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PÄIVITETTY 2.11.2021 
Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma korvaa aiemmin postitetun ja 14.4.2021 päivätyn Vantaan 
Energian lämpövaraston ja asemakaavan muutoksen ja maanalaisen asemakaavan osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman. Suunnittelualueen rajausta on tarkistettu ja suunnitelmien sisältöön on tullut 
muutoksia ja tarkasteltavia lisävaihtoehtoja. 

      VANTAAN ENERGIAN 
      LÄMPÖVARASTO 
              ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002486 JA   
              MAANALAINEN ASEMAKAAVA NRO 002486ma 

 

Kuvassa osoitteet, joihin kuulemiskirjeet on lähetetty, on merkitty sinisellä  
värillä. Kaavan suunnittelualueiden rajaukset on merkitty punaisilla viivoilla. 
Aluetta tarkennetaan kaavatyön edetessä. 
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Asemakaavamuutoksen ja maanalaisen asemakaavan alueet sijaitsevat Tikkurilan suuralueella Kuninkaalan 
kaupunginosassa n:o 64.  

Kaavan valmisteluvaiheessa suunnittelualueeseen kuuluu osa Untipakan, Variskallion ja Kalkkikallion 
viheralueista, osa Kehä III:n ja Vanhan Porvoontien liikennealueista sekä osa Kuusikon asuinalueesta. 
Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Kyytitiehen, idässä Vanhan Porvoontien ja sen ramppialueen 
itäreunaan ja etelässä Kalkkikallion luonnonsuojelualueen reunamille.  

 

MITÄ ALUEELLE SUUNNITELLAAN? 
Asemakaavan muutoksen ja maanalaisen asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa Vantaan Energia 
kaukolämpövaraston sijoittuminen alueelle. Lämpövarastoa sijoittuisi Kehä III:n alle, noin 50–60 metrin 
syvyyteen maanpinnan alapuolelle. Varastolle suunnitellaan yhtä tai kahta maanalaista ajoyhteystunnelia, 
tunneleille suuaukkoa sekä pystykuilua, joka nousisi Kehä III:n pohjoispuolella maanpintaan.  

Hanke on osa Vantaan Energian tavoitetta luopua fossiilisista polttoaineista vuoteen 2026 mennessä sekä 
tavoitetta korvata maakaasun käyttöä siirtymällä hyödyntämään jätteiden energiakäytöstä syntyvää 
lämpöä, uusiutuvia energialähteitä sekä energiavarastointia. Varastosta saadaan edullisesti suuri 
lämmitysteho, joka on tarpeen kylmänä aikana. Yhtiön tavoitteena on energiantuotannon hiilineutraalius 
viimeistään vuoteen 2030 mennessä. 

Yleissuunnitelman mukaan lämpövarastoon tulee kolme tai neljä maanalaista vesisäiliötä, joihin 
varastoidaan kesäaikaan lämpöä, joka olisi hyödynnettävissä lämmityskaudella. Suunnitelmassa varaston 
tilavuus on noin 900 000 m3 ja louhittava tila noin 1 000 000 m3.  

Tunneleiden reiteille ja maanpäällisen suuaukon sijainnille on kaksi tarkasteltavaa vaihtoehtoa. Suuaukon 
sijaintia tarkastellaan sekä Kehä III:n ja Vanhan Porvoontien ramppialueen sisäpuolelle, että Untipakkaan, 
lähelle Kyytitietä. Ensin mainitussa vaihtoehdossa ajoyhteystunneli sijoittuisi Kehä III:n ja sille johtavan 
rampin alapuolelle. Yleissuunnitelmaluonnoksen mukaan liikennöinti suuaukolle tapahtuisi Vanhan 
Porvoontien kautta uudesta valoristeyksestä. Toisessa vaihtoehdossa tunneleita on kaksi, joista toinen 
kulkisi Kuusikon läpi ja toinen Vanhan Porvoontien alapuolella. Tunnelit yhdistyisivät maanalla Untipakan 
pohjoisosaan suunniteltuun suuaukkoon. Ajoyhteys tunneleihin olisi Kyytitieltä.  

Ramppialueelle sijoittuvan suuaukon vaihtoehdossa selvitetään maanpäällisen asemakaavamuutoksen 
tarvetta. Toisessa vaihtoehdossa maanpäällinen asemakaavamuutos koskisi Untipakan viheralueen 
pohjoispuolta ja se rajautuisi pohjoisreunalla Kyytitiehen. Maanalaisen asemakaavan alueeseen kuuluu osa 
Variskallion ja Kalkkikallion viheralueista, sekä osa Kehä III:sta ja Vanhasta Porvoontiestä. Jos tunneleiden 
suuaukko sijoittuu Untipakkaan, myös osa Untipakan viheralueesta sekä kuusikon asuinalueesta kuuluvat 
maanalaiseen kaava-alueeseen.  

Suunnitteluratkaisu ja kaava-alue tarkentuvat kaavan valmistelun jälkeen kaavaehdotukseen. 
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Yleissuunnitelmaluonnos (20.10.2021) maanalaisista säiliöistä (siniset tilat) ja tunneleista  
(vihreät tilat) sekä paisuntasäiliötilasta (harmaa tila). Vaihtoehdossa ajoyhteystunneli sijoittuu  
Kehä III:n ja sille johtavan ajorampin alapuolelle ja tunnelin suuaukko sijoittuu Kehä III:n ja  
Vanhan Porvoontien ramppialueen sisäpuolelle. Kuva AFRY 2021. 

 

 

Toisen vaihtoehdon yleissuunnitelmaluonnoksessa tunnelit kulkevat maan alla Kuusikon läpi  
ja Vanhaa Porvoontietä pitkin. Suuaukko sijoittuu Untipakan virkistysalueelle, lähelle Kyytitietä.  
Kuva AFRY 2021. 

Muun muassa tunneleiden suuaukon tarkempaa sijoittumista maastossa, ajoyhteyttä suuaukolle ja 

rakentamisen aikaisen työmaa-alueen sijaintia tutkitaan kaavatyön yhteydessä.  
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Vaihtoehdossa, jossa tunneleiden suuaukko sijoittuu Untipakkaan, 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 selvitetään kolmiulotteisen 
tonttijaon tarvetta.  

 

LÄHTÖTIEDOT 

 

Maanomistus:  
Maanalainen asemakaava-alue 
ulottuu yhden yksityisen 
asuinkiinteistön (nro 092-064-0222-
0006), sekä kahden VL-alueeksi 
asemakaavoitetun yksityisen 
kiinteistön (nro 092-408-0001-0013 ja 
092-408-0001-0117) alapuolelle. 
Muutoin kaupunki omistaa 
tarkastelualuetta koskevat kiinteistöt, 
joihin osasta valtiolla on tieoikeus.  

Suunnittelualue: 
Mahdolliset asemakaavan muutoksen 
alueet on rajattu kuvassa punaisella 
ehyellä viivalla ja maanalaisen 
asemakaavan alue on rajattu 
punaisella katkoviivalla. 
Vaihtoehdossa, joka koskee Kehä III:n 
ja Vanhan Porvoontien ramppialuetta, 
tutkitaan maanpäälliseen 
asemakaavamuutokseen tarvetta. 

  

Kuva Untipakan lähivirkistysalueesta, joka on 
puustoltaan mäntyvaltaista.  

Etenkin Untipakan lähivirkistysalueen reunamilla 
on kuusia, jotka pyritään säästämään mahdollisen 
työmaa-alueen lähettyviltä.  
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Voimassa olevien maakuntakaavojen yhdistelmässä 
suunnittelualue on taajamatoimintojen aluetta (ruskea 
väri) sekä tiivistettävää aluetta (ruskea ruuturasteri). 
Suunnittelualueen 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) suunnittelualue 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 suunnittelualue 
on pientaloaluetta (A3), 
lähivirkistysaluetta (VL) ja 
liikennealuetta (valkoinen väri). 
Lisäksi alue 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) 
suunnittelualue on 
pientalovaltaista asuinaluetta 
(AP), liikennealuetta (L) ja 
lähivirkistysaluetta (VL).   
Etelässä alueen reunamilla on 
lisäksi luonnonsuojelualuetta 
(SL). Suunnittelualueen lähellä, 
Vanhan Porvoontien itäpuolella, 
Porttipuisto on kaupallisten 
palveluiden aluetta (KM) ja 
Kyytitien pohjoispuolella 
Kanerva on tuotanto- ja 
varastotoiminnan aluetta (TY). 

 

Ajantasa-asemakaavassa 
suunnittelualue on pääasiassa 
lähivirkistysaluetta (vihreä väri) 
sekä katualuetta ja yleisen tien 
aluetta (valkoinen väri). 
Untipakan eteläosa on osoitettu 
puistoksi (vihreä väri) ja 
pohjoisosa lähivirkistysalueeksi. 
Suunnittelualue sijoittuu osin 
myös pysäköimisalueelle 
(valkoinen väri) ja se viistoaa 
asuinrakennusten 
korttelialuetta (ruskea väri) 
kaakkoiskulmassa.  

Alueella voimassa olevat 
asemakaavat:  
640100 (SM 26.2.1976),  
641000 (YM 23.7.1985),  
641100 (YM 23.1.1990),  
641200 (YM 5.6.1991),  
001735 (Kv 16.12.2002) 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. 

Suunnittelualuetta koskien laaditaan tarvittavat selvitykset. Myös toteuttamisen välittömiä ja välillisiä 
vaikutuksia arvioidaan.  

Hankkeesta on vuonna 2021 käynnistetty ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA). Kaavatyö ja YVA-
menettely pyritään sovittamaan yhteen mahdollisuuksien mukaan, ja YVA-menettelyn yhteydessä 
tuotettavia selvityksiä pyritään hyödyntämään asemakaavatyön vaikutusten arvioinnissa. Lisätietoja 
YVA:sta löytyy osoitteesta ymparisto.fi.  

Asemakaavoituksen yhteydessä 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? 
Kaavan vireilletulon yhteydessä (OAS 14.4.2021) järjestettiin kuuleminen. 2.11.2021 päivitetystä 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta järjestetään uusi kuuleminen. Kaavatyössä huomioidaan myös 
ensimmäisen kuulemisen yhteydessä saapuneet mielipiteet. Kuulemiskirjeiden postitusaluetta on 
laajennettu uuden kuulemisen myötä. 

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  
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Osallistuminen järjestetään suunnittelun eri vaiheissa mm. suunnittelijatapaamisissa, 
suunnittelukokouksissa, viranomaisneuvottelussa sekä asettamalla suunnitelma nähtäville ja lausunnoille. 
Lisäksi kaavatyöstä järjestetään asukastilaisuus keväällä 2022 ja kaavoittaja osallistuu mahdollisuuksien 
mukaan YVA-menettelyn yhteydessä järjestettäviin tilaisuuksiin.  

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 3.12.2021 mennessä. Myös edellisen kuulemisen 
yhteydessä saapuneet mielipiteet huomioidaan kaavatyössä. 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 17.11.2021 kello 14–16. 

Kaavatyöhön liittyen pidetään asukastilaisuus keväällä 2022. 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 tammikuussa 2022 ja 
kaupunginhallituksessa tammi-helmikuussa 2022. 

Muistutukset ja lausunnot 
Kaavaehdotus on nähtävillä 30 päivän ajan, jolloin siitä on mahdollisuus jättää muistutus. 
Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot. Muistutuksiin ja lausuntoihin annetaan vastineet. 
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HYVÄKSYMINEN JA VOIMAANTULO 
Kaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto. Kaavan voimaantulosta kuulutetaan kaupungin verkkosivuilla. 
Kaavan hyväksymispäätöksestä voi valittaa. 

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 Marjaana Yläjääski 
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

