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Kaavan tarkastelualueiden rajaukset vuoden 2019 ortokuvassa.  
Kaava-aluetta tarkennetaan kaavatyön edetessä.  
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Asemakaavamuutoksen ja maanalaisen asemakaavan alueet sijaitsevat Tikkurilan suuralueella Kuninkaalan 
kaupunginosassa n:o 64.  

Asemakaavamuutos koskee osaa Untipakan lähivirkistysalueesta ja alue rajautuu pohjoispuolella 
Kyytitiehen. 

Maanalaisen asemakaavan tarkasteltavaan alueeseen kuuluu osa Untipakan, Variskallion ja Kalkkikallion 
viheralueista. Lisäksi alueeseen kuuluu osa Kehä III:sta, Vanhasta Porvoontiestä ja Kuusikon asuinalueesta. 

 

MITÄ ALUEELLE SUUNNITELLAAN? 
Kaava-alueelle suunnitellaan Vantaan Energian kaukolämpövarastoa, joka sijoittuisi Kehä III:n alle noin 
50–60 metrin syvyyteen maanpinnan alapuolelle. Suunnitelmassa varaston ajoyhteystunnelit kulkevat 
maan alla Kuusikon läpi ja tunneleiden suuaukot sijoittuvat Untipakan alueelle, jolloin huoltoajoyhteys 
tunneleihin olisi Kyytitieltä. 
 
Lämpövaraston vesisäiliöihin varastoidaan kesäaikaan lämpöä, joka olisi hyödynnettävissä 
lämmityskaudella. Lämpövaraston tilavuus tulee olemaan noin 900 000 m3 ja louhittava tila noin  
1 000 000 m3.  
 
Hanke on osa Vantaan Energian tavoitetta luopua fossiilisista polttoaineista vuoteen 2026 mennessä sekä 
tavoitetta korvata maakaasun käyttöä siirtymällä hyödyntämään jätteiden energiakäytöstä syntyvää 
energiaa, uusiutuvia energialähteitä sekä energiavarastointia. Varastosta saadaan edullisesti suuri 
lämmitysteho, joka on tarpeen kylmänä aikana. Yhtiön tavoitteena on energiantuotannon hiilineutraalius 
viimeistään vuoteen 2045 mennessä. 

 

Yleissuunnitelma lämpövaraston vesisäiliöistä ja huoltoajon tunneleista. Tunneleiden suuaukot sijoittuvat 

Untipakan virkistysalueelle lähelle Kyytitietä.  
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Kolmiulotteinen kuva lämpövarastosta idästä päin katsottuna.  
Varastotilat sijoittuvat maan alle noin 50–60 metrin syvyyteen. 

   
Suunnitelmakuva ilmakuvan päällä.  

 

Muun muassa tunneleiden suuaukkojen 
yhdistämistä, ajoyhteyttä Kyytitielle ja 
rakentamisen aikaisen työmaa-alueen sijaintia 
tutkitaan kaavatyön yhteydessä. 
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Tunneleiden suuaukkojen ympäristö ja työmaa-alue niiden läheisyydessä maisemoidaan rakentamisen 
jälkeen.  

Hanke on osa kaupungin vuoden 2021 kaavoitusohjelmaa ja yksi Tikkurilan suuralueen vuoden 2021 
avainhankkeista.  

Kaavamuutoksen hakijana on Vantaan Energia ja kaavoituksen yhteydessä laaditaan kolmiulotteinen 
tonttijako. 

 

LÄHTÖTIEDOT 

 

Maanomistus:  

Itäinen tunneli kulkee osin yhden 

yksityisen kiinteistön (nro 094-064-

0036-0018) alapuolella. Muutoin 

kaupunki ja valtio omistavat 

tarkastelualuetta koskevat 

kiinteistöt. 

Tarkastelualue kaupunkikartalla. 

Asemakaavamuutoksen alue on 

rajattu kuvassa sinisellä ehyellä 

viivalla ja maanalaisen asemakaavan 

alue on rajattu sinisellä katkoviivalla.  

  

Kuva Untipakan lähivirkistysalueesta, joka on 
puustoltaan mäntyvaltaista.  

Etenkin Untipakan lähivirkistysalueen reunamilla 
on kuusia, jotka pyritään säästämään.  
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Voimassa olevien maakuntakaavojen yhdistelmässä 
tarkastelualue on taajamatoimintojen aluetta (ruskea 
väri) sekä tiivistettävää aluetta (ruskea ruuturasteri). 
Tarkastelualueen eteläpuolella on luonnonsuojelualue 
(sinivihreä väri). Lähellä ovat Tikkurilan ja Hakunilan 
keskustatoimintojen alueet (punaiset neliöt). 
Porttipuiston alueelle on merkitty merkitykseltään 
seudullinen vähittäiskaupan suuryksikkö (oranssi 
ympyrä). Tikkurilan ja Hakunilan kautta kulkee 
pääkaupunkiseudun poikittainen joukkoliikenteen 
yhteysväli (violetti viiva). 

 

 

Uusimaa-kaavassa 2050 (maakuntavaltuusto 25.8.2020, 
ei lainvoimainen) tarkastelualue on taajamatoimintojen 
kehittämisvyöhykettä (vaaleanruskea viivarasteri) sekä 
pääkaupunkiseudun ydinvyöhykettä (ruskea 
ruuturasteri). Alueen eteläpuolella on suojelualue 
(sinivihreä väri). Kehä III on merkitty valtakunnallisesti 
merkittäväksi kaksiajorataiseksi tieksi. Lähellä ovat 
Tikkurilan ja Hakunilan keskustatoimintojen alueet 
(punaiset pallot) sekä Porttipuiston kaupanalue (oranssi 
ympyrä). 
 

 

Yleiskaavassa 2007 suurin osa 
tarkastelualueesta on 
pientaloaluetta (A3), 
lähivirkistysaluetta (VL) ja 
liikennealuetta (valkoinen väri).  
Tarkastelualue viistoaa etelässä 
luonnonsuojelualuetta (SL).  
Alueen pohjoispuolella on teollisuus- 
ja varastoalue (T) ja itäpuolella 
kaupallisten palveluiden alue (KM). 
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Yleiskaavassa 2020 (kv. 25.1.2021, 
ei lainvoimainen) lähes koko 
tarkastelualue on pientalovaltaista 
asuinaluetta (AP). Kehä III:n 
liikennealueen (L) eteläpuolella 
tarkastelualue on 
lähivirkistysaluetta (VL).   
Etelässä alueen reunamilla on 
lisäksi luonnonsuojelualuetta (SL). 
Tarkastelualueen lähellä, Vanhan 
Porvoontien itäpuolella, 
Porttipuisto on kaupallisten 
palveluiden aluetta (KM) ja 
Kyytitien pohjoispuolella Kanerva 
on tuotanto- ja varastotoiminnan 
aluetta (TY). 

 

Ajantasa-asemakaavassa 
tarkastelualue on pääasiassa 
lähivirkistysaluetta (vihreä väri) 
sekä yleisen tien aluetta (valkoinen 
väri). Untipakan eteläosa on 
osoitettu puistoksi (vihreä väri) ja 
pohjoisosa lähivirkistysalueeksi. 
Tarkastelualue sijoittuu osin myös 
pysäköimisalueelle (valkoinen väri) 
sekä asuinrakennusten 
korttelialueelle (ruskea väri).  

Alueella voimassa olevat 
asemakaavat:  
640100 (SM 26.2.1976),  
641000 (YM 23.7.1985),  
000377 (YM 18.2.1986),  
641100 (YM 23.1.1990),  
641200 (YM 5.6.1991) ja  
002094 (Kv 18.11.2013). 
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MITEN KAAVAN VAIKUTUKSIA SELVITETÄÄN JA ARVIOIDAAN?  
Vaikutusten arviointia tehdään kaavatyön yhteydessä ja se vaikuttaa kaavaratkaisun sisältöön. 

Tarkastelualuetta koskien laaditaan tarvittavat selvitykset mm. luontoselvitykset ja maaperätutkimus. Myös 
toteuttamisen välittömiä ja välillisiä vaikutuksia arvioidaan.  

Hankkeesta on vuonna 2021 käynnissä ympäristövaikutusten arviointimenettely, johon osallisilla on myös 
mahdollista osallistua. Kaavatyö ja YVA-menettely pyritään sovittamaan yhteen mahdollisuuksien mukaan. 

 

Arviota tehdään mm. suhteesta:  

• ihmisen elinoloihin ja ympäristöön  

• maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon  

• kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin  

• alue- ja yhdyskuntarakenteeseen  

• yhdyskunta- ja energiatalouteen 

• liikenteeseen 

• kaupunkikuvaan ja maisemaan  

• rakennettuun ympäristöön  

Asemakaavan selostuksessa esitetään johtopäätökset ja tiivistelmät selvityksistä ja arvioidaan keskeisiä 
vaikutuksia.   

 

KUINKA OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUS JÄRJESTETÄÄN? 
Osallisia ovat ne, joiden oloihin tai etuihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. 

• Kaavamuutoksen hakijat 

• Alueen maanomistajat ja maanvuokraajat 

• Viereisten ja vastapäisten alueiden omistajat ja vuokralaiset (naapurit) 

• Kaupunginosan tai lähialueen asukkaat, yritykset ja työntekijät, 

• Asukas- ym. yhdistykset 

• Kunnan jäsenet ja ne, jotka katsovat olevansa osallisia 

• Kaupungin omat asiantuntijat 

• Luontoyhdistys  

Osallisia ovat myös ne viranomaistahot ja yhteisöt joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. 

• Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus  

• Helsingin kaupunki 

• Väylävirasto 

• Pelastuslaitos  

• Vantaan kaupunginmuseo 

• Tietoliikenneverkkoja ylläpitävät yhtiöt, energiayhtiöt mm. Gasgrid Finland  

• Uudenmaan liitto, HSY, TUKES  

Osallistuminen järjestetään suunnittelun eri vaiheissa mm. suunnittelijatapaamisissa, 
suunnittelukokouksissa, viranomaisneuvottelussa sekä asettamalla suunnitelma nähtäville ja lausunnoille.  

• Asukastilaisuus syksyllä 2021 

• Suunnitelma asetetaan nähtäville ja siitä pyydetään lausuntoja.  
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KAAVAN ETENEMINEN, TIEDOTTAMINEN JA OSALLISTUMISTAVAT 

VIREILLETULO 

Kaavatyö on hyväksytty työohjelmaan 2021. Se julkaistaan myös kaavoituskatsauksessa, joka jaetaan 
jokaiseen vantaalaiseen kotiin. Kaavoituksen vireille tulosta tiedotetaan asukaslehdessä tai Vantaan 
Sanomissa sekä kaupungin verkkosivuilla. Kaavatyöstä laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja 
aloituskokouksessa määritellään osallistujat. Osallisille ilmoitetaan asiasta kirjeellä tai sähköpostilla. 

Mielipiteet  
Jos teillä on huomautettavaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) sisällöstä, voitte ilmoittaa 
mielipiteenne kirjeessä mainitulla tavalla 20.5.2021 mennessä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan 
voidaan tehdä työn kuluessa tarvittaessa muutoksia ja täydennyksiä. 

 

VALMISTELU 

Kaavatyön valmisteluun osallistuvat kaupungin omat suunnittelijat ja asiantuntijat, konsultti sekä 
sopimusvalmistelijat. 

Asemakaava-arkkitehti Tea Taponen on tavoitettavissa sähköpostilla ja puhelimitse. Hänet tavoittaa 
varmimmin 12.5.2021 kello 10–12. 

Kaavatyöhön liittyen pidetään asukastilaisuus syksyllä 2021. Asiasta tiedotetaan tarkemmin 
asukaslehdessä tai Vantaan Sanomissa.  

 

KAAVAEHDOTUS 

Kaupunkisuunnittelulautakunta ja kaupunginhallitus käsittelee kaavaehdotuksen ja kaupunginhallitus 
päättää kaavan asettamisesta nähtäville. 

Nähtävilläolosta kuulutetaan kaupungin verkkosivuilla. Tavoiteaikataulun mukaan asemakaavan 
muutosehdotus käsitellään kaupunkisuunnittelulautakunnassa ja kaupunginhallituksessa syystalvella 
2021. 

Muistutukset ja lausunnot 
Kaavaehdotus on nähtävillä 30 päivän ajan, jolloin siitä on mahdollisuus jättää muistutus. 
Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot. Muistutuksiin ja lausuntoihin annetaan vastineet. 

 

HYVÄKSYMINEN JA VOIMAANTULO 
Kaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto. Kaavan voimaantulosta kuulutetaan kaupungin verkkosivuilla. 
Kaavan hyväksymispäätöksestä voi valittaa. 
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LISÄTIETOJA 
Kaava-asiakirjat ovat luettavissa internetissä www.vantaa.fi/ajankohtaiset_kaavat. Internetin kautta voit 
seurata myös päätöksentekoa, nähtävillä olevia kaavoja ja yleisötilaisuuksia sekä saada tietoa 
asemakaavaprosessin etenemisestä. 

Aineistoon voit tutustua myös maankäytön asiakaspalvelussa, Tikkurilan Vantaa-infossa (Dixi, Ratatie 11, 2. 
krs), puh. 8392 2133, ma - pe 8.15 - 15.00) ja muissa Vantaa-infoissa (Myyrmäki, Korso). 

 

Asiaa hoitaa 

asemakaava-arkkitehti Tea Taponen  
Tikkurilan asemakaavayksikkö  
puhelin 040 483 9054 
sähköposti etunimi.sukunimi@vantaa.fi  

 

Suunnittelusta vastaa 

aluearkkitehti Seppo Niva 
Tikkurilan asemakaavayksikkö  

 

 

 

Hankkeen 

vaiheet ja 
aineisto 

 

 

 

Kaupungin verkkosivusto 

www.vantaa.fi > asuminen ja ympäristö > kaavoitus  

ja maankäyttö > asemakaavoitus > Tikkurilan kaavat 

 

Vantaan kartat, kaavat ja ilmakuvat  

kartta.vantaa.fi  

 

Maankäytön asiakaspalvelu 

Vantaa-info, Dixi, Ratatie 11, 2. krs 

puhelin 09 8392 2133 

avoinna ma-to 8.15-15.00 

 

Vantaa-infot 

Tikkurila, Korso, Myyrmäki 

 

 

http://www.vantaa.fi/ajankohtaiset_kaavat
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