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Innovatiiviset energianvarastointirat
kaisut ovat merkittävä osa tulevaisuu
den hiilineutraaleja energiajärjestelmiä. 
Rakennusten kasvava jäähdytystarve 

ja hukkalämmön hyödyntäminen johtavat 
lämmön ylituotantoon lämpiminä vuo
denaikoina. Vaikka uusiutuvan energian 
tuotanto kasvaa, se ei pysty välttämättä 
täyttämään kysyntää kulutuksen ollessa 
suurta. EU:n päästövähennystavoitteen 

– 55 % vuoteen 2030 mennessä – saavutta
minen vaatii lämmityksen energiatehok
kuuden kasvattamista ja energiantuotan
non päästöjen vähentämistä.

Vantaan Energia Oy on sitoutunut luo
pumaan fossiilisista polttoaineista vuoteen 
2026 mennessä. Yksi tämän tavoitteen saa
vuttamisen kannalta tärkeimmistä projek
teista on lämpöenergian kausivarastointi 
korkean varastointilämpötilan varastoon 
veden avulla. Laitokseen voidaankin  

varastoida kustannustehokkaasti aiemmin 
hyödyntämättä jääneiden hukkalämmön 
lähteiden lämpöä. Laitos on skaalattavis
sa myös muille alueille, joten se auttaa 
energiajärjestelmien irtautumista hiilestä 
kaikkialla Euroopassa. Vantaan Energian 
90 GWh:n varastosta tulee maailman suu
rin lämmön luolavarasto (CTES), joten sekä 
hankkeen koko että käytettävä teknologia 
ovat ainutlaatuisia.

Nopea siirtymä kohti  
puhdasta energiaa
Ilmastonmuutos ja edullisten uusiutuvien 
energianlähteiden saatavuuden paranemi
nen korostavat energiasiirtymän tarvetta. 
Asiakkaat ovat yhä tietoisempia energian 
hinnoista ja arvostavat ympäristöystäväl
lisiä energiaratkaisuja. Energiamurrosta 
vievät eteenpäin kuntien, Suomen valtion 
ja EU:n kunnianhimoiset ilmastotavoitteet.

Uusia ja innovatiivisia mutta samalla edul
lisia ja luotettavia energian tuotantoratkaisu
ja tarvitaan koko ajan enemmän. Vantaan 
Energia haluaa johtaa energiamurrosta, ja 
se onkin sitoutunut luopumaan fossiilisista 
polttoaineista projekti kerrallaan vuoteen 
2026 mennessä. Vantaan Energia kasvattaa 
jätteiden energiahyötykäyttöä ja uusiutuvien 
energialähteiden osuutta energiantuotan
nossaan. Maan alle rakennettava lämpöener
gian kausivarasto on kuitenkin tärkein osa 
Fossiiliton 2026  hankekokonaisuutta.

VECTES (Vantaa Energy Cavern Thermal 
Energy Storage eli Vantaan Energian luola
varasto) tulee olemaan maailman suurin 
lämpöenergian luolavarasto. Sen käyttö
lämpötila on huomattavasti tavallisia läm
pövarastoja korkeampi, mikä parantaa 
kustannustehokkuutta. Kausivarasto mah
dollistaa aiemmin kannattamattomien huk
kalämmön ja uusiutumattoman energian 

Vantaan Energian innovatiivinen,  
korkeaan varastointilämpötilaan  
perustuva kausivarasto tasoittaa tietä  
EU:n ilmastotavoitteiden saavuttamiselle
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lähteiden hyödyntämisen ja auttaa irtau
tumaan maakaasun käytöstä energiantuo
tannossa Vantaalla. Tämä tukee siirtymää 
ilmastoneutraaliuden ja kiertotalouteen 
perustuvan energiajärjestelmän suuntaan.

Lämpöenergian 
kausivarastointi voi tukea 
EU:ta ilmastotavoitteiden 
saavuttamisessa
Noin 40 prosenttia energian loppukäytöstä 
ja 36 prosenttia päästöistä liittyy EU:ssa ra
kennuksiin. VECTESin kaltaiset lämpöener
gian kausivarastointiratkaisut voivat aut
taa vähentämään päästöjä ja täyttämään 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman 
muita tavoitteita, kuten

1 Euroopan 
energiajärjestelmien 
muuttaminen 
hiilivapaiksi 
kustannustehokkaasti

2 resurssitehokkuuden 
parantaminen 
hukkalämmön lähteitä 
hyödyntämällä

3 uusiutuvan 
energiantuotannon 
toteutuksen 
nopeuttaminen

4 eri energia
järjestelmien 
täydellisen 
integraation 
mahdollistaminen.

VECTES on kustannustehokas tapa varas
toida ylijäämälämpöä pitkäaikaisesti. Kesä
kaudella saatavana olevaa ylimääräistä 
läm  pöä voidaan varastoida käytettäväksi talvi
kaudella, jolloin talvella ei tarvitse tuottaa läm
pöä fossiilisista enegianlähteistä. VECTESin  
odotetaan vähentävän lämmönpäästöjä Van
taalla noin 26 000 tonnia vuodessa.

VECTES edistää uusiutuvien energian
lähteiden integrointia energian lyhytaikai
sella varastoinnilla ja taajuuden vakautus
reservien kaltaisilla lisäpalveluilla. Nämä 
palvelut auttavat lisäksi parantamaan ener
giajärjestelmän resilienssiä, kustannuste
hokkuutta, kiertoa ja älykkyyttä.

VECTES on suunniteltu siten, että ratkaisu 
on toistettavissa kaikkialla Euroopassa kau
pungeissa ja muilla alueilla, joilla olosuhteet 
ovat suotuisat. Koska lämmitys ja jäähdytys
tarpeiden kausivaihtelu aiheuttaa haasteita 
koko Euroopassa, projekti voi tuoda EU:n 
jäsenvaltioiden ulottuville toisinnettavan uu
den teknologian, joka tukee lämmityksen ja 
jäähdytyksen hiilivapaaksi saattamista.

VECTESin tekninen yleiskuvaus
VECTES sijoitetaan noin 60 metrin syvyyteen 
kallioon. Niin syvällä pohjaveden luontainen 
paine tuottaa vesisäiliön sisälle sellaisen pai
neen, ettei edes kuuma vesi höyrysty. Vesi 
voidaankin lämmittää jopa 140 °C:n lämpöti
laan, mikä kasvattaa laitoksen varastointika
pasiteettia huomattavasti. Laitoksesta tulee 
ensimmäinen laatuaan, sillä aiemmissa läm
mön luolavarastoissa lämpötila ja paine ovat 
olleet selvästi alhaisempia.

Päävarastoon kuuluu neljä pääluolaa, 
joista jokainen on tilavuudeltaan noin 220 
000 kuutiometriä. Lisäksi varastoon tulee 
suuri paisuntakammio. VECTESin varastoin
tikapasiteetti on noin 90 GWh, mikä vastaa 
noin 40 000 asukkaan (asuinalueen) vuosit
taista lämmöntarvetta. Tähänastisten luola
varastojärjestelmien varastointikapasiteetti 
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on ollut suurimmillaan noin 10 GWh. Laitok
sen purkauskapasiteetti tulee olemaan 200 
MW ja pitkän aikavälin energiatehokkuus 
noin 85 %.

Lämpövarasto kytketään alueen kauko
lämpöverkkoon. Energia varastoidaan ja 
puretaan lämmönvaihtimilla, jotka siirtävät 
lämpöenergiaa kaukolämpöverkon veden 
ja VECTESin veden välillä. Lämpöpumppu 
parantaa tehokkuutta vielä lisää.

VECTESin liiketoimintamalli
VECTESin avulla voidaan varastoida ylimää
räistä vähäpäästöistä ja päästötöntä energiaa, 
kuten ilmastointilaitteiden tai datakeskusten 
hukkalämpöä, auringosta ja geotermisistä 
lähteistä saatavaa uusiutuvaa energiaa tai 
jätteenpoltossa kesällä syntyvää energiaa. 
Varastoitua energiaa voidaan käyttää talvella, 
kun lämmön kysyntä on korkeimmillaan ja 
kulutuspiikkien kattamiseen tarvitaan fos
siilisilla polttoaineilla tuotettavaa energiaa.

VECTESin kannattavuus perustuu siihen, 
että fossiilisten polttoaineiden polttami

sesta aiheutuvat kustannukset ja hiilipääs
töistä johtuvat lisäkustannukset jäävät to
teutumatta. Kausivarastoinnilla pystytään 
ratkomaan lämmönkulutuksen kausivaih
telun ongelmaa, joka johtaa yleensä pääs
töjen ja tuotantokustannusten kasvuun tal
vikauden suurimman kulutuksen tunteina. 
Kausivarastoon säilötään kesällä joko uusiu
tuvilla energianlähteillä tuotettua energiaa 
tai energiaa, joka joutuisi muuten hukkaan, 
kuten datakeskusten hukkalämpöä. Tällai
nen energia on edullista, koska sen tarjonta 
ylittää kesällä kysynnän. Energiaa vapaute
taan kausivarastosta talvella, jolloin se kor
vaa kallista ja suuripäästöistä energiaa.

Innovatiivisen korkean lämpötilan jär
jestelmän ansiosta investointikustannukset 
jäävät merkittävästi pienemmiksi kuin pe
rinteisissä lämpövarastoissa. Koska VECTES 
on uutta teknologiaa, siihen liittyy kuitenkin 
joitakin epävarmuuksia ja riskejä, joiden 
kattamiseen tarvitaan investointitukia. 
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Projektin valmistelutoimia on tehty jo vuonna 2020. Niihin kuuluvat muun muassa sijoituspaikan valintaan liittyvät tutkimukset, 
konseptisuunnittelu ja toteuttamiskelpoisuuden selvitykset, ympäristövaikutusten arviointiin (YVA) liittyvän kyselyn valmistelu 
sekä neuvottelut paikallis- ja alueviranomaisten kanssa.

I  II I  II I  II I  II I  II I  II I  II
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

YVA- ja lupamenettely

Esisuunnittelu, tutkimus

Allianssin perustaminen

Allianssin kehitysvaihe

Rahoituspäätökset

Rakentaminen

Käynnistys, valvonta

Vaiheistus


