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Tea Taponen, asemakaava-arkkitehti

Kaavaehdotus
maanalainen asemakaava 641400ma 



Asemakaavoituksen kulku ja 
osallistuminen
• Kaavaehdotus nähtävillä 7.4. asti

• Asukkaat voivat antaa kaavasta muistutukset

• Mahdolliset muutokset kaavaehdotukseen

• Kaavan hyväksymiskäsittely

• > kaupunkiympäristölautakunta> kaupunginhallitus > kaupunginvaltuusto

• Valitusaika 30 vrk

• Kaavasta voi valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen kuukauden ajan ja edelleen Korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

• Voimaantulo

• Jos hyväksymispäätöksestä ei valiteta, asemakaava tulee voimaan valitusajan jälkeen kaupungin verkkosivuilla 
julkaistavalla kuulutuksella.

• Mikäli kaavasta on valitettu, kaava tulee voimaan, jos valitukset hylätään. Tällöin asemakaava tulee voimaan 
vasta oikeuskäsittelyn jälkeen.

• Kaava on aikaisintaan lainvoimainen alkusyksystä 2022.

https://www.vantaa.fi/fi/asuminen-ja-ymparisto/kaupunkisuunnittelu/kaavoitus/asemakaavoitus/asemakaavoitukseen-
osallistuminen

https://www.vantaa.fi/fi/asuminen-ja-ymparisto/kaupunkisuunnittelu/kaavoitus/asemakaavoitus/asemakaavoitukseen-osallistuminen


Kaavaehdotus

Maanalainen energiahuollon alue
3 m kaava-alueen rajan 
ulkopuolella oleva viiva



Kaavamääräykset



Kaavamääräykset
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Kaavamääräykset



Vaikutusten arviointi

• Hankkeesta on käynnissä ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) ja siitä on laadittu 
ympäristövaikutusten arviointiselostus. https://www.ymparisto.fi/lammonkausivarastoYVA
https://www.vantaanenergia.fi/fossiiliton-2026/lammon-kausivarasto/

• Huomattavimmat ympäristövaikutukset koskevat rakentamisen aikaisia vaikutuksia, käytönaikaisten 
haitallisten ympäristövaikutusten jäädessä vähäisiksi tai olemattomiksi.

• Ympäristöä haittaavaa rakennustyötä luvittaa ja valvoo Vantaan kaupungin ympäristökeskus. Toiminnan 
melua, tärinää tai runkomelua aiheuttavia toimintoja ohjataan lupamääräyksin.

• Valmistumisen ja käyttöönoton jälkeen lämpövaraston huoltaminen ja kunnossapito on vähäistä ja siihen 
liittyy vain satunnaista huoltoliikennettä. 

• Maanalaisella lämpövarastolla ei ole merkittäviä käytön aikaisia suoria vaikutuksia maanpintaan. 
Maanpäälliset rakenteet näkyvät lähiympäristössä.

• Ajotunneli ja työmaa-alue sijoittuvat liikenneväylien väliselle luonnontilaltaan muuttuneelle alueelle.

• Variskallion pystykuilu sijoittuu kallioiselle alueelle ja sen tieltä raivataan noin 20x25 metrin suuruinen alue. 
Pystykuilulle ei tule erillistä ajoyhteyttä. 

• Kaavalla ei ole vaikutuksia alueen täydennysrakentamisen mahdollisuuksiin eikä nykyisiin asumiselle 
varattuihin aluevarauksiin.

https://www.ymparisto.fi/lammonkausivarastoYVA
https://www.vantaanenergia.fi/fossiiliton-2026/lammon-kausivarasto/


Ajotunnelin suuaukon maanpäälliset rakenteet Vanhan Porvoontien ramppialueen sisäpuolella (AFRY Finland Oy 2021)



Uusia pora- ja maalämpökaivoja 
koskeva kuulemis- ja rasitealue

Kuva: AFRY Finland Oy 2.2.2022.



Epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt, kuten 
rakennusmateriaalit ja veden lämmitys, 
rakentamisen aikana. Suorat rakentamisen 
aikaiset kasvihuonekaasupäästöt koituvat 
työmaatoiminnoista ja liikenteestä. 

Rakentamisen aikaiset vaikutukset jäävät 
huomattavasti pienemmäksi, kuin hankkeen 
mahdollistama päästövähennys.

Varaston kokonaispäästömäärä on 20 960 t CO2e 
30v tarkastelujakson aikana (700 t vuodessa).

Kuva: Yhteenveto hankkeen toteuttamatta jättämisen (VE 0) ja 
toteutuneen hankkeen (VE 1) ilmastovaikutuksista ja 
päästövähenemästä (t CO2e). (Vantaan Energia Oy:n lämmön 
kausivarastoa koskeva ympäristövaikutusten arviointiselostus, 
AFRY Finland Oy 2021) 

Ilmastovaikutukset 30 vuoden 
aikajaksolla 



Kiitos!


