjaava on se, 
että rakennetaan resurssiviisasta ja hiilineutraalia Vantaata. Kaavaratkaisuun 
vaikuttavat aina monet yhteensovitettavat asiat ja kaavoituksen tavoitteiden 
mukaisesti etsitään parasta mahdollista ratkaisua hankkeelle.  

Kaupunki kehittyy ja kaupunkia rakennetaan jatkuvasti. Vantaan kaupunki kasvaa 
vauhdilla: vuonna 2020 se oli väestöltään Suomen nopeimmin kasvava kaupunki. 
Kasvaminen tarkoittaa suuria muutoksia ympäri Vantaata. Kaupungin kehittymisen ja 
kasvun mahdollistavilla hankkeilla voi olla hetkellisesti rakennusaikana vaikutuksia 
asuinviihtyisyyteen. Kuitenkin kaikkien kehityshankkeiden, kuten myös Lämmön 
kausivaraston, perimmäinen tarkoitus on turvata ja kehittää kaupunkia. 

 

 



 

Vantaan Energia pystyy Lämmön kausivarasto -hankkeen avulla vaikuttamaan 
omaan toimintaansa merkittävästi hankkeen osaltaan mahdollistaessa fossiilisista 
polttoaineista luopumisen. Tällä puolestaan on merkityksellinen vaikutus koko 
Vantaan mittakaavassa hiilineutraaliustavoitteeseen pääsemisessä.  

Lämmön kausivarasto -hankkeella on vaikutuksia, joiden selvittämiseksi on 
hankkeen allianssin ja kaavoituksen osalta tehty paljon selvityksiä. Maankäytön 
suunnittelun näkökulmasta vaikutuksia arvioidaan kartoittamalla muun muassa 
mahdollisia vaikutuksia, jotka liikaa heikentäisivät asukkaiden viihtyvyyttä tai 
turvallisuutta. Lämmön kausivarasto -hankkeen arvioiden valossa ei ole noussut 
esiin vaikutuksia, jotka estäisivät hankkeen toteuttamisen.  

Lämmön kausivarasto -hankkeessa erityinen, suunnitteluvaihtoehtojen kautta tuotu 
kaavoituksellinen parannus on tunnelin suuaukon siirtäminen pois asutuksen luota 
Kehä III:n ramppialueelle. Suuaukon sijaintipaikan muutoksella on saatu 
merkittävästi pienennettyä mm. haitallisia vaikutuksia liikkumisen turvallisuuteen ja 
lähialueen ympäristöön.  

 

Kaukolämpölinja, pystykaivo ja niihin liittyvät suunnitelmat 

 

 
 



 

Lämmön kausivarastoon rakennetaan lämmönsiirtolinja, jolla se yhdistetään Vantaan 
lämpöverkkoon. Lämmönsiirtolinjaa pitkin kuljetetaan Lämmön kausivarastossa 
olevaa lämpöä vantaalaisiin koteihin ja kiinteistöihin. 

Lämmönsiirtolinjan rakentaminen on normaalia ja jokapäiväistä infrarakentamista. Se 
on vastaavaa työtä kuin kaukolämpöputken rakentaminen. Kaukolämpöputkea 
rakennetaan Vantaalla joka vuosi merkittävissä määrin.  

Lämmönsiirtolinjojen rakennustyö suunnitellaan siten, että se aiheuttaa 
mahdollisimman vähän häiriötä ympärille. Tämän hetken suunnitelman mukaan 
siirtoputki kulkee Kuusikontien suuntaisesti. Lämmönsiirtolinja rakennetaan ajotien 
sivuun. Ajoteitä ei suljeta kokonaan työn missään vaiheessa. Työ tehdään pätkissä, 
jolloin se vaikuttaa vain rajalliseen osaan tietä kerrallaan. Jos tie on erityisen kapea, 
niin rakentaminen pyritään ajoittamaan rauhallisempaan ajanjaksoon. Rakennustyöt 
eivät estä bussiliikennettä eikä muutakaan liikennettä. Rakennusaika 
lämmönsiirtolinjan osalta kestää muutamia kuukausia.  

Tämän hetken suunnitelmien mukaan siirtolinja kulkee Lämmön kausivarastoon 
pystykuilun kautta. Pystykuilu tulee Variskallion alueelle. Näkyville tästä 
lämmönsiirtolinjan alamenosta on ainoastaan kallion päällä oleva pieni rakennus, 
jonka sisään tulee tarvittava tekniikka. Rakennusta varten pieneltä, noin 20 x 20 
metrin alueelta poistetaan puut. 

 

Kuvia kaukolämpötyömaista 

  



 

  

 

 

Louheen kuljetus, liikenne ja liikenneturvallisuus 
 

Louheenajo 

Toimijaa louheenajolle ei olla vielä valittu. Myöskään kohde louheen viemiselle ei ole 
vielä selvillä. Kilpailutus on molempien osalta kesken. Allianssin vaatimus sekä 
louheen ajolle että sen käsittelylle on, että kaikkien työvaiheiden ja toimintojen on 
tapahduttava lupien ja lakien mukaisesti. Kaikilla kilpailutuksessa mukanaolevilla 
toimijoilla on täysin luvitetut vastaanottopaikat. 

Louheenajo aikataulutetaan siten, että kuorma-autot eivät odottele hanke-alueella. 
Allianssi etsii louheen kuljettamiseen vahvaa toimijaa, jolla on vakiintuneet 
toimintarutiinit pääkaupunkiseudulla ja oma varikkoalue, jossa kaluston tankkaus ja 
huoltotoimet yms. tehdään. Hankkeen sujuvan etenemisen kannalta on tärkeää, että 
louhekuljetukset ovat mahdollisimman tarkasti aikataulutettuja, jolloin 
mahdollistetaan ajoneuvojen esteetön kulku. Se tarkoittaa myös sitä, että kuorma-
autot eivät odota työmaa-alueella tai vanhalla Porvoontiellä pääsyään tunneliin. 

Kuormatut louheajoneuvot ajatetaan suoraan Kehä III:lle. Louheajojen ei ole 
suunniteltu tapahtuvan Vanhan Porvoontien kautta. Vanhalla Porvoontiellä on 
läpiajokielto Kyytitien ja Tikkurilantien välillä ja hankkeen osalta siihen ei olla 
hakemassa muutosta.  

Lämmön kausivaraston -lupahakemuksessa on määritelty, että kiveä ajetaan 
vuorokauden ympäri. Tunnelin suuaukon sijainti Kehä III:n rampissa mahdollistaa 
kiven ajon ympäri vuorokauden ilman että se häiritsee asukkaita sen enempää kuin 
Kehä III:n liikennekään. 

 



 

Liikenneturvallisuus 

Allianssi on tehnyt tiivistä yhteistyötä ELY-keskuksen ja Väyläviraston kanssa, jotta 
liikennejärjestelyt on saatu suunniteltua mahdollisimman sujuvaksi ja turvalliseksi. 
Suurin osa työmaan raskaasta liikenteestä jää pois Kuusikonmäen asuinalueelta 
raskaan liikenteen suunnatessa työmaa-alueelta suoraan Kehä III:lle.  
Liikenneturvallisuudesta tullaan huolehtimaan nelihaaraisella valo-ohjatulla liittymällä 
tunnelin suuaukon luona: kevyen liikenteen osalta liikennevalot länteen vievän Kehä 
III:n rampin ylityksen kohdassa parantavat liikenneturvallisuutta nykytilanteeseen 
nähden. 

Vantaan Energian, YIT:n ja AFRYn muodostama allianssi ei hyväksy 
alihankkijoidensa toimesta lainvastaista toimintaa. Tämä koskee myös Lämmön 
kausivarasto -hankkeeseen liittyvää louheenajoa. Pidämme huolen, että hankkeessa 
operoivat toimijat ja heidän kuljettajansa eivät aja vastoin liikennesääntöjä. Teemme 
sopimukset, jotka takaavat, että liikennesääntöjä noudatetaan. Allianssi huolehtii 
liikennesääntöjen noudattamista sopimusteknisin ratkaisuin, virkavalta puolestaan 
valvoo kaluston kuntoa, kuormien kokoa, työaikaseurantaa ja liikennesääntöjen 
noudattamista.  

Ajoneuvokaluston suhteen Lämmön kausivaraston kaltainen pitkä ja vaativa urakka 
edellyttää, että kuljetusliike päivittää urakkaa varten ajoneuvokalustonsa. Uutta 
ajoneuvokalustoa käytettäessä turvallisuus- ja ympäristöseikat on huomioitu. 

 

Louhinnat 
 
Lämmön kausivaraston louhinnan yhteydessä tehtävät räjäytykset noudattavat 
viranomaisten määrittelemiä ohjeita, määräyksiä ja raja-arvoja. Louhintatyö kestää 
Lämmön kausivarasto -hankkeessa noin 3,5 vuotta. Tärinäarvoja seurataan 
jatkuvasti ulkopuolisen tärinäasiantuntijan toimesta etäluettavilla tärinämittareilla, 
joita sijoitellaan ja siirretään louhintojen etenemisen mukaan. Hankkeelle on teetetty 
ulkopuolisella tärinäasiantuntijalla louhinnan riskianalyysi, jossa on selvitetty töiden 
vaikutuspiirissä olevat kiinteistöt noin 150–300 metrin säteellä louhinnoista sekä 
määritetty rakennusten, rakenteiden ja herkkien laitteiden suurimmat sallitut tärinän 
raja-arvot. 

 

Räjäytysten tiheys 

Ajotunneli toteutetaan "yhden perän louhintana", jolloin räjäytyksiä on yhdestä 
kahteen päivässä. Työn edetessä päästään avoimiin hallitiloihin, jolloin poraus- ja 
panostuspaikkoja tulee enemmän ja tällöin myös räjäytysten määrä kasvaa 
(arvioiden mukaan noin viisi räjäytystä per päivä).  

 



 

Tärinää syntyy erityyppisistä kaivuutöistä, paalutuksesta ja louhinnasta. Ennen 
tärinää tuottavien työvaiheiden aloittamista vaikutuspiirin alueelle olevat kiinteistöt on 
katselmoitu ja tärinämittareita on asennettu kattavasti, jolloin alueen kiinteistöihin 
kohdistuvat tärinät voidaan todentaa. Lämmön kausivarastoa vastaavia louhintatöitä 
on tehty menestyksekkäästi hyvin haasteellisissa kohteissa, kuten Finlandiatalon ja 
Kansallismuseon alla ja Musiikkitalon vieressä. Kukin alue ja sen erikoispiirteet 
huomioidaan räjäytysten suunnittelussa.  

Tärinään suhtautuminen on yksilöllinen kokemus. Ihminen pystyy havaitsemaan 
pieniäkin tärinöitä. Kotieläimet reagoivat vaihtelevasti tärinään. Luonnoneläimiin 
tärinällä ei ole todettu olevan huomattavaa vaikutusta aikaisemmissa vastaavissa 
hankkeissa. Tärinätasoille on olemassa suositusarvot, joiden puitteissa Lämmön 
kausivarasto -hankkeen puitteissa toimitaan. Allianssin pitää pystyä todistamaan, 
että toiminta ei ylitä raja-arvoja. 

Räjäytyksiä esitetään tehtäväksi tunnelin suuaukolla (avolouhinta) maanantaista 
perjantaihin klo 7.00–21.00 ja tunnelissa arkisin maanantaista perjantaihin klo 7.00–
22.00. Varaudumme tunneliperien mahdollisiin korjausräjäytyksiin arkilauantaisin klo 
8.00–18.00. 

 

 

Lämmön kausivaraston veden tyhjentäminen 
Jos Lämmön kausivaraston joskus pitäisi tyhjentää, näillä näkymin vesi jäähdyttäisiin 
ja sen jälkeen puhdas vesi laskettaisiin jäähdytettynä viemäriverkostoon. Lämmön 
kausivarastossa oleva vesi on puhdasta HSY:n vesijohtovettä. 
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