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ESIPUHE

Metroliikenne alkoi Helsingissä vuonna 1982. Joukkoliikennejärjestelmän kehittämistä Helsingistä länteen on sen jälkeen selvitetty useissa yhteyksissä. Tarve- ja toteuttamiskelpoisuusselvitys välille Ruoholahti – Matinkylä valmistui vuonna 2002. Ympäristövaikutusten arviointiselostus valmistui joulukuussa 2005. Espoon kaupunginvaltuusto
valitsi 25.9.2006 YVA-selostuksen vaihtoehdon ”Tunnelimetro” Etelä-Espoon joukkoliikennejärjestelmän perustaksi. Hankesuunnitelma valmistui vuonna 2007. Espoon kaupunginvaltuusto päätti metron toteuttamisesta toukokuussa 2008 ja linjasi samalla,
että Matinkylän ja Kivenlahden välisen metroyhteyden suunnittelu on aloitettava niin
että metron rakentaminen tälle välille on mahdollista aloittaa heti Matinkylään ulottuvan osuuden valmistuttua.
Matinkylästä Kaitaan ja Soukan kautta Kivenlahteen kulkeva metrorata on Ruoholahden ja Matinkylän välisen metroradan jatke. Rakenteilla olevan Länsimetron käyttöön
ottamisen yhteydessä Etelä-Espoon joukkoliikennejärjestelmä muuttuu niin, että suoraan Kamppiin kulkevat bussilinjat korvataan vaihdollisilla yhteyksillä. Metron jatkaminen Matinkylästä Kivenlahteen parantaa Etelä-Espoon joukkoliikenteen palvelutasoa.
Metrolinjaston laajentuessa Matinkylästä länteen käyvät nykyisen metrovarikon säilytys-, huolto- ja korjaustilat liian pieneksi. Linjaston länsipäähän tarvitaan varikko. Ensisijaisena varikon sijoituspaikkana tutkittiin Sammalvuorta. Lisäksi tutkittiin mahdollisuutta sijoittaa varikko Harmaakallioon, jolloin linjan pääteasema voi olla Saunalahti.
Metron linjauksesta Matinkylän ja Kivenlahden välillä on tehty esiselvityksiä maankäytön suunnittelua varten siten, että kaavoituksen varauksissa on Iivisniemen ja Kivenlahden välisellä osuudella voitu pitäytyä yhdessä tunnelilinjauksessa. Alustavassa
yleissuunnitelmassa on haettu metrolinjaukselle ja asemille kallioteknisesti toimivaa
ratkaisua, liikenteelliset ja maankäytölliset lähtökohdat huomioiden. Alustavassa yleissuunnitelmassa esitetään metron linjaus sekä asemien, ajotunnelien ja pystykuilujen
paikat tarkkuudella, joka mahdollistaa alustavan kustannusarvion laatimisen ja maanalaisten asemakaavojen vireille laittamisen samanaikaisesti metron hankesuunnitelman kanssa. Osuuden ympäristövaikutuksia on selvitetty vuonna 2005 valmistuneessa
Ruoholahti-Matinkylä raideyhteyden ympäristövaikutusten arvioinnissa. Suunnitelma
tulee olemaan seuraavaksi laadittavan hankesuunnitelman lähtökohtana.
Työtä ohjasi projektiryhmä, johon kuuluivat:
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Meiri Siivola		
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HSL (1.3.2011 alkaen)
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Konsulttiryhmä:
Pekka Kuorikoski
Mari Kinttula 		
Jyrki Oinaanoja
Reino Pöyhönen
Jukka Salminen
Arto Ruotsalainen
Arttu Suomalainen
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YHTEENVETO
Suunnitteluvaiheet
Metroliikenne alkoi Helsingissä vuonna 1982. Joukkoliikennejärjestelmän kehittämistä
Helsingistä länteen on sen jälkeen selvitetty useissa yhteyksissä. Tarve- ja toteuttamiskelpoisuusselvitys valmistui vuonna 2002. Ympäristövaikutusten arviointiselostus valmistui joulukuussa 2005. Espoon kaupunginvaltuusto valitsi 25.9.2006 YVA-selostuksen vaihtoehdon ”Tunnelimetro” Etelä-Espoon joukkoliikennejärjestelmän perustaksi.
Hankesuunnitelma valmistui vuonna 2007. Espoon kaupunginvaltuusto päätti metron
toteuttamisesta toukokuussa 2008 ja linjasi samalla, että Matinkylän ja Kivenlahden
välisen metroyhteyden suunnittelu on aloitettava niin että metron rakentaminen tälle
välille on mahdollista aloittaa heti Matinkylään ulottuvan osuuden valmistuttua. Parhaillaan rakennetaan Länsimetroa välille Ruoholahti – Matinkylä.
Matinkylä – Kivenlahti metro
Metro kulkee koko osuuden tunnelissa ja asemat on suunniteltu Finnooseen, Kaitaalle,
Soukkaan, Espoonlahteen, Kivenlahteen ja Saunalahteen. Metro koostuu kahdesta rinnakkaisesta tunnelista, joiden välillä on 150 - 170 metrin välein palosuluilla varustetut
yhdystunnelit. Yhdystunnelit toimivat huolto- ja pelastusyhteyksinä. Asemien välisillä
tunneliosuuksilla on pystykuilut, joissa on paineentasaus- / savunpoistokuilu ja poistumistieporrasyhteys maanpintaan, 600 - 700 metrin välein. Asemien yhteyteen on suunniteltu rakentamista varten kuusi ajotunnelia, jotka toimivat metrotunneleiden ja asemien työnaikaisina rakennus- ja huoltoyhteyksinä koko rakennustyön ajan.
Maankäyttö ja Kaavoitus
Espoon eteläosien yleiskaavassa on esitetty metron asemat Suomenojalle, Iivisniemeen, Soukkaan, Espoonlahteen ja Kivenlahteen; varikkovaraukset on sijoitettu välittömästi Länsiväylän etelä- ja pohjoispuolelle Kivenlahden eritasoliittymän itäpuolelle.
Iivisniemestä länteen on metrovaraus esitetty tunnelimetrona.
Alustavan yleissuunnitelman laatimisen rinnalla Ali-Suomenojan, Finnoonlahden ja Iivisniemen alueilla on tehty maankäytön suunnittelua. Maankäytön suunnittelu ja metrosuunnittelu on kytketty tiiviisti toisiinsa. Tavoitteena on ollut, että molemmat suunnitelmat täydentävät ja tukevat toisiaan siten, että syntyy matkustajien arkea tukevia
matkareittejä palveluineen.
Liikenne-ennuste
Metro liikennöi kahta linjaa Kivenlahti – Vuosaari ja Tapiola – Östersundom. Kummankin
vuoroväli on 4 minuuttia. Metrolla matkustaa Helsingin ja Espoon rajalla 67 500 henkilöä ennustemallin mukaan vuonna 2035.
Liikennemallien avulla arvioitiin uusien metroasemien liityntäpysäköinnin käyttäjämääriä. Suurin tarve autojen liityntäpysäköinnille on Espoonlahden ja Kivenlahden
asemilla. Asemien suunnittelussa on otettu huomioon liityntäliikenteen eri muodot:
bussi-, saatto- ja liityntäpysäköintiliikenne sekä jalankulku ja pyöräily. Kaikille asemille
on osoitettu riittävä määrä polkupyöräpysäköintiä.
Maa- ja kallioperäolosuhteet
Ratalinjauksen kallioperä koostuu pääkaupunkiseudulle tyypillisistä kovaseoksisista kivilajeista. Alueella esiintyy kalliopainanteita ja rikkonaisuusvyöhykkeitä. Rikkonaisuus-

vyöhykkeiden sijainnit ovat alustavia, niiden sijainnit ja luokat täsmentyvät jatkotutkimuksissa. Maanpeitepaksuudet vaihtelevat 0 metristä jopa 20 metriin. Täydentäviä
maa- ja kallioperätutkimuksia ohjelmoidaan seuraavissa suunnitteluvaiheissa.
Asemat
Asemille on luonteenomaista yksilaivaiset, avarat asemahallit sekä asemalaiturin ja radan väliset laituriovet, jotka parantavat asemien turvallisuutta. Kaikki asemat on suunniteltu niin lähelle maanpintaa kuin teknistaloudellisesti on mahdollista pitkien liukuportaiden ja hissiyhteyksien välttämiseksi.
Finnoon asema sijoittuu nykyisen vedenpuhdistamon alueelle. Finnoon osayleiskaavaluonnoksen maankäyttö sekä katuverkko on otettu suunnittelussa huomioon. Aseman
ja sisäänkäyntien sijainnit tarkentuvat jatkossa maankäyttösuunnitelmien täsmentyessä.
Kaitaan asema sijoittuu lähelle Kaitaantien ja Iivisnimentien liittymää. Kaitaan asemasta on esitetty kaksi sijaintivaihtoehtoa, joissa molemmissa pääsisäänkäynti sijoittuu samalle alueelle Kaitaantien ja Iivisniemenkadun risteykseen puistovyöhykkeelle.
Alueen maankäyttösuunnitelmat tarkentuvat jatkossa.
Soukan asema sijoittuu Yläkartanontien alapuolelle Soukan kauppakeskuksen välittömään läheisyyteen. Sisäänkäynnit on sijoitettu Soukan lähiökehittämissuunnitelman
mukaisiin paikkoihin. Läntinen sisäänkäynti on integroitu Yläkartanontien ja Soukansillan varren liikerakennukseen kehittämissuunnitelman mukaisesti. Itäinen sisäänkäynti on istutettu osaksi Soukantoria, Kaskivuorenraitin ja Soukanraitin risteykseen.
Espoonlahden asema sijoittuu kauppakeskus Lippulaivan lounaispuolelle, Espoonlahdenraitin kohdalle Espoonlahdentorin ja Solmutorin väliin. Länsipään sisäänkäynnissä
on kolme sisäänkäyntikohtaa. Yksi on Espoonlahdentorilla, yksi Espoonlahdenkadun
varressa Ulappakadun kohdalla ja yksi Lippulaivan laajennuksen ja bussiterminaalin
välissä rakennuksien “välissä / sisällä”. Kaikki kolme sisäänkäyntikohtaa johtavat samaan maanalaiseen, mutta luonnonvaloa saavaan lippuhalliin. Itäpään sisäänkäynti sijaitsee Solmutorilla Lippulaivan ylätason sisäänkäynnin edustalla Espoonlahdenraitin
varrella.
Kivenlahden asema sijoittuu Kivenlahdentien eteläpuolelle Merivirran ja Kivenlahdenkadun väliin lähes kokonaan rakentamattomalle alueelle. Läntinen sisäänkäynti sijaitsee Kivenlahdentien varressa. Sisäänkäyntikohtia on esitetty tien molemmille puolille,
pohjois- ja eteläpuolelle. Pohjoinen sisäänkäynti palvelee erityisesti sen välittömään
yhteyteen kaavailtua liityntäliikennettä, pysäköintilaitosta ja bussiterminaalia. Tästä sisäänkäynnistä on kulkuyhteys maanalaiseen lippuhalliin Kivenlahdentien alittavan yhdystunnelin kautta. Itäinen sisäänkäynti ja lippuhalli on sijoitettu Merivirran varteen
ehdotetulle “metrotorille”.
Saunalahden asema sijoittuu Kummelivuoren alueelle. Pohjoinen sisäänkäynti on sijoitettu liikerakennuksen yhteyteen Saunalahdenkadun varteen. Lippuhalli on ensimmäisessä kellarikerroksessa Saunalahdenkadun alla, jotta sisäänkäynti veisi liikerakennuksen maantasosta mahdollisimman vähän tilaa. Eteläinen sisäänkäynti ja sen maanpäällinen lippuhalli sijaitsee luonnonkauniissa kalliorinteessä Kummelivuorentien varressa,
jossa se palvelee erityisesti Kummelivuorensuun suunnasta saapuvia matkustajia.

Metrolinjaston laajentuessa Matinkylästä länteen käyvät nykyisen metrovarikon säilytys-, huolto- ja korjaustilat liian pieneksi. Linjaston länsipäähän tarvitaan varikko.
Sammalvuoren metrovarikkovaihtoehto sijaitsee Sammalvuoren alueella Nöykkiönkadun ja Länsiväylän ramppien läheisyydessä. Ratalinjalta ajo varikolle tapahtuu Espoonlahden ja Kivenlahden asemien väliseltä rataosuudelta.
Harmaakallion metrovarikkovaihtoehto sijaitsee Kurttilan alueella Kauklahdenväylän itäpuolella. Suunniteltuun metrolinjastoon nähden varikko sijaitsee pääteaseman,
Saunalahden aseman jälkeen.
Lopullista valintaa varikon sijainnista ei suunnittelun kuluessa ole tehty.
Tunnelisuunnittelu
Metrotunneli on kaksoistunneli, jossa on palosuluin varustetut yhdystunnelit ratatunneleiden välillä noin 150 - 170 metrin välein. Asemien välisillä tunneliosuuksilla on pystykuilut, joissa on paineentasaus-/savunpoistokuilu ja poistumistieporrasyhteys maanpintaan, 600 - 700 metrin välein.
Metrotunnelin turvallisuusjärjestelyissä ja paloteknisessä suunnittelussa noudatetaan
Länsimetron suunnittelua varten tehtyjä rakennusvalvonta- ja pelastusviranomaisten
hyväksymiä paloteknisiä suunnitteluohjeita.
Vaikutukset
Suunnitelmassa on tunnistettu alustavat runkomelualueet (kallioalueilla n. 100 m
päässä radasta), joilla metroliikenteen runkomelu voi aiheuttaa mahdollista häiriötä
ympäröivissä rakennuksissa oleskeleville henkilöille, sekä kuvattu ratkaisuperiaatteet
(eristysratkaisut) joilla nämä runkomeluhaitat voidaan torjua. Rataan tarvittava runkomelueristys toteutetaan ratarakenteisiin sepelin alle sijoitettavilla runkomelueristysmatoilla.
Radan ja siihen liittyvien tunneleiden pääasialliset vaikutukset kohdistuvat pohjaveden
määrälliseen tilaan, jolloin ensisijaisena haitallisten vaikutuksien ehkäisykeinona huolehditaan siitä, että ennen louhintaa ja louhinnan jälkeen suoritettavat kallioperän tiivistämistoimenpiteet ovat riittävän tehokkaita.
Kaikkien pintarakenteiden vaikutukset kaupunkikuvaan ja maisemaan on arvioitu ja
esitetty haittojen lieventämistoimenpiteitä. Työmaa-alueiden, kaivantojen, ajotunneleiden ja kuilujen paikkojen valinta on tehty ottaen huomioon nykyinen rakennettu ympäristö ja luonnonympäristö pyrkien minimoimaan rakentamisen aikaiset haitat ja ympäristövaikutukset.
Suunnitelmassa esitetään rakennuskustannukset eri vaihtoehdoille. Suunnittelun lopputuloksena on Matinkylä- Kivenlahti metron alustava yleissuunnitelma, joka antaa hyvät lähtökohdat seuraaville suunnitteluvaiheille ja maanalaisen asemakaavoituksen
käynnistymiselle. Hankesuunnitteluvaiheessa tutkitaan edelleen metron tiloja ja kytketään suunnittelua laajemmin maankäytön suunnitteluun.
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SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

1.1 Aikaisemmat suunnitteluvaiheet ja suunnitelmat
Metroliikenne alkoi Helsingissä vuonna 1982. Joukkoliikennejärjestelmän kehittämistä Helsingistä länteen on sen jälkeen selvitetty useissa yhteyksissä. Länsimetron Tarve- ja toteuttamiskelpoisuusselvitys välille Ruoholahti – Matinkylä valmistui vuonna
2002. Ympäristövaikutusten arviointiselostus ’Metro / raideyhteys Ruoholahti – Matinkylä’ valmistui joulukuussa 2005. Espoon kaupunginvaltuusto teki 25.9.2006 päätöksen metron rakentamisesta YVA selostuksen vaihtoehdon ”Tunnelimetro” mukaisesti.
Helsingin kaupunginhallitus päätti 6.10.2006 esittää Espoon kaupungille Ruoholahti –
Matinkylä -metron yleissuunnitelman laatimisen välitöntä käynnistämistä ja ryhtymistä
valmistelemaan hankepäätöstä. Myös valtion osallistuminen suunnittelukustannuksiin
varmistui syksyllä 2006. Suunnittelu- ja rakennushankkeen nimeksi päätettiin Länsimetro.
Länsimetron hankesuunnitelman teknisen osan suunnitelmien laadintaa varten valmistui joulukuussa 2006 työohjelma, jossa yleisiksi tavoitteeksi asetettiin mm. seuraavaa:
”Uusi metrorata ja sen asemat tulee suunnitella suunnitteluajankohdan tiedon, tekniikan ja vaatimustason mukaisiksi automatisoidun liikennöinnin pohjalta. Kaikissa ratkaisuissa tulee varautua tulevaan kehitykseen sekä turvallisuus- ja palvelutasoon kohdistuviin muutosvaatimuksiin. Metron uuden ja olemassa olevan osan yhteen sovittaminen tapahtuu nykyisiä asemia, rataa ja kalustoa nykyaikaistamalla.”
Länsimetron hankesuunnitelma välille Ruoholahti – Matinkylä on raportoitu vuoden
2007 joulukuussa.
Matinkylästä Kaitaan ja Soukan kautta Kivenlahteen kulkeva metrorata on Ruoholahti –
Matinkylä -metroradan jatke. Ruoholahti – Matinkylä -välin rakentaminen on käynnissä. Espoon kaupunginvaltuuston päätöksen mukaan myös Matinkylä – Kivenlahti -välin
suunnittelu on käynnistettävä viipymättä niin, että metrolinjan rakentaminen edelleen
Kivenlahteen asti on mahdollista heti radan valmistuttua Matinkylään asti.
Espoon eteläosien yleiskaavassa 29.1.2010 on esitetty metron asemat Suomenojalle, Iivisniemeen, Soukkaan, Espoonlahteen ja Kivenlahteen. Varikkovaraukset on sijoitettu
välittömästi Länsiväylän etelä- ja pohjoispuolelle Kivenlahden eritasoliittymän itäpuolelle. Iivisniemestä länteen on metrovaraus esitetty tunnelimetrona.
Espoon kaupunki on jo vuosikymmenten ajan tehnyt metron linjauksesta esiselvityksiä
maankäytön suunnittelua varten siten, että kaavoituksen varauksissa on osuudella Iivisniemi – Kivenlahti voitu pitäytyä vain yhdessä tunnelilinjauksessa. Nostamalla metrolinjauksen suunnittelu alustavan yleissuunnittelun tasolle ja kytkemällä suunnittelu
riittävästi maankäytön suunnitteluun on voitu länsimetron jatkeen hankesuunnittelulle
antaa riittävät lähtökohdat.
Päähuomio tuli alustavan yleissuunnitelman työohjelman mukaan suunnittelussa kohdistua välille Matinkylä – Iivisniemi. Metroradan geometrisen suunnittelun lähtökohdat,
mm. automaattimetro ja 90 metrin asemat, ovat muuttuneet aiemmista suunnitteluvaiheista siten että, suunnittelualue on ulotettu kuitenkin Kivenlahteen (Saunalahteen)
asti ja suunnitelma on laadittu samalla tarkkuudella koko suunnittelualueelle.

Alustavan yleissuunnitelman laatimisen rinnalla Ali-Suomenojan, Finnoonlahden ja Iivisniemen alueilla on tehty maankäytön suunnittelua. Maankäytön suunnittelu ja metrosuunnittelu on kytkettävä tiiviisti toisiinsa, mikä on tärkeä reunaehto työn etenemisessä. Tavoitteena on ollut, että molemmat suunnitelmat täydentävät ja tukevat toisiaan siten, että syntyy matkustajien arkea tukevia matkareittejä palveluineen. Asemien sijoittamisessa etäisyydet asuinaluille ja työpaikkoihin on pyritty suunnittelemaan
parasta palvelutasoa tavoitellen. Liikenteen kannalta on pyritty mahdollisimman kestävään, joukkoliikennettä suosivaan maankäyttö- ja metrovaihtoehtoon. Metroradan
mahdolliset haitalliset vaikutukset on selvitetty ja pyritty minimoimaan suunnitteluvaiheen edellyttämällä tarkkuudella.
Rata, asemat ja varikko sekä näiden toteuttamisen edellyttämät katujärjestelyt on suunniteltu sillä tarkkuudella, että hankkeelle saadaan karkea kustannusarvio ja voidaan
alustavasti varmistaa ratalinjan ja asemien aluevaraukset kaavoissa ja muissa suunnitelmissa sekä antaa hankesuunnitteluvaiheelle riittävän tarkat lähtökohdat suunnitelmien tarkentamiseksi. Suunniteltavan linjan pituus on noin 7 km. (+ Saunalahti mukaan lukien 9 km)
Suunnittelun lähtökohtana ovat olleet aiemmin Matinkylän ja Kivenlahden välille tehdyt
metrosuunnitelmat ja selvitykset, Espoon Länsimetroa koskevat suunnitelmat ja selvitykset, Länsiväylän kehityskäytäväselvitys sekä Finnoon alueelle vuosina 2008 – 2010
laaditut liikenneselvitykset ja maankäyttösuunnitelmat. Suunnittelussa käytetään
HKL:n laatimia metron mitoitus - ja suunnitteluparametreja. Suunnittelussa on otettu
huomioon mahdollisuus jatkaa linjaa Kirkkonummen ja Kauklahden suuntaan.
Suunnittelualueella on aikaisemmin laadittu useita suunnitelmia ja selvityksiä. Alla on
esitetty niistä tärkeimmät:
•

Metro- / raideyhteys Ruoholahti – Matinkylä YVA 20.1.2005.

•

Länsimetron hankesuunnitelma 14.3.2008, Länsimetro Oy.

•

Länsimetron luonnossuunnittelu. Matinkylän jatkon tarkastelu VE 3, Finnmap Infra Oy.

•

Länsimetron linjausvaihtoehdot Matinkylästä länteen, toteutettavuusselvitys
1.10.2009, Saanio & Riekkola Oy.

•

Suomenlahdentien linjausvaihtoehdot.

•

Yleis- ja asemakaavat ja kaavaluonnokset .

1.2 Maankäyttö ja kaavoitus
Yleiskaava
Kaupunginvaltuusto hyväksyi Espoon eteläosien yleiskaavan 7.4.2008. Korkeimman
hallinto-oikeuden päätös Espoon eteläosien yleiskaavan hyväksymistä koskevista valituksista on annettu 29.1.2010, jolloin valtuuston päätös yleiskaavan hyväksymisestä
sai lainvoiman.
Valmisteilla olevat kaavat
Osayleiskaavat
Finnoon osayleiskaava-alue sijaitsee keskeisellä paikalla Espoonlahden ja Matinkylän
kaupunkikeskuksien välissä. Alue rajautuu pohjoisessa Länsiväylään ja etelässä mereen. Osayleiskaava on valmisteluvaiheessa (luonnos). Kaupunginhallitus hyväksyi
29.11.2010 kaavan tavoitteet ja muut alueen suunnitteluperiaatteet.
Osayleiskaavalla osoitetaan maankäyttö Espoon eteläosien yleiskaavan selvitysalueelle
ja mahdollisille yleiskaavan muutoksille. Keskeinen lähtökohta kaavan laatimiselle on
valtuuston päätös Espoon jätevedenpuhdistamon siirtämisestä Suomenojalta Blominmäkeen. Alueelle sijoitetaan metrolinja ja -asema sekä kehitetään aluetta kaupunkimaiseksi, yhdyskuntarakennetta eheyttäväksi ja joukkoliikenteeseen tukeutuvaksi alueeksi. Alueen virkistys- ja suojeluarvot turvataan.
Kaitaan aseman seudulla on käynnistynyt Kaitaa – Iivisniemi -osayleiskaava.

•

Ruoholahti – Matinkylä välin ratasuunnitelmat.

•

Finnoon metroasemavaihtoehtojen maankäyttövertailu 15.11.2010, Sito Oy / Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy.

•

Finnoon osayleiskaavan vaikutusten selvittäminen 10.3.2011, Sito Oy / Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy.

•

Kauklahden väylän Tiesuunnitelma 2009 ja Tilavaraussuunnitelma 2007, Uudenmaan Tiepiiri.

•

Blominmäen
18.10.2010.

jätevedenpuhdistamo,

Viemäri-

ja

työtunneleiden

yleiskartta

Asemakaavat
Suunnittelualueella on vireillä seuraavat asemakaavat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Finnoo 441800
Matinkylä-Kaitaa metrotunneli
Soukan lähiökehittämishanke
Espoonlahdenkeskus II 410702
Espoonlahdenkeskus II 410703
Sammalvuori, 421800
Marinkallio, 412600
Kivenlahden teollisuusalue, muutos 420800
Kummelivuorensuu 421200
Saunalahdenportti 421103
Harmaalaakso 521700
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•

Asemat ovat luonteeltaan rakennuksia, eivätkä ”luolia kalliossa”. Suunnitelmissa
yleisötiloja rajaavat kalliopinnat on yleensä verhottu toivotun vaikutelman saavuttamiseksi.

•

Turvallisuussuunnittelun osalta päivitykset ovat olleet erityisen merkittäviä.

•

Aseman (laituritason) henkilömäärä poistumisteiden mitoitusta varten on 1600
henkilöä.

•

Asemat ovat yksilöllisiä ja tunnistettavia, mutta yhteisten suunnitteluperusteiden
puitteissa.

•

Asemalaiturin ja junan välissä on lasiseinä, joka tekee laiturialueesta lämpimän ja
vedottoman tilan, jossa junan odottaminen on turvallista. Lasiseinän ansiosta metroaseman tilojen liittäminen esimerkiksi paikalliseen liikekeskukseen on ilmanvaihtoteknisesti ongelmatonta.

•

Asemat ovat niin lähellä maan pintaa, kuin se teknistaloudellisesti on mahdollista
tai järkevää.

•

Asemien sisäänkäynneillä on luonnonvaloa paikallisten mahdollisuuksien mukaan.

•

Aseman tilojen valaistus suunnitellaan esteettömyyttä edistäväksi, häikäisyä välttäväksi ja luonnonvalon edullisia piirteitä tavoittelevaksi.

•

Asemien arkkitehtuurivalaistus suunnitellaan tilasuunnittelun tavoitteita tukevaksi.

•

Yleisötiloissa on vältetty sellaisia pussinperiä, pitkiä maanalaisia käytäviä tai katvealueita, jotka aiheuttavat turvattomuuden tunnetta tai rikkovat ”Näe ja tule nähdyksi” -periaatetta.

•

Metro on käyttäjäystävällinen. Se sopii kaikille käyttäjille. Se on houkutteleva kulkumuoto.

•

Asemat ja niiden lähiympäristö ovat esteettömyyden erikoistasoa.

•

Aseman varsinainen pääsisäänkäynti on esteetön. Aseman kakkossisäänkäynti voi
kuitenkin olla hissitön. Jälkimmäistä perustellaan sillä, että keinotekoisia ja huonosti toimivia ratkaisuja voidaan näin välttää. Esimerkiksi vinohisseillä toteutettavia esteettömyysratkaisuja ei ole ehdotettu vinohissien pitkän ajoajan ja teknisen
vaativuuden vuoksi.

•

Liukuporras- ja hissiratkaisut on suunniteltu niin, että rahastusraja (rahastusportit)
on mahdollista toteuttaa. Tästä johtuen tyypillisessä ratkaisussa ei kuljeta samalla
portaalla tai hissillä yhtäjaksoisesti maanpinnalta laituritasolle.

Ote Espoon eteläosien yleiskaavasta.

1.3 Suunnitteluperiaatteita
Metron osuus Matinkylä – Kivenlahti (Saunalahti) on Länsimetron jatke. On luonnollista, että metro suunnitellaan samantasoisena käyttäjälle turvallisena järjestelmänä koko
osuudellaan. Metron osuuden Matinkylä – Kivenlahti alustavassa suunnittelussa onkin
suunnitteluvaihe huomioiden pyritty noudattamaan samoja osuuden Ruoholahti – Matinkylä suunnittelussa omaksuttuja periaatteita. Uudella osuudella noudatetaan päivitettyjä suunnitteluperusteita.
Osaa näistä suunnitteluperiaatteista voidaan soveltaa myös metron nykyiselle osuudelle sitä peruskorjattaessa. Näin koko linjan laatutaso ja toiminnallisuus samalla yhtenäistyvät. Vieressä on lueteltu tärkeitä Länsimetron hankesuunnitelmaan kirjattuja
suunnitteluperiaatteita:

•

Tavoitteena on kansainvälisessä vertailussa kärkitasoa edustava nykyaikainen ja aikaa kestävä metrojärjestelmä, jossa matkustaja voi nauttia nopean joukkoliikennemuodon eduista turvallisin mielin.

•

Yksittäisten asemien suunnittelu perustuu suunnittelun alkujaksolla laadittuun
tyyppiaseman suunnitelmaan ja tyyppiasemalle laadittuun tilaohjelmaan. Tilaohjelma päivitettiin elokuun 2007 alussa. Tyyppiaseman ratkaisujen suunnitteluun on
osallistunut laaja kaupunkien edustajien ja suunnittelijan asiantuntijajoukko.

•

Lähtökohtana on automatisoituun liikennöintiin perustuva ratkaisu, jossa asemien
junalaiturit ovat 90 metriä pitkiä. Ne pyritään kuitenkin suunnittelemaan mahdollisimman optimaalisiksi 90 m pitkille junille.
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2 LIIKENNE-ENNUSTE
2.1 Ennusteen laatimisprosessi
Ennuste laadittiin HSL:n uudella mallijärjestelmällä vuoden 2035 tilanteeseen. Pohjana
käytettiin vuoden 2035 perusennustetta.
Mallijärjestelmää on kehitetty HSL:n (aik. YTV:n) toimesta vuodesta 2009 lähtien. Mallijärjestelmän avulla lasketaan liikenteen kysynnän määrä kaikilla kulkutavoilla. Mallijärjestelmän avulla saadaan selville muun muassa liikennejärjestelmässä ja maankäytössä tapahtuvien muutosten vaikutus ihmisten matkustustottumuksiin. Mallijärjestelmä
laskee liikenne-ennusteet lukuisten matemaattisten mallien avulla niin sanotun neliporrasperiaatteen mukaisesti (kuva 2). Mallit on kehitetty laajojen liikennetutkimusaineistojen perusteella.

Kuva 2.

Kuva 3.

HSL:n mallijärjestelmän neliporrasperiaate (HSL 2010)

2.3 Ennusteen liikennejärjestelmä

2.2 Ennusteen maankäyttötiedot
Liikenne-ennusteiden tärkein lähtökohta on maankäyttömäärien ennustettu kehitys.
Tässä työssä lähtökohtana käytettiin HSL:n perusennusteen 2035 mukaisia maankäyttölukuja koko työssäkäyntialueella.
Maankäyttömääriä tarkistettiin eteläisen Espoon osalta vastaamaan nykyisiä käsityksiä alueen kehittymisestä. Maankäyttömäärät koko mallialueella (Helsingin seudun
työssäkäyntialue) on taulukossa 1 ja tarkemmin Etelä-Espoossa esitetään kuvassa 3.
Taulukko 1.

Liikenne-ennusteen maankäyttömäärä vuonna 2035 Helsingin seudun työssäkäyntialueella

väestö

Ennusteen pohjana käytettiin HSL:n vuoden 2035
perusennusteen mukaista liikennejärjestelmän kuvausta.
Metro liikennöi kahta linjaa Kivenlahti – Vuosaari ja
Tapiola – Östersundom. Kummankin vuoroväli on 4
minuuttia (kuva 4).
Mallissa Metron Matinkylä – Kivenlahti liityntälinjasto, Espoon sisäinen linjasto ja seutulinjat noudattavat Länsimetron liityntälinjastosuunnitelman (YTV
2008) mukaisia linjoja (kuvat 5,6 ja 7).

työpaikat

Helsinki

689 400

435 400

Espoo + Kauniainen

355 800

168 800

Vantaa

271 530

158 635

Muu HST-alue

667 500

194 900

1 987 100

959 700

Yhteensä

Eteläisen Espoon maankäyttö liikenne-ennusteessa.

Kuva 4.

Metrolinjat
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Kuva 5.

Kuva 7.
Kuva 5.

Espoonlahden ja Matinkylän liityntälinjat (Länsimetron liityntälinjastosuunnitelma, YTV 2008)

Kuva 6.

Eteläisen Espoon sisäiset linjat (Länsimetron liityntälinjastosuunnitelma, YTV 2008)

Kuva 7.

Espoon seutulinjat (Länsimetron liityntälinjastosuunnitelma, YTV 2008)

Espoonlahteen tulee uusi bussiterminaali,
johon liikennöivien bussien määrä huipputunnissa on esitetty kuvassa 8.

Kuva 6.

Kuva 8.

Espoonlahden bussiterminaalin lähtöjen määrä aamuhuipputunnissa.

11
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Kuvassa 9. on kuvattu eri asemien luonnetta liityntäliikenteen
kannalta. Uusista asemista Kivenlahden ehdotetaan olevan ajoneuvoliikenteen pääliityntäasema. Kivenlahden asemalle saadaan hyvät yhteydet Kirkkonummen sekä Kauklahden suunnalta.
Espoonlahden asema on Lippulaivan yhteydessä ja on siten luontevasti lähialueen liityntäpysäköintiin soveltuva, jos pysäköintihallin yhteyteen voidaan järjestää pysäköintipaikkoja. Samoin
nykyisen ostoskeskuksen mahdollisen parantamisen yhteydessä
olisi kenties saatavissa liityntäpysäköintipaikkoja. Espoonlahti on
myös luonteva iso pyöräliikenteen liityntäasema.

2.4 Liikenne-ennusteen tulokset
Metrolla matkustaa Helsingin ja Espoon rajalla on 67 500 henkilöä ennustemallin mukaan vuonna 2035. Matinkylän ja Tapiolan
välillä on yli 6000 matkustajaa kuormitetumpaan suuntaan huipputunnissa. Kuormitukset ja asemien käyttäjämäärät on esitetty
kuvassa 10 (vuorokausi) ja 11 (aamuhuipputunti)
Metron asemien lähialueilla joukkoliikenteen käyttäjien osuus on
suurempi kuin muualla eteläisessä Espoossa (kuva 12).

Soukan asema palvelee lähialuetta. Kaitaan asema on paikallisasema, jonka tuntumassa on tilaa järjestää liityntäpaikkoja ja
pyöräpysäköintiä.
Finnoon asema sijaitsee kehittyvän alueen keskellä, jonka maankäyttösuunnitelmat ovat vielä keskeneräisiä. Aseman ja sen ympäristön maankäytön suunnittelun yhteydessä ratkaistaan liityntäpysäköintipaikkojen sijoittuminen alueelle.
Kaikkien uusien asemien yhteydessä tulisi olla katokselliset ja
valvotut pyöräpaikat. Asemille johtavien pyöräväylien pitäisi kuulua korkeimpaan kunnossapitoluokkaan ja yhteyksien tulisi olla
myös valaistut.

Kuva 9.

Uusien asemien rooli liityntäliikenteessä

Kuva 10.

Metron matkustajamäärät ja asemien käyttäjämäärät vuorokaudessa 2035 liikennemallin mukaan.

Kuva 11.

Metron matkustajamäärät ja asemien käyttäjämäärät aamuhuipputunnissa 2035 liikennemallin mukaan.
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2.5 Liityntäpysäköinti
Liikennemallien avulla arvioitiin uusien metroasemien liityntäpysäköinnin käyttäjämääriä. Tehty arvio perustuu asemien potentiaalisiin käyttäjämääriin sekä selvityksen
”Länsiväylän suunnan liityntäpysäköintiselvityksen” arvioihin käyttäjäpotentiaalin siirtymästä liityntäpysäköinnin käyttäjiksi.
Käyttäjäpotentiaali tarkoittaa autoilijoita, joilla on realistinen mahdollisuus siirtyä metron käyttäjäksi. Käytännössä ne autot, jotka menevät metroaseman ohi ja joiden matka
suuntautuu Helsingin kantakaupunkiin tai itään metron asemien lähelle, ovat metron ja
liityntäpysäköinnin mahdollisia käyttäjiä.
Niitä autoilijoita, joiden matkat suuntautuvat siten, että metron käyttö olisi mahdollista, on noin 19 000 vuoden 2035 vuorokauden aikana ennusteiden mukaan (kuva 13).

Kuva 12.

Joukkoliikenteen matkojen osuus moottoroiduista matkoista aamuhuipputunnissa 2035
liikennemallin mukaan.

Kun tarkastellaan metron Matinkylä – Finnoo aluetta, voidaan rajata tarkastelu Länsiväylän kolmen liittymän (Kivenlahti, Espoonlahti ja Suomenoja) avulla. Mahdolliset
käyttäjät ovat ne, jotka ovat mainittujen liittymien länsipuolella. Kuvasta 15. huomataan, että Kivenlahden liittymän jälkeen keskustaan päin on menossa noin 2 800 autoa,
Espoonlahden liittymän jälkeen noin 4 200 autoa ja Suomenojan liittymän jälkeen noin
6 200 autoa. Tämä käyttäjäkunta on tarkastelun alla olevan metron jatkeen potentiaalisia liityntäpysäköinnin käyttäjiä. On huomattava, että Espoon ja Kirkkonummen rajalla
on noin 1 800 ajoneuvoa, joka on muualta läntiseltä Uudeltamaalta tuleva potentiaalinen käyttäjämäärä. Kirkkonummen suunnalta tulee noin 25 000 ajoneuvoa vuorokaudessa, joten ennustemallin mukaan tästä määrästä vain noin 10 % suuntautuu kantakaupunkiin tai siitä itään metron lähivaikutusalueelle (kävelyetäisyyden päähän).
Aikaisemmissa tarkasteluissa saatiin tulokseksi, että noin 15 % Länsiväylän Helsinkiin
menevistä autoilijoista siirtyisi liityntäpysäköinnin käyttäjiksi, mikäli se mahdollisuus
olisi käytettävissä. Tuon arvion perusteella voidaan arvioida, että liityntäpysäköinnin
käyttäjien määrä on noin 2 900 paikkaa (kuva 15).
Liityntäpaikat jakautuvat eri asemille siten, että Kivenlahden ja Espoonlahden alueilla
olisi noin 700 liityntäpaikan tarve ja Kaitaan, Finnoon ja Matinkylän tarve olisi noin 300
autopaikkaa. Finnoon ja Kaitaan alueella Länsiväylän osuus käyttäjämäärästä on noin
200, joka määrä voi suunnata myös Matinkylään tai muille idempänä oleville asemille.
Matinkylä on vaihtoehtoinen liityntäpysäköintiasema Finnoon ja Kaitaan kanssa. Soukan aseman luontaiset käyttäjät olisivat Soukan ja Suvisaariston alueen asukkaat, joiden tarpeeksi riittäisi noin 70 liityntäpaikkaa. Kaitaan ja Finnoon liityntäliikenteen kapsiteetti ja painopiste riippuvat molempien maankäytön kehittymisestä. Finnooseen on
suunnitteilla ostoskeskittymä aseman yhteyteen, joten se olisi luontevampi kohde liityntäpysäköinnille kuin Kaitaa. Finnoon keskuksessa voitaisiin hyödyntää vuorottelua
liityntäpysäköinnin ja kaupan asioinnin välillä. Finnoolle voitaisiin varautua noin 150
autopaikan liityntään ja Kaitaalle noin 50 paikkaa.
Espoonlahden ja Kivenlahden asemilla on liityntäpysäköintitarvetta. Espoonlahden
asema on ostoskeskuksen yhteydessä, joka tukee liityntäpysäköinnin vuorottelua muun
käytön kanssa, mikäli pysäköintipaikkoja on riittävästi tarjolla. Kivenlahden aseman yhteyteen on rakennettava erillinen pysäköintitlaitos, jonka yhteyteen voi järjestää vuorottelupysäköintiä muiden toimintojen kanssa.

Kuva 13.

Metron jatkeen Matinkylä – Saunalahti Liityntäpysäköinnin potentiaaliset käyttäjät alueittain vuoden 2035 tilanteessa ennustemallien mukaan (punainen lähtöalue, vihreä määränpää).

Käyttäjämäärien perusteella arvioituna Saunalahden asemalla voisi olla noin 120 autopaikan käyttötarve, mutta suuri osa käyttäjistä tulee lähialueelta, jolloin polkupyörän
käyttö vähentää autopaikkojen tarvetta. Saunalahteen voitaisiin varautua maksimissaan 100 autopaikan määrään, jonka voisi pyrkiä saamaan rakennettavan aluekeskuksen yhteyteen. Saunalahdessa voitaisiin myös pyrkiä vuorottelupysäköintiin, joka vähentäisi liityntäpaikkojen rakentamisen tarvetta.

14

Matinkylä – Kivenlahti metro, alustava yleissuunnitelma
LIIKENNE-ENNUSTE

14

Kuva 14.

Metron potentiaalisten käyttäjien suuntautuminen liikenneverkolla (v.2035 vuorokausi ennustemallien mukaan)

Kuva 15.

Liityntäpysäköinnin käyttäjien määrä.
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3 VAIHTOEHTOASETELMA
3.1 Yleiskaavan vaihtoehdot
Yleiskaavassa on esitetty metron asemat Suomenojalle, Iivisniemeen, Soukkaan, Espoonlahteen ja Kivenlahteen, varikkovaraukset on sijoitettu välittömästi Länsiväylän
etelä- ja pohjoispuolelle Kivenlahden eritasoliittymän itäpuolelle. Iivisniemestä länteen
on metrovaraus esitetty tunnelimetrona ja välillä Matinkylä – Iivisniemi on yleiskaavassa vielä esitetty kaksi linjausvaihtoehtoa: pohjoinen aivan Länsiväylän tuntumaan Suomenojalla ja eteläinen suorana linjauksena Suomenlahdentien eteläpuolella. Puhdistamon alue (laajasti tulkiten) on merkitty selvitysalueeksi. Espoon eteläosien yleiskaava
on lainvoimainen.
Länsimetro Oy:n teettämässä toteutettavuusselvityksessä 1.10.2009 tarkasteltiin Matinkylä – Iivisniemi -välin linjausvaihtoehtoja. Selvityksessä on todettu kustannuksiltaan edullisimmiksi linjausvaihtoehdot, joissa metro on tunnelissa.
Finnoon asemavaihtoehtojen maankäyttövertailun 15.11.2010 mukaan parhaat lähtökohdat kaupunkirakenteen ja maankäytön kehittämiseen on eteläisellä linjaus- ja asemavaihtoehdolla (VE 3). Myös lautakunnan asettama ohjausryhmä on esittänyt, että
maanalainen linjaus on eri selvitysten perusteella parempi. Vaihtoehto antaa mahdollisuudet Espoonlahden työpaikkaomavaraisuuden parantamiseen sekä mahdollistaa kaupunkisuunnittelulautakunnan mitoituspäätöksen mukaisen uuden asuntoalueen rakentamisen metroaseman lähietäisyydelle. Tällöin joukkoliikenteen käyttöaste on
suurin. Maanalainen vaihtoehto antaa parhaimmat edellytykset kehittää Espoon kaupungin omistamia maita hiilineutraalina metron käyttöön tukeutuvana uutena laadukkaana asuntoalueena ja tämän lisäksi kehittää Ali-Suomenojan aluetta Länsiväylään
tukeutuvana työpaikka-alueena. Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 8.12.2010, että Finnoon osayleiskaavan ja asemakaavojen valmistelua jatketaan Espoon eteläosien
yleiskaavan eteläisen pintavarauksen sijaan eteläisenä maanalaisena varauksena, ja
pohjoinen raidevaraus poistetaan.
Espoon kaupunki on jo vuosikymmenten ajan tehnyt metron linjauksesta esiselvityksiä
maankäytön suunnittelua varten siten, että kaavoituksen varauksissa on osuudella Iivisniemi – Kivenlahti voitu pitäytyä vain yhdessä tunnelilinjauksessa. Iivisniemi – Kivenlahti välillä metro ei nykyisestä maankäytöstä johtuen voi kulkea maanpinnalla, joten
metro on suunniteltu tunnelissa.
Ratageometriat on suunniteltu siten, että rataa voidaan myöhemmin jatkaa Kauklahden tai Kirkkonummen suuntaan. Linjan jatkamista Kauklahden suuntaan on tutkittu
hieman tarkemmin.

3.3 Kaitaan asemavaihtoehdot sekä metroradan
linjausvaihtoehdot välillä Iivisniemi– Soukka
Kaitaan aseman sijainnista ja ratalinjauksista on esitetty kaksi vaihtoehtoista suunnitelmaa; A ja B. Molemmat vaihtoehdot on esitetty alustavassa yleissuunnitelmassa, koska alueen maankäyttösuunnitelmat ovat vielä keskeneräisiä. Vaihtoehdot eroavat mm. sisäänkäyntien sijaintien, aseman korkeustason sekä raiteenvaihdon sijainnin
suhteen.
Vaihtoehto A
Asema ja raiteenvaihtopaikka sijoittuvat Iivisniemenkadun länsipuolella olevaan kallioon. Rata on pyritty suunnittelemaan mahdollisimman suoraksi Kaitaan ja Soukan välillä. Kallionpinnan korkeus aseman itäpuolella ja Soukan ja Kaitaan välillä oleva ruhje
vaikuttavat raiteenvaihdon ja aseman korkeusasemaan.
Aseman itäpuolella on jouduttu käyttämään kaarresäteen arvoa R = 590, jotta päästään
Finnoon aseman tavoiteltuun sijaintiin.
Vaihtoehto B
Asema on sijoittunut Iivisniementien pohjoispuolelle ja raiteenvaihto sijaitsee suoralla
Kaitaan ja Soukan asemien puolivälissä. Aseman sijainnista johtuen ja tarpeeksi pitkän
suoran aikaansaamiseksi raiteenvaihdolle on vaakageometriassa jouduttu käyttämään
arvoja R = 470 – 490.

3.4 Kauklahden suunnan vaihtoehdot
Metrolinjan jatkamisesta Kivenlahden asemalta Kauklahteen on alustavasti selvitetty
myös vaihtoehto, jossa rata nousee maanpinnalle Saunalahden aseman jälkeen Kauklahdenväylän itäpuolella. Saunalahden asema sijoittuu tällöin Kummelivuoren itäreunaan kallion sisään. Tämän jälkeen rata nousee kohti maanpintaa, linjaus alittaa Kauklahdenväylän betonitunnelissa ja nousee sen jälkeen maanpintaan. Suunnitelma on
esitetty raportin liiteaineistossa.

3.5 Kirkkonummen suunnan vaihtoehdot
3.2 Finnoon osayleiskaava-alue
Alustavan yleissuunnitelman laatimisen rinnalla on tehty maankäytön suunnittelua AliSuomenojan, Finnoonlahden ja Iivisniemen alueille. Finnoon osayleiskaava-alue sijaitsee keskeisellä paikalla Espoonlahden ja Matinkylän kaupunkikeskuksien välissä. Alue
rajautuu pohjoisessa Länsiväylään ja etelässä mereen. Osayleiskaava on valmisteluvaiheessa (luonnos). Kaupunginhallitus hyväksyi 29.11.2010 kaavan tavoitteet ja muut alueen suunnitteluperiaatteet. Finnoon aseman sijoitus metron alustavassa yleissuunnitelmassa perustuu vuoden 2011 kevään maankäytön suunnittelutilanteeseen.

Metrolinjan jatkamisesta Kivenlahden aseman länsipuolelta Kirkkonummen suuntaan
laadittiin neljä eri vaihtoehtoista suunnitelmaa; Linjaukset Länsiväylän eteläpuolitse
Espoonlahden ali ja yli sekä linjaukset Länsiväylän pohjoispuolitse Espoonlahden ali
ja yli.
Maanpäälliset linjausvaihtoehdot olivat erittäin hankalia luonnonsuojelualueen (eteläpuoli) ja tilanpuutteen sekä asutuksen (pohjoispuoli) takia. Suunnitelmissa on varauduttu jatkamaan linjaa Kirkkonummen suuntaan Länsiväylän pohjoispuolitse kalliotunneliratkaisuna Espoonlahden ali kohti Kirkkonummea. Pystygeometrian maksimiarvoil-

la päästään tarvittaessa aina syvyyteen -60 asti. Suunnitelma on esitetty raportin liiteaineistossa.

3.6 Varikko
Metrolinjaston laajentuessa Matinkylästä länteen käyvät nykyisen metrovarikon säilytys-, huolto- ja korjaustilat liian pieneksi ja toimintaetäisyys nykyiseltä varikolta kasvaa
liian suureksi. Uuden linjaston länsipäähän tarvitaan varikko.
Suunnittelussa on tutkittu kolmea vaihtoehtoista maanalaista metrovarikon sijoituspaikkaa; Sammalvuorta, Harmaakalliota ja Bondaksenmäkeä.
Sammalvuoren ja Harmaakallion varikot ovat molemmat mahdollisia varikon paikkoja
metrolinjaston länsipäässä. Operointimielessä myös Sammalvuori on paikkana hyvä,
vaikka ei sijaitsekaan aivan linjaston päässä. Varikon sijainti voi vaikuttaa myös metrolinjan pituuteen:
•

mikäli varikko tulee Sammalvuoreen, voi linjan pääteasema olla Kivenlahti tai Saunalahti

•

mikäli varikko tulee Harmaakallioon, on Saunalahden aseman rakentaminen perusteltua.

Liikenteellisesti Sammalvuoren sijainti on hyvä ja toimiva. Varikko sijaitsee Kivenlahden ja Espoonlahden aseman välissä. Toiminnan kannalta metrovarikolle paras mahdollinen sijainti olisi linjaston päässä viimeisen aseman jälkeen.
Sijoitusvaihtoehdoista Bondaksenmäki ei tule kyseeseen, koska sen sijainti on liikenteellisesti huono.
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4 ALUSTAVAN YLEISSUUNNITELMAN SUUNNITTELUPERUSTEET
4.1 Ratasuunnittelu

4.2 Asemasuunnittelu

Metrolinjan ratasuunnittelu perustuu HKL:n Metrosuunnittelun käsikirjaan (MSK).
Suunnittelussa mitoitusnopeutena on 80 km/h. Asemilla laituripituus on 90 m.

Suunnittelun lähtökohtina ovat olleet Espoon eteläosien yleiskaava, asemakaavoissa esitetyt asemavaraukset, maankäytön nykyiset ja tulevaisuuden suunnitelmat sekä
Länsimetron suunnitteluohjeet (31.12.2009) ja ohjeellinen tilaohjelma (3.12.2007). Jatkosuunnittelussa asemien sisäänkäyntiratkaisuja tutkitaan edelleen nykyiseen ja tulevaan maankäyttöön perustuen.

Metrorataa varaudutaan jatkamaan Kivenlahdesta Kauklahden ja / tai Kirkkonummen
suuntaan. Lisäksi ratayhteys ja raiteet suunnitellaan uudelle varikko- ja huoltoalueelle,
jonka sijainti varmistuu myöhemmin.

Asemien ja sisäänkäyntien sijainti
Vaakageometria
Rata suunnitellaan mahdollisimman suoraksi. Vaakatasossa minimikaarresäde on
600 m, mutta poikkeustapauksessa kaarresäteen minimiarvona voidaan käyttää 400 m.
Varikko- ja säilytysraiteilla minimikaarresäde on 160 m.

Asemien sijaintien lähtökohtana on ollut yleiskaavassa ja asemakaavoissa esitetyt asemavaraukset.
Sisäänkäyntien sijoittelussa on otettu huomioon asemaseudun nykyinen maankäyttö
ja arvioitu sijoittumista tulevaisuuden maankäyttösuunnitelmiin.

Asemalaiturien ja vaihteiden kohdilla rata suunnitellaan suoraksi.
Pystygeometria
Ratasuunnitelmissa korkeustasona on esitetty kiskon selän korkeus (ksk).
Hyvän kiihtyvyyden ja hidastuvuuden saavuttamiseksi rata pyritään suunnittelemaan
laskevaksi asemalta lähdettäessä ja nousevaksi asemalle saavuttaessa. Tällä periaatteella säästetään myös energiaa. Asemalaiturien kohdilla rata suunnitellaan vaakasuoraksi koko laiturin osalla.
Ratasuunnitelmissa maksimi pituuskaltevuutena on käytetty 30 ‰, sekä poikkeustapauksissa 35 ‰. Pienin sallittu pituuskaltevuus on kuivatuksen takia noin 2 ‰.

Asemien ja sisäänkäyntien suunnittelu on myös vahvasti sidonnainen ratageometriaan
ja kallioteknisiin ratkaisuihin / tutkimustietoihin.
Sisäänkäyntien tulee olla näkyviä ja helposti saavutettavia, selkeiden ja esteettömien
kulkuyhteyksien varrella. Metroon tulee olla suora kulkuyhteys ulkotilasta myös silloin,
kun sisäänkäynti sijoitetaan osaksi muuta rakennusta.
Aseman ja sisäänkäyntien rooli kaupunkirakenteessa
Aseman sisäänkäyntien on oltava keskeisiä ja näkyviä elementtejä nykyisessä ja tulevassa kaupunkirakenteessa. Asemien ja sisäänkäyntien arkkitehtuuria ei tässä suunnitteluvaiheessa kuitenkaan ole tutkittu eikä esitetty.

Sisäänkäyntien ja laituritason välisten kulkuyhteyksien tasonvaihdoissa varataan tilat
kolmelle liukuportaalle ja kahdelle hissille. Liukuporrasnousut pyritään tekemään mahdollisuuksien mukaan yksi- tai kaksivartisina.
Liukuportaiden tehollinen vapaa porrasleveys on 1 metri ja kaltevuus 30°.
Hissit ovat vähintään 21 hengen pysty- tai vinohissejä.
Liukuporrasyhteydet toimivat myös poistumisteinä.
Lippuhallin tilamitoituksessa varaudutaan suljetulle maksuporttijärjestelmälle.
Teknisten tilojen tilavaraukset ja pystykuilut maanpäällisine rakennuksineen esitetään
länsimetron ohjeellisen tilaohjelman mukaisina.
Teknisiä kuiluja, jotka nousevat maanpinnalle asti on mm. ilmanvaihdon ja paineentasauksen kuilut, poistumisportaiden ja palokunnan hyökkäysteiden porraskuilut ja jätehuoltoon liittyvät kuilut maanpäällisine tiloineen.
Kaikki tällaiset maanpäälliset rakennukset on sijoitettava ajoyhteyksien varrelle.
Asemien tilavarausten ja toiminnallisuuden suunnittelussa on painotettu seuraavia
asioita:
•
•
•

Radan pystysuorien pyöristyssäteiden vähimmäisarvot ovat asemien päissä 3 000 m,
asemien välillä 5 000 m, muilla raiteilla 1 500 m sekä vaihteiden kohdalla vähintään
6 000 m.
Raiteenvaihtopaikat, kääntöraiteet ja vaihteet
Häiriötapausten selvittämisen helpottamiseksi tulee pääraiteiden välillä olla vaihdeyhteydet molempiin suuntiin mahdollisesti molemmin puolin asemaa. Linjaraiteen vaihteet sijoitetaan lähelle asemaa suoralle rataosuudelle. Koveran tai kuperan pystysäteen
pitää olla vaihteen kohdalla ≥ 6 000 m. Linjavaihteita ei sijoiteta yli 10 ‰ nousuun eikä
kaarteisiin, jos nopeus on normaali.

Yhteydet asemalle ja sisäänkäyntien lähiympäristö
Jalankulkijoille, pyöräilijöille ja liityntäliikenteen kaikille muodoille tulee olla hyvät ja
turvalliset yhteydet asemien sisäänkäynneille.
Sisäänkäyntirakennusten välittömään läheisyyteen on varattava riittävästi säilytystilaa
polkupyörille ja mopoille.
Liityntäpysäköintipaikoilta tulee olla mahdollisimman lyhyt, selkeä ja esteetön yhteys
asemalle.
Saattoliikenteen on päästävä lähelle sisäänkäyntiä.

Metrojunan ajosuunnan vaihtamiseksi käytetään pääteasemalla aseman eteen ja taakse sijoitettuja vaakasuoria kääntöraiteita. Aseman takimmaisen vaihteiston (sovitetun raideristeyksen) yhteyteen sijoitetaan kääntölaituri. Pääteaseman takana olevassa vaihteistossa käytetään R = 200 m vaihteita. Pääteaseman eteen sijoitetaan ensisijaisesti puolenvaihtovaihteet R = 600 m peräkkäin tai sovitettu raideristeys, joissa on
R = 600 m vaihteet.
Linjaraiteella olevissa vaihteissa käytetään vähintään R = 600 m sädettä (ajo poikkeavalle raiteelle 60 km/h). Tämä käytettävä vaihdemuoto on YV 54E1- 600 - 1:12,6.
Sivu- ja yhdysraiteessa vaihteen pienin säde on R = 200 m (35 km/h). Sen muoto on
YV 54E1- 200 - 1:7,2. Varikkoalueilla voidaan pakottavissa tapauksissa käyttää R = 100
vaihdetta. Tällöin vaihdemuoto on YV 54E1 - 100 - 1:5.

Asemien tilat ja toiminnallisuus sekä kulkuyhteyksien esteettömyys
Kaikki asemat ovat tunneliasemia. Asematyyppi on yksilaivainen keskilaituriasema.
Laiturialueen pituus on 90 metriä ja leveys 14 - 15 metriä.

•

Asemien tilavaraus tilakokonaisuutena, johon kuuluu kaikki asemahallin yhteyteen
rakennettavat tekniset tilat.
Sisäänkäyntien sijoittuminen kaupunkirakenteeseen itsenäisinä rakennuksina tai
ympäröiviin rakennuksiin integroituina.
Kulkuyhteydet ja tasonvaihtojärjestelyt aseman sisäänkäynnin ja laiturialueen välillä.
Teknisten kuilurakennusten (paineentasaus- ja ilmanvaihtokuilujen, jätehuollon
sekä poistumis- ja hyökkäystieportaiden maanpäällisten rakennusten tilavaraukset
maankäytössä.

Turvallisuus ja poistumisportaat
Asema on maanalainen rakennus ja sen paloturvallisuussuunnittelussa noudatetaan
lähtökohtaisesti RakMk E1:n mukaisia määräyksiä.
Asemien paloteknisessä suunnittelussa noudatetaan Länsimetron suunnittelua varten
tehtyjä rakennusvalvonta- ja pelastusviranomaisten hyväksymiä paloteknisiä suunnitteluohjeita.
Henkilömääräksi on määritetty 1 600 henkeä, jota vastaava poistumisteiden yhteenlaskettu uloskäytävien kokonaisleveysvaade on 11,2 m.
Asemahallin molempiin päihin on varattu 6 m poistumistieleveyttä, osastoidut liukuporrashuoneet 3 m ja erilliset osastoidut poistumisportaat 2 x 1,5 m .

Laituritason korkeusasema asetetaan niin lähellä maanpintaa kuin se kalliotekniset ja
taloudelliset reunaehdot huomioonottaen on järkevästi toteutettavissa.

Kullakin asemalla on lisäksi yksi palokunnan hyökkäystieporras. Portaan leveys on 1,2 m.

Sisäänkäynnit suunnitellaan aseman kumpaankin päähän.

Asema-alueiden eikä asemien arkkitehtuuria ole tässä suunnitteluvaiheessa tutkittu.
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Seuraavassa on esitetty asemahallin poikkileikkaus sekä asemien tasonvaihtoperiaatteita.

Kuva 16.

Poikkileikkaus asemahallista.
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Kuva 17.

Tasonvaihtoperiaate 1a.

Kuva 19.

Tasonvaihtoperiaate 2.

Kuva 18.

Tasonvaihtoperiaate 1b.

Kuva 20.

Tasonvaihtoperiaate 3.
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4.3 Kalliorakennesuunnittelu
Ratatunneleiden ja tunneliasemien kalliorakennussuunnitelmat laaditaan kallioperätutkimusten ja kohdekohtaisten kalliomekaanisten laskelmien ja analyysien perusteella.
Tunnelit ja kalliotilat louhitaan poraus-räjäytysmenetelmällä sekä ne lujitetaan systemaattisilla pultituksilla ja ruiskubetonoimalla.
Kaikki asemat, raiteenvaihtohallit, pystykuilut sekä ratatunnelit niillä osuuksilla, joissa
ympäristösyistä vaaditaan erityistä tiiviyttä, injektoidaan systemaattisesti esi-injektoimalla.
Ruiskubetonoidut tunneleiden holvit ja seinäpinnat varustetaan ruiskubetonisalaojilla,
joilla vuotovedet johdetaan metrotunnelin kuivatusjärjestelmiin.
Tämän alustavan yleissuunnitelman lähtökohtana on asemien ja raiteenvaihtopaikkojen kohdalla kallioholvin paksuus 15 metriä ja ratatunneleiden kohdalla 10 metriä.
Metrotunnelin rakentamisen, huollon ja pelastustoiminnan edellyttämät ajotunnelit tehdään kaikkien metroasemien yhteyteen sekä kalliotiloihin sijoittuvalle metrovarikolle.

4.4 Maaperäolosuhteet
Lähtötietoina on käytetty työn alussa Espoon kaupungilta saatuja maaperä- ja kallioperäkarttoja sekä kaupungin pohjatutkimusrekisteristä saatuja 20 862 pisteen kairaustietoja sekä aiemmin Finnoon alueella tehtyjä seismisiä refraktioluotauksia. Geologian tutkimuskeskus GTK on tehnyt alueella geologisia kartoituksia sekä lineamenttitulkintoja, tämä aineisto (kivilaji- ja rakoilutiedot, ruhjetulkinnat) on ollut käytössä tässä suunnitteluvaiheessa. Pohjatutkimusrekisterin kairauksista oli porakonekairauksia
4 457 kpl, loput oli maaperän määrittämiseksi tehtyjä paino-, heijari- yms. kairauksia.
Finnoon alueella oli vuonna 2008 tehty yhteensä 9 seismistä luotauslinjaa, joiden yhteispituus oli 1 808 m.
Suunnittelun aikana tutkimuksia täydennettiin 98 porakonekairauspisteellä. Lisäksi
tutkittiin kallionpinnan korkeusasemaa ja kallion laatua yleispiirteisesti yhteensä 30
seismisellä refraktioluotauslinjalla, joiden yhteispituus oli 5 318 m.
Alustavan yleissuunnitelman valmistuttua tullaan ohjelmoimaan täydentäviä maa- ja
kallioperätutkimuksia seuraavia suunnitteluvaiheita varten.
Seuraavissa kappaleissa on tarkasteltu maa- ja kallioperäolosuhteita suunnitellulla ratalinjalla Matinkylän länsipuolelta Saunalahden suuntaan. Tiedot perustuvat käytössä
olleeseen lähtöaineistoon sekä siitä tehtyihin tulkintoihin.

4.4.1. Matinkylä – Finnoo
Kalastajantien ja Finnoon aseman suunnitellun sijainnin välisellä osuudella maapeitepaksuus on tehtyjen tutkimusten perusteella suurimmillaan noin 13 m, ratalinjan ulkopuolelta on tavattu myös yli 20 m maapeitepaksuuksia. Maalajit ovat pääosin savea,
Kalastajantien ympäristössä tavataan saven lisäksi moreenia jonka päällä on savi-siltti -kerros. Osuudella sijaitsee jätevedenpuhdistamon lietelampi, joka on lintujen pesimäaluetta. Lietelammen alittavan kalliotunneliosuuden pituus on molemmissa ratatunneleissa noin 200 m.

19 19
Suomenlahdentien pystykuilun ympäristössä maalajit ovat maaperäkartan perusteella
savi ja / tai moreeni, maapeitepaksuus on noin 5…10 m.

Rysätien pystykuilun ympäristössä on maapeitepaksuus noin 5…10 m, kallionpintaan
rajautuvan moreenikerroksen päällä on mahdollisesti savi-siltti -kerros.

Finnoon aseman ja ajotunnelin ympäristössä maalajit ovat maaperäkartan perusteella
moreenia ja savea, moreenikerroksen päällä on mahdollisesti savi-siltti -kerros. Maapeitepaksuus on noin 10…15 m. Finnoon ajotunnelin suuaukon kohdalla on kallionpinnan
yläpuolella noin 2…4 m paksu moreenikerros.

Soukan aseman ja ajotunnelin ympäristössä on maapeitepaksuus noin 0…5 m, kallionpinnan yläpuolella on maaperäkartan perusteella paikoin moreenikerros ja alueella on
myös avokalliopaljastumia.

Asemaan liittyvien kuilujen sekä Suomenlahdentien kuilun maankaivutyöt tulee tämän
hetkisen pohjatutkimustiedon perusteella todennäköisesti tehdä tuettuina kaivantoina, Finnoon ajotunnelin suuaukkoalueen maankaivutyöt voidaan mahdollisesti tehdä
luiskattuina kaivantoina.

4.4.2. Finnoo – Kaitaa
Finnoon ja Kaitaan asemien suunniteltujen sijaintien välisellä osuudella maapeitepaksuus on tehtyjen tutkimusten perusteella suurimmillaan noin 20 m. Pääosin maapeitepaksuus on 5…10 m, mutta Finnoon aseman länsipuolisen savikkoalueen kohdalla
(Hylkeenpyytäjäntieltä noin 300 m länteen päin) maapeitepaksuus on suurimmillaan
noin 20 m. Kaitaan aseman ympäristössä on paikoin avokalliopaljastumia, erityisesti
eteläisellä linjausvaihtoehdolla. Maalaji on maaperäkartan perusteella pääosin moreenia, jonka päällä on savi-siltti -kerros. Finnoon aseman länsipuolella on noin 300 m pitkällä osuudella on maaperäkartan perusteella savimuodostuma. Kaitaan aseman ympäristössä on avokallioalueita.
Hyljetien pystykuilun ympäristössä on maapeitepaksuus noin 5...10 m, kallionpintaan
rajautuvan moreenikerroksen päällä on mahdollisesti savi-siltti -kerros.
Kaitaan aseman ja ajotunnelin ympäristössä on maapeitepaksuus noin 5…10 m, kallionpintaan rajautuvan moreenikerroksen päällä on mahdollisesti savi-siltti -kerros.
Pohjoisella ratalinjauksella on aseman länsipäässä avokalliopaljastumia, eteläisellä ratalinjauksella asema sijaitsee varsin laaja-alaisesti avokalliopaljastuma-alueella.
Asemaan liittyvien kuilujen sekä Hyljetien kuilun maankaivutyöt voidaan tämän hetkisen pohjatutkimustiedon perusteella mahdollisesti tehdä luiskattuina kaivantoina. Eteläisellä ratalinjauksella osa aseman kuiluista sijaitsee avokalliolla, joten maankaivutöitä ei tarvita. Kaitaan ajotunnelin suuaukkoalueen maankaivutyöt täytyy tämän hetkisen
pohjatutkimustiedon perusteella tehdä ainakin osittain tuettuna kaivantona.

Riilahdentien ja Rysätien kuilujen maankaivutyöt täytyy tämän hetkisen pohjatutkimustiedon perusteella tehdä tuettuina kaivantoina. Aseman kuilujen sekä Kaitaantien
kuilun maankaivutyöt voidaan tämän hetkisen pohjatutkimustiedon perusteella mahdollisesti tehdä luiskattuina kaivantoina. Soukan ajotunnelin suuaukkoalueen maankaivutyöt voidaan tämän hetkisen pohjatutkimustiedon perusteella mahdollisesti tehdä luiskattuina kaivantoina.

4.4.4. Soukka – Espoonlahti
Soukan ja Espoonlahden asemien suunniteltujen sijaintien välisellä osuudella maapeitepaksuus on tehtyjen tutkimusten perusteella suurimmillaan Espoonlahdentien itäpuolella sijaitsevien urheilukenttien kohdalla paikallisesti noin 15 m. Pääosin maapeitepaksuus on 5...10 m ja Espoonlahden aseman kohdalla on avokalliopaljastuma-alueita.
Maalaji on maaperäkartan perusteella pääosin moreenia, jonka päällä on paikoin savisiltti -kerros. Espoonlahden urheilukenttien alituksen kohdalla on ratalinjan suunnassa
noin 200 m osuudella maaperäkartan perusteella savimuodostumia.
Opettajantien pystykuilun ympäristössä on maapeitepaksuus noin 5...10 m, kallionpinnan yläpuolella on maaperäkartan perusteella moreenikerros.
Espoonlahden aseman ja ajotunnelin ympäristössä maapeitepaksuus on noin 0...10 m.
Kallionpinnan yläpuolella on maaperäkartan perusteella paikoin moreenikerros ja alueella on myös avokalliopaljastumia. Paikoitellen moreenikerroksen päällä on myös savisiltti -kerros.
Aseman kuilujen sekä Opettajantien kuilun maankaivutyöt voidaan tämän hetkisen
pohjatutkimustiedon perusteella mahdollisesti tehdä luiskattuina kaivantoina. Espoonlahden ajotunnelin suuaukkoalueen maankaivutyöt voidaan tämän hetkisen pohjatutkimustiedon perusteella mahdollisesti tehdä luiskattuina kaivantoina.

4.4.5. Espoonlahti – Kivenlahti

Kaitaan ja Soukan asemien suunniteltujen sijaintien välisellä osuudella maapeitepaksuus on tehtyjen tutkimusten perusteella suurimmillaan Soukanväylän kohdalla noin
15 m. Pääosin maapeitepaksuus on 5...10 m ja erityisesti eteläisen linjausvaihtoehdon
kohdalla on laajoja avokalliopaljastuma-alueita. Maalaji on maaperäkartan perusteella pääosin moreenia, jonka päällä on paikoin savi-siltti -kerros. Soukanväylän alituksen
kohdalla sekä Riilahdentien ja Iivarintien rajaamalla alueella on maaperäkartan perusteella savimuodostumia.

Espoonlahden ja Kivenlahden asemien suunniteltujen sijaintien välisellä osuudella
maapeitepaksuus on tehtyjen tutkimusten perusteella suurimmillaan Espoonlahdenrannan alituksen kohdalla paikallisesti noin 10 m. Pääosin maapeitepaksuus on 5...10 m
ja Kivenlahden asuinkerrostaloalueella on useita avokalliopaljastumia. Maalaji on maaperäkartan perusteella pääosin moreenia, jonka päällä on useassa kohtaa savi-siltti -kerros. Espoonlahdenrannan alituksen kohdalla on ratalinjan suunnassa noin 100 m
osuudella maaperäkartan perusteella savimuodostuma, myös Merivirran alituksen kohdalla on ratalinjan suunnassa noin 50 m osuudella maaperäkartan perusteella savimuodostuma.

Pohjoiseen linjausvaihtoehtoon liittyvän Kaitaantien pystykuilun ympäristössä on maapeitepaksuus noin 0...5 m, kallionpintaan rajautuvan moreenikerroksen päällä on mahdollisesti savi-siltti -kerros.

Maininkitien pystykuilun ympäristössä on maapeitepaksuus noin 5...10 m, kallionpintaan rajautuvan moreenikerroksen päällä on maaperäkartan perusteella savi-siltti -kerros.

Eteläiseen linjausvaihtoehtoon liittyvän Riilahdentien pystykuilun ympäristössä on
maapeitepaksuus noin 5…10 m, kallionpinnan yläpuolella on maaperäkartan perusteella savimuodostuma.

Merivirran pystykuilun ympäristössä on maapeitepaksuus noin 5…10 m, kallionpintaan
rajautuvan moreenikerroksen päällä on maaperäkartan perusteella savi-siltti -kerros.

4.4.3. Kaitaa – Soukka
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Kivenlahden aseman ja ajotunnelin ympäristössä maapeitepaksuus on noin 5…10 m.
Kallionpinnan yläpuolella on maaperäkartan perusteella paikoin moreenikerros ja alueella on myös avokalliopaljastumia. Paikoitellen moreenikerroksen päällä on myös savisiltti -kerros.
Aseman kuilujen sekä Maininkitien ja Merivirran kuilujen maankaivutyöt täytyy tämän
hetkisen pohjatutkimustiedon perusteella tehdä tuettuina kaivantoina johtuen osin
myös niiden läheisyydessä olevista rakenteista. Kivenlahden ajotunnelin suuaukkoalueen maankaivutyöt voidaan tämän hetkisen pohjatutkimustiedon perusteella mahdollisesti tehdä luiskattuina kaivantoina.

4.4.6. Kivenlahti – Saunalahti
Kivenlahden ja Saunalahden asemien suunniteltujen sijaintien välisellä osuudella
maapeitepaksuus on tehtyjen tutkimusten perusteella suurimmillaan Kauklahdenväylän alituksen kohdalla paikallisesti noin 15 m. Pääosin maapeitepaksuus on 5...10 m ja
Saunalahden alueella on ratalinjan kohdalla useita avokalliopaljastumia. Maalaji on
maaperäkartan perusteella pääosin moreenia, jonka päällä on usein savi-siltti -kerros.
Kauklahdenväylän alituksen kohdalla on ratalinjan suunnassa yhteensä noin 200 m
osuudella maaperäkartan perusteella savimuodostumia.
Kauklahdenväylän pystykuilun ympäristössä on maapeitepaksuus noin 5…10 m, kallionpintaan rajautuvan moreenikerroksen päällä on maaperäkartan perusteella savisiltti -kerros.
Kummelitien pystykuilun ympäristössä on maapeitepaksuus noin 0...5 m, kallionpintaan rajautuvan moreenikerroksen päällä on maaperäkartan perusteella savi-siltti -kerros.
Saunalahden aseman ja ajotunnelin ympäristössä maapeitepaksuus on noin 5...10 m.
Saunalahden ajotunnelin avo-osuudella maapeitepaksuus on todennäköisesti yli 10 m.
Kallionpinnan yläpuolella on maaperäkartan perusteella paikoin moreenikerros ja alueella on myös avokalliopaljastumia. Paikoitellen moreenikerroksen päällä on myös savisiltti -kerros.
Aseman kuilujen sekä Kummelitien kuilun maankaivutyöt voidaan tämän hetkisen pohjatutkimustiedon perusteella mahdollisesti tehdä luiskattuina kaivantoina. Kauklahdenväylän kuilun maankaivutyöt täytyy tämän hetkisen pohjatutkimustiedon perusteella tehdä tuettuina kaivantoina. Saunalahden ajotunnelin suuaukkoalueen maankaivutyöt voidaan tämän hetkisen pohjatutkimustiedon perusteella mahdollisesti tehdä
luiskattuina kaivantoina.

paikoitellen moreenikerros. Rajatuilla alueilla on moreenikerroksen päällä myös savisiltti -kerros.
Varikoihin liittyvien ajotunneleiden suuaukkoalueiden maankaivutyöt sekä varikoiden
kuilujen maankaivutyöt voidaan tämän hetkisen pohjatutkimustiedon perusteella mahdollisesti tehdä luiskattuina kaivantoina.

4.5 Kallio-olosuhteet
Tässä suunnitteluvaiheessa käytössä olleet lähtötiedot on esitetty kohdassa 4.4. Seuraavassa on käyty läpi kallioperäolosuhteet osuuksittain, tiedot perustuvat käytössä olleeseen lähtöaineistoon sekä siitä tehtyihin tulkintoihin.
Rikkonaisuusvyöhykkeiden sijainnit ovat alustavia, niiden sijainnit ja luokat täsmentyvät jatkotutkimuksissa.

4.5.1. Matinkylä – Finnoo
Kalastajantien ja Finnoon aseman suunnitellun sijainnin välisellä osuudella kallionpinta on ratatunneleiden kohdalla tasovälillä -12…+8, ratalinjan ulkopuolella on kallionpinnan todettu alimmillaan olevan tasovälillä -15…-20. Kallionpinnan alin kohta sijaitsee
Suomenojan puhdistamon jätevesilammikon itäreunalla. Kallionpinnassa on painanne Kaitaan alueen pohjoista linjausvaihtoehtoa vastaavilla paaluväleillä 8 750 – 8 620 ja
7 800 – 7 500, paaluvälillä 8 620 – 7 800 on kallionpinnassa lievä kumpare ja kallionpinta
yleispiirteisesti nousee paalulta 8 750 itään päin. Esitetyllä radan linjauksella ja tasauksella ratatunneleiden yläpuolella olevan kalliokaton paksuus on kauttaaltaan yli 10 m,
aseman kohdalla kalliokaton paksuus on noin 20 m.
Osuudella ei ole avokalliopaljastumia ratalinjan kohdalla, lähimmät ovat radan eteläpuolella noin 50 m etäisyydellä Kalastajantien länsipuolella. Avokalliopaljastumilla on
tehty havaintoja kallion rakosuunnista 210º…230º/45º…55º (kaateen suunta, kaateen
suuruus) ja 150º…160º/80º…90º. Raot pääosin leikkaavat ratalinjaa noin 45º…90º
kulmassa, osuudella voidaan mahdollisesti tavata paikallisia loivasti (0º…20º) ratalinjaa leikkaavia pystyasentoisia rakoja.
Tehtyjen tutkimusten perusteella kallioperässä on ratalinjaa noin 60º…90º kulmalla
leikkaavia todennäköisesti pystyasentoisia rikkonaisuusvyöhykkeitä Kaitaan alueen
pohjoista linjausvaihtoehtoa vastaavilla paaluväleillä noin 8 750 – 8 710, 8 420 – 8 390 sekä useita suhteellisen kapea-alaisia rikkonaisuusvyöhykkeitä paaluvälillä 8 280 – 8 050.

4.4.7. Saunalahden länsipuolinen osuus, varikkoalueet

4.5.2. Finnoo – Kaitaa

Saunalahden aseman länsipuolisella osuudella maapeitepaksuus kasvaa pohjoiseen
päin mentäessä ollen Harmaakallion varikkoalueen risteyksen kohdalla noin 20 m. Risteyksen pohjoispuolella on pohjatutkimustietojen perusteella tätäkin suurempia maapeitepaksuuksia. Kallionpinnan yläpuolella on maaperäkartan perusteella moreenikerros. Paikoitellen moreenikerroksen päällä on myös savi-siltti -kerros.

Finnoon ja Kaitaan asemien suunniteltujen sijaintien välisellä osuudella kallionpinta
on ratatunneleiden kohdalla tasovälillä -18…+5, Eteläisellä linjausvaihtoehdolla kallionpinta on Kaitaan aseman kohdalla olevilla avokalliopaljastumilla paikoin +25-tasolla. Kallionpinnan alin kohta sijaitsee Hylkeenpyytäjäntien länsipuolisella savikkopainannealueella. Ratalinjan ulkopuolella on em. Hylkeenpyytäjäntien länsipuolen painanteessa kallionpinnan todettu alimmillaan olevan tasovälillä -18…-19. Kallionpinnassa on painanne Kaitaan alueen pohjoista linjausvaihtoehtoa vastaavalla paaluvälillä 7 800 – 7 500, painanteen länsipuolella kallio yleispiirteisesti tarkasteltuna nousee
Kaitaan asemalle asti. Esitetyllä radan linjauksella ja tasauksella ratatunneleiden yläpuolella olevan kalliokaton paksuus on kauttaaltaan yli 10 m, aseman kohdalla kalliokaton paksuus on yli 20 m.

Harmaakallion varikkoalueen kohdalla maapeitepaksuus on noin 5...10 m, useassa kohtaa on myös avokalliopaljastumia. Kallionpinnan yläpuolella on maaperäkartan perusteella moreenikerros. Paikoitellen moreenikerroksen päällä on myös savi-siltti -kerros.
Sammalvuoren varikkoalueen kohdalla maapeitepaksuus on 0...5 m, varikko sijaitsee
avokalliopaljastuma-alueella. Kallionpinnan yläpuolella on maaperäkartan perusteella

Osuudella on todettu olevan avokalliopaljastumia Kaitaan aseman ympäristössä, erityisesti aseman eteläpuolella. Avokalliopaljastumilla on tehty havaintoja kallion rakosuunnista 80º…100º/85º (kaateen suunta, kaateen suuruus), 30º…55º/60º…80º ja
340º…350º/68º…85º sekä loiva-/vaaka-asentoisesta rakoilusta. Raot pääosin leikkaavat ratalinjaa noin 45º…90º kulmassa, osuudella voidaan mahdollisesti tavata paikallisia loivasti (0º…20º) ratalinjaa leikkaavia pystyasentoisia rakoja.
Tehtyjen tutkimusten perusteella kallioperässä on ratalinjaa noin 45º…90º kulmalla
leikkaavia todennäköisesti pystyasentoisia rikkonaisuusvyöhykkeitä Kaitaan alueen
pohjoista linjausvaihtoehtoa vastaavilla paaluväleillä noin 7 650 – 7 600 ja 7 400 – 7 350.
Rikkonaisuusvyöhykkeiden sijainnit ovat alustavia, niiden sijainnit ja luokat täsmentyvät jatkotutkimuksissa.

4.5.3. Kaitaa – Soukka
Kaitaan ja Soukan asemien suunniteltujen sijaintien välisellä osuudella kallionpinta on
ratatunneleiden kohdalla tasovälillä -4…+42. Kallionpinnan alin kohta sijaitsee pohjoisella linjausvaihtoehdolla Riilahdentien alituksen kohdalla. Kallionpinnassa on painanne Kaitaan alueen pohjoista linjausvaihtoehtoa vastaavilla paaluväleillä 6 400 – 6 050
ja 5 850 – 5 500, paaluväleillä 6 050 – 5 850 ja 6 400 – 5 100 kallionpinnassa on kumpare.
Kallionpinta yleispiirteisesti nousee paalulta 6 400 itään Kaitaan asemalle päin. Esitetyllä radan linjauksella ja tasauksella ratatunneleiden yläpuolella olevan kalliokaton
paksuus on kauttaaltaan yli 10 m, aseman kohdalla kalliokaton paksuus on yli 20 m.
Osuudella on todettu olevan avokalliopaljastumia suhteellisen tasaisesti koko asemavälillä. Avokalliopaljastumilla on tehty havaintoja kallion rakosuunnista 326º …336º/70º… 85º (kaateen suunta, kaateen suuruus), 60º…80º/70º…80º ja
100º…120º/80º…85º. Raot pääosin leikkaavat ratalinjaa noin 45º…90º kulmassa,
osuudella voidaan mahdollisesti tavata paikallisia loivasti (0º…20º) ratalinjaa leikkaavia pystyasentoisia rakoja.
Tehtyjen tutkimusten perusteella kallioperässä on ratalinjaa noin 45º…90º kulmalla
leikkaavia todennäköisesti pystyasentoisia rikkonaisuusvyöhykkeitä Kaitaan alueen
pohjoista linjausvaihtoehtoa vastaavilla paaluväleillä noin 6 250 – 6 200, 6 020 – 6 000,
5 880 – 5 830, 5 780 – 5 750 ja 5 650 – 5 600. Rikkonaisuusvyöhykkeiden sijainnit ovat
alustavia, niiden sijainnit ja luokat täsmentyvät jatkotutkimuksissa.

4.5.4. Soukka – Espoonlahti
Soukan ja Espoonlahden asemien suunniteltujen sijaintien välisellä osuudella kallionpinta on ratatunneleiden kohdalla tasovälillä -7…+28. Kallionpinnan alin kohta sijaitsee Espoonlahdentien itäpuolella olevien urheilukenttien alueella. Kallionpinnassa on painanne paaluväleillä 5 100 – 4 970, 4 870 – 4 780 ja 4 680 – 4 460, paaluväleillä
4 970 – 4 870 ja 4 780 – 4 680 kallionpinnassa on kumpare. Kallionpinta yleispiirteisesti
nousee paalulta 4 460 länteen Espoonlahden asemalle päin. Esitetyllä radan linjauksella ja tasauksella ratatunneleiden yläpuolella olevan kalliokaton paksuus on kauttaaltaan yli 10 m, aseman kohdalla kalliokaton paksuus on yli 20 m.
Osuudella on todettu olevan avokalliopaljastumia suhteellisen tasaisesti koko asemavälillä. Avokalliopaljastumilla on tehty havaintoja kallion rakosuunnista
240º …260º/65º… 85º (kaateen suunta, kaateen suuruus) ja 140º…160º/60º…80. Raot
leikkaavat ratalinjaa pääosin noin 35º…90º kulmassa.
Tehtyjen tutkimusten perusteella kallioperässä on ratalinjaa noin 60º…90º kulmalla
leikkaavia todennäköisesti pystyasentoisia rikkonaisuusvyöhykkeitä Espoonlahden itäpuolella olevien urheilukenttien alueella sekä Espoonlahden koulun itäreunalla paa-
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luväleillä noin 4 900 – 4 800 ja 4 580 – 4 450. Rikkonaisuusvyöhykkeiden sijainnit ovat
alustavia, niiden sijainnit ja luokat täsmentyvät jatkotutkimuksissa.

ja tasauksella ratatunneleiden yläpuolella olevan kalliokaton paksuus on kauttaaltaan
yli 10 m.

Maastollisesti suunnittelualue on vaihteleva, merkittävimmät painanteet sijoittuvat ratatunnelin paaluväleille 1 800 – 2 000, 4 500 – 4 700 ja 7 400 – 8 800.

4.5.5. Espoonlahti – Kivenlahti

Osuudella on todettu olevan avokalliopaljastumia pääasiassa Saunalahden aseman
alueella sekä radan länsipuolella paaluvälillä 500...400. Avokalliopaljastumilla on tehty
havaintoja kallion rakosuunnista 325º…335º/80º…90º (kaateen suunta, kaateen suuruus) ja 230º…240º/75º…85º. Raot leikkaavat ratalinjaa pääosin noin 45º…90º kulmassa, osuudella voidaan tavata myös paikallisia loivasti (0º…20º) ratalinjaa leikkaavia pystyasentoisia rakoja.

Ratalinja sijoittuu rakennettuun ympäristöön. Paaluväleillä 0 – 1 200 ja 7 700 – 8 800
rakennukset sijaitsevat pääsääntöisesti hieman etäämmällä ratalinjasta kuin muilla
osuuksilla. Ratatunneli alittaa Suomenojan jätevesialtaan noin 8 200 – 8 500 paaluvälillä.

Espoonlahden ja Kivenlahden asemien suunniteltujen sijaintien välisellä osuudella
kallionpinta on ratatunneleiden kohdalla tasovälillä -2…+34. Kallionpinnan alin kohta
on Espoonlahdenrannan alituksen kohdalla. Kallionpinnassa on painanne paaluväleillä 3 750 – 3 550, 3 050 – 2 880 ja 2 760 – 2 650, paaluväleillä 4 460 – 3 750, 3 550 – 3 050 ja
2 880 – 2 760 kallionpinnassa on kumpare. Esitetyllä radan linjauksella ja tasauksella ratatunneleiden yläpuolella olevan kalliokaton paksuus on kauttaaltaan yli 10 m, aseman
kohdalla kalliokaton paksuus on yli 20 m.
Osuudella on todettu olevan avokalliopaljastumia suhteellisen tasaisesti koko asemavälillä. Avokalliopaljastumia on varsinkin Espoonlahden aseman ympäristössä sekä Kivenlahden asuinkerrostaloalueella. Avokalliopaljastumilla on tehty havaintoja kallion rakosuunnista 240º…260º/65º…85º (kaateen suunta, kaateen suuruus) ja
140º …160º/60º…80º sekä 100º…120º/80º…90º ja 340º…350º/80º…90º. Raot leikkaavat ratalinjaa pääosin noin 35º…90º kulmassa.
Tehtyjen tutkimusten perusteella kallioperässä on ratalinjaa noin 60º…90º kulmalla
leikkaavia todennäköisesti pystyasentoisia rikkonaisuusvyöhykkeitä Espoonlahdenrannan alituksessa olevan painanteen kohdalla paaluvälillä 3 700 – 3 550, Merivirran ja
Meriusvan välisellä alueella paaluvälillä 2 900 – 2 800 sekä Kivenlahdenkadun alituksen
kohdalla paaluvälillä 2 550 – 2 500. Rikkonaisuusvyöhykkeiden sijainnit ovat alustavia,
niiden sijainnit ja luokat täsmentyvät jatkotutkimuksissa.

4.5.6. Kivenlahti - Saunalahti

Tehtyjen tutkimusten perusteella kallioperässä on ratalinjaa noin 45º…90º kulmalla
leikkaavia todennäköisesti pystyasentoisia rikkonaisuusvyöhykkeitä Saunalahden aseman länsipuolella paaluvälillä 1 000 – 950 sekä paaluvälillä 300 – 250. Rikkonaisuusvyöhykkeiden sijainnit ovat alustavia, niiden sijainnit ja luokat täsmentyvät jatkotutkimuksissa.
Harmaakallion varikko sijaitsee kalliomäessä, jossa kallionpinta on tasovälillä +9…+34.
Kallionpinta yleispiirteisesti laskee mäen kaakkoiskulmalta luoteeseen päin.
Alueen on todettu olevan avokalliopaljastumavaltainen, avokalliopaljastumilla on tehty
havaintoja kallion rakosuunnista 290º…310º/80º…90º (kaateen suunta, kaateen suuruus), 55º…75º/60º…80º ja 350º…10º/75º…85º . Raot leikkaavat varikkohalleja pääosin noin 45º…90º kulmassa, osuudella voidaan tavata myös loivasti (0º…20º) ratalinjaa leikkaavia pystyasentoisia rakoja.
Rikkonaisuusvyöhykkeet sijaitsevat saatujen pohjatutkimustietojen perusteella kalliomäen etelä- ja pohjoispuolella kiertäen mäen. Mahdollisista rikkonaisuusvyöhykkeistä
saadaan täydentävää tietoa jatkotutkimuksissa.

Kivenlahden ja Saunalahden asemien suunniteltujen sijaintien välisellä osuudella kallionpinta on ratatunneleiden kohdalla tasovälillä -8…+48. Kallionpinnan alin kohta sijaitsee Kauklahdenväylän alituksen kohdalla. Kallionpinnassa on painanne paaluväleillä 2 360 – 2 200, 1 990 – 1 830 ja 1 500 – 1 350, paaluväleillä 2 200 – 1 990, 1 830 – 1 500 ja
1 350 – 1 050 kallionpinnassa on kumpare. Esitetyllä radan linjauksella ja tasauksella ratatunneleiden yläpuolella olevan kalliokaton paksuus on kauttaaltaan yli 10 m, aseman
kohdalla kalliokaton paksuus on yli 20 m.

Sammalvuoren varikko sijaitsee kalliomäessä, jossa kallionpinta on tasovälillä
+29…+44. Kallionpinta yleispiirteisesti laskee mäen keskellä olevalta korkeimmalta
kohdalta mäen reunoille päin.

Osuudella on todettu olevan avokalliopaljastumia vaihtelevassa määrin koko asemavälillä, erityisesti Saunalahden alueella. Avokalliopaljastumilla on tehty havaintoja kallion rakosuunnista 100º…120º/80º…90º (kaateen suunta, kaateen suuruus) ja
340º …350º/80º…90º sekä 325º…335º/80º…90º ja 230º…240º/75º…85º . Raot leikkaavat ratalinjaa pääosin noin 45º…90º kulmassa, osuudella voidaan mahdollisesti tavata paikallisia loivasti (0º…20º) ratalinjaa leikkaavia pystyasentoisia rakoja.

Rikkonaisuusvyöhykkeet sijaitsevat saatujen pohjatutkimustietojen perusteella kalliomäen kaakkoispuolella kiertäen mäen. Mahdollisista rikkonaisuusvyöhykkeistä saadaan täydentävää tietoa jatkotutkimuksissa.

Tehtyjen tutkimusten perusteella kallioperässä on ratalinjaa noin 60º…90º kulmalla
leikkaavia todennäköisesti pystyasentoisia rikkonaisuusvyöhykkeitä Kauklahdenväylän
alituksessa olevan painanteen kohdalla paaluvälillä 2 350 – 2 300 sekä Kummelivuoren
itäpuolella paaluvälillä 1 500 – 1 400. Rikkonaisuusvyöhykkeiden sijainnit ovat alustavia,
niiden sijainnit ja luokat täsmentyvät jatkotutkimuksissa.

Alueen on todettu olevan avokalliopaljastumavaltainen, avokalliopaljastumilta on tehty
havaintoja kallion rakosuunnista 240º…260º/65º…85º (kaateen suunta, kaateen suuruus) ja 140º…160º/60º…80. Raot leikkaavat varikkohalleja noin 45º…90º kulmassa.

4.6 Pinta- ja pohjavedet

4.5.7. Saunalahden länsipuolinen osuus, varikkoalueet

Suunniteltava ratatunneli kulkee rannikolla ja sijoittuu Kivenlahden alueella (paaluvälillä 2 100 – 2 200) lähimmillään alle 300 metrin etäisyydelle meren rannasta. Paaluvälillä 6 500 – 6 800 ratalinja sijoittuu noin 70 metrin etäisyydelle Hannusjärvestä. Hannusjärvi on ainoa Etelä-Espoon mantereella sijaitseva järvi, jonka pinta-ala on noin 6 ha.
Järvellä ja sen lähistön Hannusmetsällä on ekologisia ja virkistyksellisiä arvoja, jotka
tulee ottaa huomioon alueen ja sen ympäristön maankäytön suunnittelussa.

Saunalahden aseman länsipuolisella osuudella paaluvälillä 0 – 1 000 kallionpinta on ratatunneleiden kohdalla tasovälillä -9…+20. Kallionpinta yleispiirteisesti laskee Kummelivuorella sijaitsevalta Saunalahden asemalta länteen päin. Kallionpinnassa on
mahdollisesti yksittäinen painanne paaluvälillä 750 – 550. Esitetyllä radan linjauksella

Ratatunneli alittaa Finnoonojan (Finnobäcken) noin paalulla 8 500, noin paalulla 7 700
Djupsund-bäckenin ojan ja Lambrobäckenin ojan noin paalulla 100. Lisäksi Harmaakallion metrovarikko alittaa Lambobäckenin ojan ja Finnoon ajotunneli alittaa Djupsundbäckenin ojan.

Suunniteltavan ratalinjan pohjoispuolella noin 1,8 kilometrin etäisyydellä sijaitsee Puolarmetsän II-luokan pohjavesialue (tunnus 0104902). Ratalinja kulkee Brinkinmäen Iluokan pohjavesialueella (tunnus 0104901) noin paaluvälillä 320 – 1 070. Brinkinmäen
pohjavesialueella sijaitsee Kauklahden vedenottamo, joka toimii varavedenottamona.
Ratatunneliin yhteydessä olevat varikot sijaitsevat Sammalvuoren ja Harmaavuoren
alueilla. Harmaavuoren varikko sijoittuu osittain Brinkinmäen I-luokan pohjavesialueelle ja noin 80 metrin etäisyydelle Kauklahden vedenottamosta.
Ratalinjalle suunnitellaan 9 asemaa, 8 ajotunnelia ja 9 pystykuilua. Harmaakallion ajotunneli sijoittuu osittain Brinkinmäen pohjavesialueelle, lähimmillään noin 60 metrin etäisyydelle Kauklahden vedenottamosta. Lisäksi Saunalahden ajotunneli sijoittuu
osittain samaiselle pohjavesialueelle.
Pinta- ja pohjavesien huomioon ottaminen on selostettu tarkemmin luvussa 6.4.

Matinkylä – Kivenlahti metro, alustava yleissuunnitelma
SUUNNITELMAT

22

22

5 SUUNNITELMAT
5.1 Rata
5.1.1. Ratageometria
Ratasuunnitelmat sisältävät ratageometriasuunnitelmat välille Matinkylä – Kivenlahti. Linjalle tulee viisi asemaa; Finnoo, Kaitaa, Soukka, Espoonlahti ja Kivenlahti. Ratageometriat on suunniteltu siten, että rataa voidaan myöhemmin jatkaa Kauklahden tai
Kirkkonummen suuntaan. Linjan jatkamista Kauklahden suuntaan on tutkittu hieman
tarkemmin. Kauklahden suunnan ensimmäinen asema on suunniteltu Saunalahteen.
Ratasuunnitelmat sisältävät myös raiteiden suunnittelun metrovarikolle. Varikon sijainnista on kaksi vaihtoehtoa Sammalvuori ja Harmaakallio. Varikkojen raiteet erkanevat
linjaraiteelta Espoonlahden ja Kivenlahden välillä sekä Saunalahden aseman jälkeen.
Suunniteltu metrolinja liittyy rakenteilla olevaan Ruoholahti – Matinkylä -metroon Matinkylän kääntö- ja säilytys-raiteiden länsipäässä. Metron jatko-osuuden valmistuessa
Kivenlahteen saakka Matinkylän kääntö- ja säilytysraiteiden toiminta muuttuu normaaleiksi linjaraiteiksi.
Rata kulkee koko matkalla tunnelissa. Linjaraiteiden tunneleiden välinen raideväli on
17,8 m.
Ratalinja on suunniteltu vaakageometrian normaaleja suositusarvoja käyttäen lähes
koko linjalla. Soukan aseman molemmin puolin on jouduttu käyttämään poikkeuksellisesti sallittavia arvoja R =480 - 510 metriä. Samoin Kaitaan alavaihtoehdoissa on käytetty arvoja R = 470 - 590. Pituuskaltevuuden normaalia maksimiarvoa 30 ‰ suurempaa kaltevuutta joudutaan käyttämään Soukan aseman länsipuolella (35 ‰).
Suunnitelmassa on yhteensä kuusi raiteenvaihtopaikkaa. Raiteenvaihtopaikat sijaitsevat pääosin asemien päissä, paitsi Soukan ja Espoonlahden välillä sekä Kaitaan alavaihtoehdossa B.

Radan vaakageometria on pyritty suunnittelemaan mahdollisimman suoraksi Kaitaaseen asti. Finnoon kohdalla on myös pyritty kallio-olosuhteiden perusteella edullisimpaan linjaukseen. Aseman ja radan korkeusaseman määrää Finnoon alueen syvä pehmeikkö.
Suunniteltu Blominmäen jätevesipuhdistamon paineellinen puhdistettujen jätevesien
siirtotunneli alittaa radan tasossa -50.
Finnoon aseman länsipuolella on raiteenvaihtopaikka.
Kaitaa – Soukka
Kaitaan aseman sijainnista ja ratalinjauksista on esitetty kaksi vaihtoehtoista suunnitelmaa; A ja B. Molemmat vaihtoehdot on esitetty, koska alueen maankäyttösuunnitelmat ovat vielä keskeneräisiä. Vaihtoehdot eroavat mm. sisäänkäyntien sijaintien, aseman korkeustason sekä raiteenvaihdon sijainnin suhteen.
Vaihtoehto A
Asema ja raiteenvaihtopaikka sijoittuvat Iivisniemenkadun länsipuolella olevan kallion
alle. Rata on pyritty suunnittelemaan mahdollisimman suoraksi Kaitaan ja Soukan välillä. Kallionpinnan korkeus aseman itäpuolella ja Soukan ja Kaitaan välillä oleva ruhje
vaikuttavat raiteenvaihdon ja aseman korkeusasemaan.
Aseman itäpuolella on jouduttu käyttämään kaarresäteen arvoa R = 590, jotta päästään
Finnoon aseman tavoiteltuun sijaintiin.

Espoonlahti – Kivenlahti
Espoonlahden aseman kohdalla saavutetaan hyvä ratageometria. Aseman korkeuden
pakkopiste on aseman länsipuolella oleva ruhje. Suoralle sijoittuva raiteenvaihtopaikka
on aseman länsipuolella. Raiteenvaihtopaikan jälkeen erkanee linjaraiteelta raide Sammalvuoren varikolle. Varikon toinen tuloraide on lähempänä Kivenlahden asemaa suoralla, jonka pituuskaltevuuden arvo on 10 ‰ ja R = 6 000.
Kivenlahti – Saunalahti
Aseman ja raiteenvaihtopaikan jälkeen ratalinjaus kaartuu kohti Kauklahtea minimiarvojen puitteissa ja sen jälkeen vaakageometria kohti Saunalahden asemaa on lähes
suora. Geometriasuunnittelussa on otettu huomioon mahdollinen radan jatkaminen Kivenlahden aseman jälkeen kohti Kirkkonummea.
Saunalahden asema sijoittuu Kummelivuoren alle. Aseman jälkeen on raiteenvaihtopaikka.
Kun linjaston pääteasema ja varikon sijainti selviävät, tulee jatkosuunnittelussa tarkentaa ratageometria- ja kääntöraidesuunnitelmia metrojunan ajosuunnan vaihtamiseksi
pääteasemalla. Metrojunan ajosuunnan vaihtamiseksi käytetään pääteasemalla aseman eteen ja taakse sijoitettuja vaakasuoria kääntöraiteita. Aseman takimmaisen vaihteiston (sovitetun raideristeyksen) yhteyteen sijoitetaan kääntölaituri. Pääteaseman
takana olevassa vaihteistossa käytetään R = 200 m vaihteita. Pääteaseman eteen sijoitetaan ensisijaisesti puolenvaihtovaihteet R = 600 m peräkkäin tai sovitettu raideristeys, joissa on R = 600 m vaihteet. Ratageometria voidaan muokata vaatimukset täyttäväksi sekä Kivenlahden että Saunalahden asemien kohdalla.

Vaihtoehto B
Kauklahden pintavaihtoehto

Raiteenvaihtopaikoilla vaihteina käytetään YV 54E1 - 200 - 1:7,2 vaihteita.

Asema on sijoittunut Iivisniementien pohjoispuolelle ja raiteenvaihto sijaitsee suoralla
Kaitaan ja Soukan asemien puolivälissä. Aseman sijainnista johtuen ja tarpeeksi pitkän
suoran aikaansaamiseksi raiteenvaihdolle on vaakageometriassa jouduttu käyttämään
arvoja R = 470 - 490.

Jatkosuunnittelussa radan korkeustasoa pitää tarkentaa kriittisiltä paikoilta tehtävien
pohjatutkimusten perusteella.

Metrotunneli alittaa Riilahdentien kohdalla Ylä-Soukan ja Riilahdentien välisen viemäritunnelin, jonka pohjan taso Riilahdentien päässä on -0,27.

Metrolinjan jatkamisesta Kivenlahden asemalta Kauklahteen on alustavasti selvitetty
myös vaihtoehto, jossa rata nousee maanpinnalle Saunalahden aseman jälkeen Kauklahdenväylän itäpuolella. Saunalahden asema sijoittuu tällöin Kummelivuoren itäreunaan kallion sisään. Tämän jälkeen rata nousee kohti maanpintaa, linjaus alittaa Kauklahdenväylän betonitunnelissa ja nousee sen jälkeen maanpintaan. Suunnitelma on
esitetty raportin liiteaineistossa.

Soukka – Espoonlahti

Kirkkonummen suunta

Soukan aseman sijainti vaikuttaa ratageometriaan aseman molemmin puolin siten, että vaakageometrian hyvät minimiarvot eivät täyty. Soukan ja Espoonlahden välille rata
on pyritty suunnittelemaan mahdollisimman suoraksi.

Metrolinjan jatkamisesta Kivenlahden aseman länsipuolelta Kirkkonummen suuntaan
laadittiin neljä eri vaihtoehtoista suunnitelmaa; Linjaukset Länsiväylän eteläpuolitse
Espoonlahden ali ja yli sekä linjaukset Länsiväylän pohjoispuolitse Espoonlahden ali
ja yli.

Varikon toimintaperiaate mm. pääteaseman suhteen ja varikkoraiteiden liittymispaikat
linjaraiteisiin tulee tarkentaa ja optimoida jatkosuunnittelun yhteydessä varikon sijainnin varmistuttua.

5.1.2. Ratalinja
Matinkylä – Finnoo – Kaitaa
Ratalinjauksen sijoitukseen vaikuttaa suunniteltu ja rakenteilla oleva Länsimetro Matinkylässä. Matinkylän päässä radan pystygeometria on rakenteilla olevien kääntöja säilytysraiteiden kohdalla pitkään vaakasuorassa. Kun linjausta jatketaan ja kääntö- ja säilytysraiteiden toiminta muuttuu normaaleiksi linjaraiteiksi, lyhennetään vaakasuoraa osuutta ja ratalinjaa painetaan alaspäin jo nyt rakennettavien kääntö- ja säilytysraiteiden loppupäästä alkaen.

Soukan aseman länsipuolella on syvä ruhje, joka määrittelee aseman korkeusaseman.
Aseman länsipuolella on käytetty normaalia suurempaa kaltevuutta 35 ‰, jotta asema
saataisiin mahdollisimman ylös. Raiteenvaihtopaikka sijoittuu ruhjeen ja kalliopainanteen jälkeiselle suoralle. Raiteenvaihtopaikan kohdalla radan pituuskaltevuus on 10 ‰.
Metrotunneli alittaa plv 5 000 – 51000 Ylä-Soukan ja Riilahdentien välisen viemäritunnelin, jonka pohjan taso Ylä-Soukan päässä on +0,90.

Maanpäälliset linjausvaihtoehdot olivat erittäin hankalia luonnonsuojelualueen (eteläpuoli) ja tilanpuutteen sekä asutuksen (pohjoispuoli) takia. Suunnitelmissa on varauduttu jatkamaan linjaa Kirkkonummen suuntaan Länsiväylän pohjoispuolitse kalliotunneliratkaisuna Espoonlahden ali kohti Kirkkonummea. Pystygeometrian maksimiarvoilla päästään tarvittaessa aina syvyyteen -60 asti. Suunnitelma on esitetty raportin liiteaineistossa.

Kuva 21.

Viereisellä sivulla radan yleiskartta ja pituusleikkaus.
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5.2 Asemat
5.2.1. Finnoon asema
Aseman sijainnin ja ratalinjauksen on vahvasti
määrännyt kallio-olosuhteet.
Sisäänkäynnit on sijoitettu Finnoon osayleiskaavaluonnoksen maankäyttövisioiden ja katualueverkon aluevarausten mukaan mahdollisimman laajalle alueelle kurottautuen. Sisäänkäyntien paikat
täsmentyvät tarkempien maankäyttösuunnitelmien mukaan.
Itäinen sisäänkäynti sijaitsee Suomanlahdentien
jatkon katualueen aluevarauksen varrella kallioteknisesti mahdollisimman hyvällä alueella. Lippuhalli
on sijoitettu sisäänkäynnin yhteyteen maanpäälle.
Läntisen sisäänkäynti on sijoitettu kaupallisten
palvelualueiden kortteliin nykyisen Hyljeluodontien varteen. Lippuhalli on sijoitettu maan alle, josta tasonvaihto maanpinnalle on joustavaa ja sisäänkäynnin paikan voi vielä myöhemminkin tarkentaa maankäyttösuunnitelmien mukaan.
Tässä suunnitelmassa sisäänkäynti on käännetty
kohti etelää, tulevaa asuinpaikkarakentamisen voimakkainta painoaluetta.
Molemmat sisäänkäynnit sijaitsevat hyvien kulkuyhteyksien varrella.
Sisäänkäyntien korkeusasema on +3.0 ja laiturialue on tasolla -39.0.
Sisäänkäyntien ja laiturialueen korkeusero on 42 m.
Teknisten kuilujen tilavaraukset on sijoitettu katualueiden tilavarausten varteen.
Erityspiirteet ja jatkosuunnittelu:
Alueen maankäyttösuunnittelu on vielä niin alustavassa vaiheessa, että sisäänkäyntien sijaintien
suuretkin muutokset ovat todennäköisiä. Näillä
muutosten myötä myös asemahallin sijaintia ratalinjan pituussuunnassa tullaan todennäköisesti
tarkistamaan.
Kuva 22.

Finnoon aseman asemapiirros.
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Finnoon asema.
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5.2.2. Kaitaan asema
Alueen tulevat maankäyttösuunnitelmat tarkentuvat Kaitaa – Iivisniemi osayleiskaavatyön yhteydessä.
Ratalinjausvaihtoehtojen mukaisesti Kaitaan asemasta on esitetty kaksi sijaintivaihtoehtoa, joissa molemmissa pääsisäänkäynti sijoittuu samalle
alueelle Kaitaantien ja IIvisniemenkadun risteykseen puistovyöhykkeelle.
Vaihtoehto A (punainen linja)
Itäpään sisäänkäynti, pääsisäänkäynti on sijoitettu
Kaitaantien ja Iivisniemenkadun risteykseen, jossa
se parhaiten palvelee niin alueen sisäistä liikennettä kuin myös bussilla matkustavia vaihtomatkustajia.
Länsipään sisäänkäynti sijoittuu kalliometsäalueelle, johon on suunnitteilla lisärakentamista. Sisäänkäynnin sijainti tarkentuu tulevien maankäyttösuunnitelmien mukaan.
Molempien sisäänkäyntien lippuhallit on mahdollista sijoittaa heti sisäänkäyntien yhteyteen valoisaan tilaan maan päälle.
Sisäänkäyntien korkeusasemat ovat +10.0 ja
+20.0. Laiturialue on tasolla -16.5. Sisäänkäyntien
ja laiturialueen korkeusero on 26,5 m ja 36,5 m.
Teknisten kuilujen tilavaraukset on aseman itäpäässä sijoitettu Iivisniemenkadun varteen ja länsipäässä kalliometsäalueelle.

Kuva 24.

Kaitaan asema, vaihtoehto A.
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Kaitaan asema, vaihtoehto A.
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Vaihtoehto B (sininen linja)
Länsipään sisäänkäynti, pääsisäänkäynti sijaitsee
samalla alueella kuin A-version pääsisäänkäynti.
Itäpään sisäänkäynti on sijoitettu koulun viereen
Iivisniementien varteen.
Sisäänkäyntien korkeusasemat ovat +10.0 ja +8.0.
Laiturialue on tasolla -16.5.
Sisäänkäyntien ja laiturialueen korkeusero on
24,5 - 26,5 m.
Teknisten kuilujen tilavaraukset on sijoitettu Iivisniementien varteen.
Erityispiirteet ja jatkosuunnittelu:
Maankäyttösuunnitelmien tarkentuminen Kaitaa –
Iivisniemi ja Finnoon osayleiskaavatöiden yhteydessä vaikuttaa todennäköisesti erityisesti toisen
sisäänkäynnin sijaintiin tai jopa tarpeellisuuteen.
Kalliometsään sijoitetun sisäänkäynnin ja lippuhallin korkeusero on suuri, 36,5 metriä.

Kuva 26.

Kaitaan asema, vaihtoehto B.
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5.2.3. Soukan asema
Asema sijoittuu Yläkartanontien alapuolelle Soukan kauppakeskuksen välittömään läheisyyteen.
Sisäänkäynnit on sijoitettu Espoon Kaupunkisuunnittelukeskuksen lähtökohtamuistion mukaisiin
paikkoihin. Läntinen sisäänkäynti on integroitu
Yläkartanontien ja Soukansillan varren liikerakennukseen.
Itäinen sisäänkäynti on istutettu osaksi Soukantoria, Kaskivuorenraitin ja Soukanraitin risteykseen.
Myös itäisessä sisäänkäynnissä rakennukseen integroitu vaihtoehto on mahdollinen.
Molemmissa sisäänkäynneissä lippuhallit on sijoitettu maanalaisiin kerroksiin, jotta maanpäällinen
rakennus voidaan tehdä mahdollisimman pienenä. Soukantorille sijoitettu itsenäinen sisäänkäynti
tulisi olla hyvin transparentti ja siro, jotta se istuu
pienehkölle torialueelle.
Sisäänkäyntien korkeusasemat ovat +25.0 sekä
+32.0. Laiturialue on tasolla -11.0.
Sisäänkäyntien ja laiturialueen korkeusero on
36,0 m ja 43,0 m.
Teknisten kuilujen tilavaraukset on sijoitettu Yläkartanontien ja Soukantien varteen.
Erityispiirteet ja jatkosuunnittelu:
Kauppakeskusalueen ja Yläkartanontien varren kehittämis- ja lisärakentamissuunnittelun sekä metron suunnittelun tulisi jatkossa edetä “käsi-kädessä”. Tässä yhteydessä olisi erinomainen mahdollisuus tutkia tarkemmin molempien sisäänkäyntien
sijoittamista nykyisten rakennusten tai lisärakentamisen yhteyteen.
Tämän lisäksi voisi tutkia itä- ja länsipään sisäänkäyntien mahdollista keskittämistä yhteen kokonaisuuteen, joka voisi sijaita Yläkartanontien ja
Soukansillan “risteyksessä” tai ostoskeskuksen
laajennusosan yhteydessä Yläkartanontien eteläpuolella. Tässä yhdistetyssä sisäänkäyntirakennuksessa olisi sisäänkäynnit sekä “ylä- että alatasoilta”, +25- ja +32-tasoilta.
Kuva 27.

Asemahallin ja sisäänkäyntien korkeusasemien tasoerot ovat suuria, 36 ja 43 metriä.

Soukan aseman asemapiirros.
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Kuva 28.

Soukan asema.

Matinkylä – Kivenlahti metro, alustava yleissuunnitelma
SUUNNITELMAT

31 31

5.2.4. Espoonlahden asema
Asema sijoittuu kauppakeskus Lippulaivan lounaispuolelle, Espoonlahdenraitin kohdalle Espoonlahdentorin ja Solmutorin väliin.
Länsipään sisäänkäynnissä on kolme sisäänkäyntikohtaa. Yksi Espoonlahdentorilla, yksi Espoonlahdenkadun varressa Ulappakadun kohdalla ja yksi
Lippulaivan laajennuksen ja bussiterminaalin välissä rakennuksien “välissä / sisällä”. Kaikki kolme
sisäänkäyntikohtaa johtavat samaan maanalaiseen, mutta luonnonvaloa saavaan lippuhalliin. Sisäänkäyntien ja muiden tilojen aukioloajat voivat
olla toisistaan riippumattomia.
Itäpään sisäänkäynti sijaitsee Solmutorilla Lippulaivan ylätason sisäänkäynnin edustalla Espoonlahdenraitin varrella. Tästä sisäänkäynnistä on
myös hyvät kevyenliikenteen yhteydet etelään urheilupuistoon ja koulujen suuntaan. Lippuhalli sijaitsee maan alla asuinrakennuksen alapuolella.
Länsipään sisäänkäynnin korkeusasemat ovat
+20.0, +13.2 ja +14.5. Itäpään sisäänkäynti on
+19.0 tasolla. Laiturialue on tasolla -13.5.
Sisäänkäyntien ja laiturialueen korkeusero on
26,7 - 33,5 metriä.
Teknisten kuilujen tilavaraukset on sijoitettu asemahallin pohjoispuolelle Espoonlahdenraitin varrelle Lippulaivan maanalaisen laajennusosan kylkeen.
Erityispiirteet ja jatkosuunnittelu:
Sisäänkäyntien, erityisesti läntisen sisäänkäynnin jatkosuunnittelu on tehtävä kiinteässä yhteistyössä Lippulaivan ja bussiterminaalin suunnittelun yhteydessä. Itäisen sisäänkäynnin lippuhallin
kohdan kalliokatto asuinrakennuksen alla on kriittinen. Jatkosuunnittelussa tulisi tutkia, voidaanko
ratalinjausta sekä asemalaiturin sijaintia muuttaa
siten, että läntinen sisäänkäynti olisi Lippulaivan
edessä Espoonlahdenkadulla ja itäinen Espoonlahdentien tuntumassa, jolloin aseman saavutettavuus paranisi.

Kuva 29.

Espoonlahden aseman asemapiirros.
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Kuva 30.

Espoonlahden asema.
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5.2.5. Kivenlahden asema
Asema sijoittuu Kivenlahdentien eteläpuolelle Merivirran ja Kivenlahdenkadun väliin lähes kokonaan
rakentamattomalle alueelle.
Läntinen sisäänkäynti sijaitsee Kivenlahdentien
varressa. Sisäänkäyntikohtia on esitetty tien molemmille puolille, pohjois- ja eteläpuolelle. Pohjoinen sisäänkäynti palvelee erityisesti sen välittömään yhteyteen kaavailtua liityntäliikennettä, pysäköintilaitosta ja bussiterminaalia. Tästä sisäänkäynnistä on kulkuyhteys maanalaiseen lippuhalliin Kivenlahdentien alittavan yhdystunnelin kautta.
Itäinen sisäänkäynti ja lippuhalli on sijoitettu Merivirran varteen ehdotetulle “metrotorille”. Metrotori
ja Kivenlahdentori muodostavat kaksoistorin, joka
sijaitsee Amfista pohjoiseen johtavan “Merikäynti” -jalankulkuraitin päässä ja johon myös Ylä-Kivenlahdesta tulevat jalankulkuraitit johtavat.
Itäisen sisäänkäynnin sijoittamisesta Kivenlahdentorille luovuttiin torialueen maanpäällisten ja
maanalaisten tilojen ahtauden takia.
Länsipään sisäänkäynnin korkeusasemat ovat
+10.0 ja +12.0 .
Itäpään sisäänkäynti on +10.0 tasolla. Laiturialue
on tasolla -24.0 .
Sisäänkäyntien ja laiturialueen korkeusero on
34,0 - 36,0 metriä.
Teknisten kuilujen tilavaraukset on sijoitettu asemahallin pohjoispuolelle Kivenlahdentien suuntaisen kevyenliikenteen raitin varteen.
Erityispiirteet ja jatkosuunnittelu
Asemahallin ja sisäänkäyntien korkeusasemien
tasoerot ovat suuria, 33 ja 36 metriä. Asemahallin alueen ja liityntäpysäköintialueen maankäyttösuunnitelmia olisi jatkossa kehitettävä yhdessä
metron suunnittelun kanssa.

Kuva 31.

Kivenlahden aseman asemapiirros.
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Kuva 32.

Kivenlahden asema.
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5.2.6. Saunalahden asema
Asema sijoittuu Kummelivuoren alueelle.
Pohjoinen sisäänkäynti on sijoitettu liikerakennuksen yhteyteen Saunalahdenkadun varteen. Lippuhalli on ensimmäisessä kellarikerroksessa Saunalahdenkadun alla, jotta sisäänkäynti veisi liikerakennuksen maantasosta mahdollisimman vähän
tilaa.
Eteläinen sisäänkäynti ja sen maanpäällinen lippuhalli sijaitsee luonnonkauniissa kalliorinteessä
Kummelivuorentien varressa, jossa se palvelee erityisesti Kummelivuorensuun suunnasta saapuvia
matkustajia.
Pohjoisen sisäänkäynnin korkeusasema on +20.0
ja eteläinen sisäänkäynti tasolla +20.0. Laiturialue
on tasolla -17.7.
Sisäänkäyntien ja laiturialueen korkeusero on 37
metriä.
Teknisten kuilujen tilavaraukset on esitetty Saunalahdenkadun varteen. Kuilujen johtaminen asemahallista kadun varteen edellyttää pitkiä vaakasiirtymiä.
Erityispiirteet ja jatkosuunnittelu
Asemahallin ja sisäänkäyntien korkeusasemien tasoerot ovat suuria, 37 metriä.
Teknisten kuilurakennusten vaakasiirtymät ovat
pitkiä.
Liikerakennukseen integroidun sisäänkäynnin jatkosuunnittelu on tehtävä kiinteässä yhteistyössä
liikerakennuksen suunnittelun kanssa. Sisäänkäynti voi olla myös Saunalahdenkadun itäpuolella.

Kuva 33.

Saunalahden aseman asemapiirros.
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Kuva 34.

Saunalahden asema.
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5.3 Varikkovaihtoehdot
5.3.1. Suunnittelun lähtökohdat ja mitoitus
Metrolinjaston laajentuessa Matinkylästä länteen käyvät nykyisen metrovarikon säilytys-, huolto- ja korjaustilat liian pieneksi ja toimintaetäisyys nykyiseltä varikolta kasvaa
liian suureksi. Uuden linjaston länsipäähän tarvitaan varikko.

löin neljän junayksikön mittainen, noin 360 m. Tämän lisäksi hallia pidentävät vaihdealueet säilytysraiteiden molemmissa päissä. Junan pitää pystyä vaihtamaan raidetta
myös säilytyshallin perällä.

Varikon tilatarpeet ovat pääpiirteittäin seuraavat:

Säilytyshallin palo-osastointi tulee ottaa huomioon suunnitelmissa. Kalliotiloihin sijoitettava säilytyshalli jaetaan pituussuuntaisesti kahteen osaan ja osastoinnin yhteyteen
suunnitellaan hätäpoistumisreitit ulos hallista.

•
•
•
•

säilytyshalli 15 - 16 junayksikölle, kukin yksikkö 90 m pitkä (1 junayksikkö = 4 vaunua)
säilytystilojen laajentamismahdollisuus vähintään neljälle junayksikölle
tarkastus-, huolto- ja korjaushalli kolmelle junayksikölle
sosiaalitilat henkilökunnalle

Metrolinja Matinkylästä länteen on suunniteltu rakennettavaksi kokonaan kalliotunnelissa kulkevaksi, joten maanpäällisen varikon toteuttaminen ei teknis-taloudellisesti ole
tarkoituksenmukaista ja näin ollen myös metrovarikko on suunniteltu kalliotiloihin sijoitettavaksi. Mikäli varikkoalueelle löytyy paikka maanpäältä, on myös maanpäällinen
varikkovaihtoehto mahdollinen.
Kalliotiloihin sijoittuvan metrovarikon tilaratkaisuista sekä palo- ja pelastusturvallisuuteen liittyvistä asioista on tehtävän yhteydessä neuvoteltu Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa. Varikko on toteutettavissa tässä vaiheessa esitettyjen luonnosten
mukaisina, kun jatkosuunnittelussa otetaan huomioon, että mm. henkilöiden turvallisen poistumisen mahdollistavat uloskäytävät ratkaistu siten, etteivät poistumistiematkat uloskäytäviin ylitä RakM:n maksimietäisyyttä (2 x 45 m).
Palo- ja pelastusturvallisuuden osalta metrovarikon suunnitelmaratkaisut tulee jatkosuunnittelussa sopia yksityiskohdiltaan pelastusviranomaisten kanssa.
Metron toiminnan kannalta varikon edullisin sijainti on linjaston päässä. Mikäli varikko
sijoittuu linjaston keskelle, tulee sieltä olla yhteys linjastolle molempiin suuntiin. Varikolle tulevat ratalinjat yhdistetään raiteenvaihtopaikalla, jotta ajo säilytyshalliin tai
huoltohalliin on mahdollista ja että ajo huoltohallista säilytyshalliin ja päinvastoin on
mahdollista.

Tarkastus-, huolto- ja korjaushalli
Tarkastus-, huolto- ja korjaushalli suunnitellaan kolmelle junayksikölle. Paikat suunnitellaan rinnakkain, jolloin hallin leveydeksi tulee n. 23 m. Hallin pituuden tulee olla sellainen, että sen päädyssä pitää olla junan pituuden lisäksi tilaa n. 25 m. Hallissa pitää
mahtua ajamaan trukilla.
Halliin suunnitellaan raiteet eri käyttötarkoituksia varten; montturaide, tasalattiaraide
yleishuoltoon sekä yksi raide, jossa on tilaa riittävästi myös ylöspäin ja josta pääsee junan katolle. Montturaiteella tehdään junan tarkastus ja vuorokausihuolto.
Sosiaalitilat ja piha-alueet
Työskentely varikolla tapahtuu siten, että henkilökuntaa on töissä kolmessa vuorossa.
Yhdessä vuorossa työntekijöitä on 6 henkeä / vuoro = 18 henkeä. Samanaikaisesti varikon tiloissa on tällöin max. 2 x 6 henkeä + 4 kuljettajaa = 16 henkeä.
Sosiaalitiloille (pesu-, puku ja wc-tilat) varataan kalliotasolta yht. 50 m2 ja taukotilalle
(keittokomero, taukohuone, wc-tilat) sisäänkäyntitasolta maanpinnalta 15 m2.
Autopaikkoja varataan sisäänkäynnin yhteyteen 16 ap.
Tekniset tilat + muut aputilat
Teknisille tiloille ja muille aputiloille varataan tilaa seuraavasti:

Varikolle menevän radan vaakageometrian minimisäteenä käytetään R = 160. Siirtymäkaaria ei varikolla ja sille johtavalla osuudella käytetä. Vaihteina käytetään
YV 54E1 - 200 - 1:7,2 -vaihteita ja pakottavissa tapauksissa YV 54E1 - 100 - 1:5 -vaihteita.
Raiteet ennen säilytys- ja huoltohallia suunnitellaan siten, että yksi junayksikkö mahtuu odottamaan ennen kummankin hallin vaunupaikkoja ilman, että ajo toiseen halliin
estyy.
Rata-autolle ja kahdelle vaunulle suunnitellaan säilytyspaikka. Tähän tarvitaan vapaata
rataosuutta yht. n. 40 m.

•
•
•

varasto ja aputilat (pientarvikevarastot, työkaluvarastot, huoltokärryt, jätetilat) yht.
80 m2
siivoustilat (siivouskeskus, -varasto ja - komerot) yht. 35 m2
tekniset tilat (IV-konehuoneet, savunpoisto ja sähkötilat):
–– kaksi iv-konehuonetta. Yksi konehuone säilytyshallin molemmissa päissä. Laajuus 45m2 / raide = 4 x 45 m2 = 180 m2
–– sprinkleritilat n. 50 m2
–– savunpoistopuhaltimet hallin molemmissa päissä
–– muuntamo 30 m2, spk 30 m2 ja keskustilat 90 m:n välein
–– ratasähkön ja automaattimetrin vaatimat sähkö- ja turvalaitetilat.

Varikkotiloihin tulee olla ajoyhteys kuorma-autolla.
Säilytyshalli
Säilytyshalli suunnitellaan siten, että siellä on säilytyspaikkoja 16 junayksikölle. Lisäksi varaudutaan siihen, että säilytyspaikkoja pystytään myöhemmin lisäämään vähintään neljälle junayksikölle. Säilytyshalli on edullisinta suunnitella leveydeltään neljän
junan levyiseksi, jolloin hallin leveydeksi tulee noin 23 m. Säilytyshallin pituus on täl-

Väestönsuojalle varataan tilaa henkilökunnan määrän mukaisesti. Suojatilaa
16 x 0,75 m2 = 12 m2, mikä on myös min. koko yleensä. Lisäksi tulevat sulkutila, wc ja tekniset tilat.
Varikon alueelta sekä linjaraiteen ja varikon väliseltä yhdysraiteelta tulee maanpinnalle
yhteensä kolme IV- ja hätäpoistumistien porrasyhteyttä. Näiden pystykuilujen yläpää-

hän tulee maan pinnalle rakennus, jonka tilavaraus on n. 80 m2. Jokaisen rakennuksen
tuntumaan varataan pysäköintipaikka kahdelle huoltoautolle.

5.3.2. Varikon sijoitusvaihtoehdot
Yleistä
Suunnittelussa on tutkittu kolmea vaihtoehtoista maanalaista metrovarikon sijoituspaikkaa; Sammalvuorta, Harmaakalliota ja Bondaksenmäkeä. Lopullista valintaa varikon sijainnista ei suunnittelun kuluessa ole tehty.
Sammalvuoren ja Harmaakallion varikot ovat molemmat mahdollisia varikon paikkoja
metrolinjaston länsipäässä. Operointimielessä myös Sammalvuori on paikkana hyvä,
vaikka ei sijaitsekaan aivan linjaston päässä. Varikon sijainti voi vaikuttaa myös metrolinjan pituuteen:
•

mikäli varikko tulee Sammalvuoreen, voi linjan pääteasema olla Kivenlahti tai Saunalahti

•

mikäli varikko tulee Harmaakallioon, on Saunalahden aseman rakentaminen perusteltua

Liikenteellisesti Sammalvuoren sijainti on hyvä ja toimiva. Varikko sijaitsee Kivenlahden ja Espoonlahden aseman välissä. Toiminnan kannalta metrovarikolle paras mahdollinen sijainti olisi linjaston päässä viimeisen aseman jälkeen.
Sijoitusvaihtoehdoista Bondaksenmäki ei tule kyseeseen, koska sen sijainti on liikenteellisesti huono.
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Sammalvuoren metrovarikko
Varikko sijaitsee Sammalvuoren alueella Nöykkiönkadun ja Länsiväylän ramppien “kainalossa”.
Ratalinjalta ajo varikolle tapahtuu Espoonlahden
ja Kivenlahden asemien väliseltä rataosuudelta.
Maanpäälle tehtäviä rakenteita on ajotunnelin suuaukon, henkilökunnan sisäänkäynnin ja teknisten
kuilujen rakennukset.
Ajotunnelin suuaukko, eteläinen kuilurakennus ja
henkilökunnan sisäänkäynti sijaitsevat tulevaisuuden maankäyttösuunnitelman mukaisen uuden
kadun varrella. Pohjoinen kuilurakennus on Nöykkiönkadun varressa.
Kuilurakennukset sisältävät ilmanvaihdon, savunpoiston ja poistumisportaiden vaatimat tilat ja lisäksi toisessa kuilurakennuksessa on huoltoyhteytenä palveleva hissi.
Varikkotiloihin mahdollisimman keskeisesti sijoitetussa henkilökunnan sisäänkäyntirakennuksessa
on myös henkilökunnan taukotilat, pieni väestönsuoja sekä porras- ja hissiyhteydet maanalaisiin tiloihin.

Kuva 35.

Sammalvuoren metrovarikon asemapiirros.
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Sammalvuoren metrovarikko.
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Harmaakallion metrovarikko
Varikko sijaitsee Kurttilan alueella Kauklahdenväylän itäpuolella. Suunniteltuun metrolinjastoon
nähden varikko sijaitsee pääteaseman, Saunalahden aseman jälkeen.
Maanpäälle tehtäviä rakenteita ovat ajotunnelin
suuaukon, henkilökunnan sisäänkäynnin ja teknisten kuilujen rakennukset.
Ajotunnelin suuaukko ja sen yhteydessä oleva läntinen kuilurakennus on sijoitettu Harmaaniityntieltä tehtävän uuden ajoyhteyden varrelle Harmaakallion luoteisreunalle. Itäinen kuilurakennus sijaitsee
Vuoriharjunkujan jatkeella puiston reunalla.
Kuilurakennukset sisältävät ilmanvaihdon, savunpoiston ja poistumisportaiden vaatimat tilat ja lisäksi ajotunnelin yhteydessä olevassa kuilurakennuksessa on huoltoyhteytenä palveleva hissi.
Henkilökunnan sisäänkäynnille, joka on sijoitettu
mahdollisimman keskeisesti maanalaisiin varikkotiloihin nähden on esitetty paikka YO-korttelialueen pohjoisreunalle. Ajoyhteys sisäänkäynnille
järjestetään YO-korttelin itäreunan kautta. Sisäänkäyntirakennuksessa on myös henkilökunnan taukotilat, pieni väestönsuoja sekä porras- ja hissiyhteydet maanalaisiin tiloihin.
Varikon säilytyshallin muodosta johtuen säilytyshallissa on paikkoja 18 junayksikölle.

Kuva 37.

Harmaakallion metrovarikon asemapiirustus.
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Harmaakallion metrovarikko.
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5.4 Tunneli ja tunnelirakenteet

5.5 Asemien pintaliikenne

Metrotunnelin suunnittelun lähtökohtana ovat Metrosuunnittelun käsikirja, Länsimetron suunnitteluohjeet sekä oheinen Länsimetron tyyppipoikkileikkaus ratatunnelin rakenteineen.

Metrotunnelin turvallisuusjärjestelyissä ja paloteknisessä suunnittelussa noudatetaan
Länsimetron suunnittelua varten tehtyjä rakennusvalvonta- ja pelastusviranomaisten
hyväksymiä paloteknisiä suunnitteluohjeita.

Metrotunneli on kaksoistunneli, jossa on palosuluin varustetut yhdystunnelit ratatunneleiden välillä noin 150 - 170 metrin välein.

Rataan tarvittava runkomelueristys toteutetaan ratarakenteisiin sepelin alle sijoitettavilla runkomelueristysmatoilla (ballast mats). Periaatekuva tästä on kohdassa 6.2.2.7.

Asemien välisillä tunneliosuuksilla on pystykuilut, joissa on paineentasaus-/savunpoistokuilu ja poistumistieporrasyhteys maanpintaan, 600 - 700 metrin välein.

Jatkosuunnittelussa ajotunneleiden ja pystykuilujen sijainteja tarkennetaan. Ajotunneleiden sijoituksesta pyritään tutkimaan soveltuvuus muuksi maanaliseksi yhteydeksi
rakentamisen jälkeen.

Kuva 39.

Metrotunnelin tyyppipoikkileikkaus.

Kuva 40.

Finnoon aseman pintaliikenne.

5.5.1. Finnoon asema
Finnoon aseman metron sisäänkäynnit sijoittuvat alueelle suunniteltujen kokoojakatujen läheisyyteen. Alueen bussilinjastojen on suunniteltu käyttävän kyseisiä katuja ja
alueen pää kevyen liikenteen reitit sijoittuvat kyseisten katujen yhteyteen. Bussipysäkit
sijoittuvat metron sisäänkäyntien läheisyyteen. Alueen liikenneverkon ja maankäytön
suunnittelu on kesken, joten toimintojen sijoittumista ja mm. liityntäpysäköinnin järjestelyjä ei ole voitu suunnitella. Liityntäpysäköintiä tulisi kuitenkin sijoittaa aseman
läheisyyteen noin 100 – 150 autopaikkaa ja pyöräpysäköintiä 400 – 600 kappaletta. Finnoon uusi asuinalue tukeutuu metroasemaan ja lyhyen pyörämatkan päässä on useita
tuhansia ihmisiä. Finnoon asemalle saattaa tulla huomattavasti liityntäpyöräilyä riippuen alueen suunnitteluratkaisuista.
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5.5.2. Kaitaan asema, vaihtoehto A.

5.5.3. Kaitaan asema, vaihtoehto B.

5.5.4. Soukan asema

Aseman sisäänkäynneistä läntinen sijoittuu Iivisniemenkadun varteen Kaitaantien ja
Iivisniementien väliin ja itäinen Iivisniementien pään ja Kaitaan koulun läheisyyteen.
Alueen bussilinjastot käyttävät Kaitaantietä ja metroa palvelevat pysäkit sijoittuvat
metron läntisen sisäänkäynnin läheisyyteen molemmin puolin Iivisniemenkadun liittymää. Alueen kevyen liikenteen väylästö on pääsääntöisesti alueen katujen varsilla ja
molemmille metron sisäänkäynneille on hyvät kevyen liikenteen yhteydet. Läntisen sisäänkäynnin yhteyteen on alustavasti suunniteltu noin 50 auton liityntäpysäköintialue.
Pyöräpysäköintiä sijoitetaan sisäänkäyntien yhteyteen yhteensä noin 200 pyöräpaikkaa.

Aseman sisäänkäynneistä itäinen sijoittuu Iivisniemenkadun varteen Kaitaantien ja
Iivisniementien väliin ja läntinen Kaitaankadun länsipuolelle nykyiselle metsäalueelle, johon on alustavasti suunniteltu Kaitaan keskustan asutuksen laajennusta. Alueen
bussilinjastot käyttävät Kaitaantietä ja metroa palvelevat pysäkit sijoittuvat metron
itäisen sisäänkäynnin läheisyyteen molemmin puolin Iivisniemenkadun liittymää. Alueen kevyen liikenteen väylästö on pääsääntöisesti alueen katujen varsilla ja itäiselle sisäänkäynnille on hyvät kevyen liikenteen yhteydet. Myös läntiselle sisäänkäynnille tulee
alueen kaavoituksen yhteydessä suunnitella hyvät kevyen liikenteen yhteydet. Itäisen
sisäänkäynnin yhteyteen on alustavasti suunniteltu noin 50 auton liityntäpysäköintialue. Pyöräpysäköintiä sijoitetaan sisäänkäyntien yhteyteen yhteensä noin 200 pyöräpaikkaa.

Soukan metroaseman läntinen sisäänkäynti sijoittuu Yläkartanontien ja Soukanraitin
risteämän lähelle ja itäinen Soukan keskustan Soukantorin yhteyteen. Alueen bussiliikenne käyttää Yläkartanontietä / Kaitaantietä ja Soukantietä. Kaitaantiellä pysäkkipari sijoittuu Kaitaantien ylittävän Soukanraitin länsipuolelle metron sisäänkäynnin läheisyyteen. Soukantiellä pysäkkipari on Soukan keskustan itä-länsisuuntaisen Kaskivuoreraitin eteläpuolella metron itäisen sisäänkäynnin lähellä. Alueen katujen varsien
kevyen liikenteen väylästöt sekä alueen sisäiset erillisreitit palvelevat hyvin metroaseman sisäänkäyntejä. Autoliikenteen liityntäpysäköinnin ratkaisumallia ei ole suunniteltu vaan liityntäpysäköinti tulee suunnitella alueen maankäytön suunnittelun yhteydessä. Liityntäpysäköintiä tulisi metroaseman yhteyteen sijoittaa noin 50 - 100 autopaikkaa. Metron sisäänkäyntien yhteyteen tulee sijoittaa noin 200 – 300 polkupyöräpaikkaa.

Kuva 41.

Kaitaan aseman pintaliikenne.

Kuva 42.

Soukan aseman pintaliikenne.
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5.5.5. Espoonlahden asema
Espoonlahden metroaseman itäinen sisäänkäynti sijoittuu kauppakeskus Lippulaivan
lounaispuolelle ns. Solmutorille ja läntinen kauppakeskuksen luoteispuolelle ns. Espoonlahdentorin yhteyteen. Kauppakeskus Lippulaivasta on laadittu laajennussuunnitelmia, joissa kauppakeskusta laajennetaan luoteeseen vähintään tulevan metroaseman sisäänkäynnin kohdalle. Nykyisen Lippulaivan pintapysäköintialueen paikalle on
suunniteltu metroaseman bussiliikenteen liityntäterminaali. Terminaaliin on suunniteltu 2 tulolaituria, 6 lähtölaituria ja 6 pikapysäköintipaikkaa. Terminaali palvelee pääosin Espoonlahteen päättyviä liityntälinjoja. Espoonlahden keskustan kautta kulkevat
muut linjat kulkevat Espoonlahdenkadun kautta ja metroasemaa palvelevat pysäkit on
sijoitettu bussiterminaalin kohdalle. Em. bussit on mahdollista tarpeen mukaan ajattaa myös terminaalin kautta, jolloin tulopysäkkejä tarvitaan yksi lisää eli 3 kpl. Alueella
on hyvät metron sisäänkäyntejä hyvin palvelevat kevyen liikenteen väylät katujen yhteydessä ja erillisinä väylinä maankäytön yhteydessä. Alustavissa suunnitelmissa on
tutkittu bussiterminaalin alle noin 500 - 550 autopaikan III-tasoista pysäköintilaitosta,

Kuva 43.

Espoonlahden asema, bussiterminaali.

josta noin 200 - 250 autopaikkaa olisi vuorottaiskäytössä olevia liityntäpysäköintipaikkoja. Ajoyhteydet pysäköintiin on suunniteltu Maakravunkujan ja Ulappakadun kautta.
Pyöräpysäköintiä sijoitetaan molempien metroaseman sisäänkäyntien yhteyteen yhteensä noin 400 – 600 pyöräpaikkaa.
Vaihtoehtona em. bussiterminaalille on tutkittu myös ns. pitkittäisterminaalia Espoonlahdenkadun varteen. Terminaalin pysäkit sijoittuisivat molemmin puolin Ulappakatua.
Toisessa pysäkkiparissa olisi paikat 3+3:lle bussille ja toisessa 2+2:lle. Bussien ajantasaus tapahtuisi Espoonlahdenkadun molempiin päihin sijoitetuilla ajantasauspysäkeillä. Kyseinen ratkaisumalli edellyttää Espoonlahdenkadun ja Espoonlahdentien / Espoonlahdenrannan liittymien muuttamista kiertoliittymiksi. Jos bussien ajantasaus ja
kääntyminen voidaan järjestää muualle, ei em. kiertoliittymiä tarvita. Tämä vaihtoehtoinen ratkaisumalli ei ole joukkoliikenteen ja matkustajien kannalta läheskään yhtä hyvä
kuin oikea bussiterminaaliratkaisu.

Kuva 44.

Espoonlahden asema, bussiterminaalin pintaliikenne.
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Espoonlahden asema, katuterminaali.
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Kuva 46.

Espoonlahden asema, katuterminaalin pintaliikenne.
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5.5.6. Kivenlahden asema
Kivenlahden metroaseman läntinen sisäänkäynti sijoittuu Kivenlahdenkadun itäpuolelle ja itäinen Merivirran ja Seitsenmerenreitin kulmaan. Bussilinjastot käyttävät Länsiväylän rinnakkaistienä toimivaa Kivenlahdentietä ja Kivenkahden sisäistä pääkatua
Kivenlahdenkatua. Kivenlahdentiellä pysäkkipari on suunniteltu metron läntisen sisäänkäynnin yhteyteen. Kirkkonummen suunnan bussien liityntää varten on Kivenlahdentien ja Länsiväylän väliin nykyisen bussien kääntö- ja ajantasauspaikan sekä koirapuiston kohdalle suunniteltu bussiterminaali. Alustavassa suunnitelmassa on esitetty
yhteensä 8 pysäkkiä. Terminaalin muoto ja toimintaperiaate voi olla muunkinlainen ja
tarkentuu jatkosuunnittelun yhteydessä. Terminaalin yhteyteen on alustavasti luonnos-

Kuva 47.

Kivenlahden aseman pintaliikenne.

5.5.7. Saunalahden asema
teltu noin 600–1000 autopaikan liityntäpysäköintilaitosta. Liityntäpysäköintipaikkojen
tarpeeksi on arvioitu noin 350–400 autopaikkaa, jos Espoonlahteen sijoittuisi 200–250
paikkaa. Alueella on hyvät metron sisäänkäyntejä hyvin palvelevat kevyen liikenteen
väylät katujen yhteydessä ja erillisinä väylinä maankäytön yhteydessä. Tärkeänä kehitettävänä kohteena on Kivenlahden keskustasta ja tulevalta metroasemalta pohjoiseen Länsiväylän ali suuntautuva yhteys, varsinkin sillan uusiminen. Alustavassa katujen suunnitelmassa on esitetty Kivenlahdentien linjauksen muuttamista metroaseman
itäpuolella laajempien maankäytön kehitysalueiden aikaan saamiseksi. Metroaseman
sisäänkäyntien yhteyteen sijoitetaan yhteensä noin 600–700 polkupyöräpaikkaa.

Kuva 48.

Saunalahden aseman pintaliikenne.

Saunalahden aseman pohjoinen sisäänkäynti sijaitsee rakenteilla olevassa Saunalahden keskustakorttelissa ja eteläinen Kummelivuoren kaava-alueen pohjoisreunassa.
Bussiliikenne käyttää Saunalahden keskustan kautta kulkevia Kurttilantietä ja Saunalahdenkatua ja pysäkit sijaitsevat aivan metroaseman pohjoisen sisäänkäynnin läheisyydessä. Alueella on hyvät metron sisäänkäyntejä hyvin palvelevat kevyen liikenteen väylät katujen yhteydessä. Saunalahden keskustan maankäyttöön liittyvänä tulee
suunnitella noin 100 liityntäpysäköintipaikkaa. Metroaseman sisäänkäyntien yhteyteen
sijoitetaan yhteensä noin 400 polkupyöräpaikkaa.
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6 VAIKUTUKSET JA HAITTOJEN TORJUNTA
6.1 Yleistä

6.2.2. Runkomelu

Ruoholahti – Matinkylä metron/raideyhteyden ympäristövaikutusten arviointimenettelyn yhteydessä tuotettuja selvityksiä on soveltuvin osin hyödynnetty Matinkylä – Kivenlahti -yhteysvälin alustavan yleissuunnittelun vaikutusselvityksissä. Tämän lisäksi selvityksissä on käytetty mm. Finnoon osayleiskaavatyön yhteydessä laadittuja selvityksiä
sekä muita hankealueelle tehtyjä ympäristöselvityksiä.

Tässä suunnitteluvaiheessa tehdyn alustavan runkomeluselvityksen tarkoituksena on
varmistaa, että metroliikenne ei tule aiheuttamaan runkomeluhaittoja metrolinjan ympäristössä sijaitseviin nykyisiin tai suunniteltuihin rakennuksiin ja niissä oleskeleville
ihmisille. Työssä on osoitettu alustavat runkomelualueet, joilla metroliikenteen runkomelu voi aiheuttaa mahdollista häiriötä ympäröivissä rakennuksissa oleskeleville henkilöille, sekä ratkaisuperiaatteet joilla nämä runkomeluhaitat voidaan torjua.

Tässä selvityksessä on laadittu olemassa oleviin selvityksiin ja rekisteritietoihin perustuva arviointi metrotunnelin, asemarakenteiden, metrovarikko-vaihtoehtojen, pystykuilujen, ajotunneleiden sekä rakentamisen aikaisten työmaa-alueiden ympäristövaikutuksista. Selvityksissä on tutkittu ratatunnelin ja metroliikenteen aiheuttamat potentiaaliset runkoääni- ja meluvaikutukset; ratatunnelin rakentamisen vaikutukset pinta- ja
pohjavesiin sekä yleisellä tasolla pystykuilu-, asema- ja ajotunnelirakenteiden vaikutukset ympäristöön, maisemaan ja kaupunkikuvaan. Selvityksen tavoitteena on ollut
osoittaa niitä ympäristövaikutuksia, joiden lieventämiseen ja ehkäisemiseen tulee jatkosuunnittelussa kiinnittää huomiota.
Vaikutusselvityksen kohteena on ollut teknisluon-toinen alustava metron yleissuunnitelma. Jatkosuunnittelussa tutkitaan tarkemmin mm. metroasemien ja niiden sisäänkäyntien kytkentää maankäytön suunnitelmiin (etenkin Finnoon ja Kaitaa-Iivisniemi
osayleiskaavoihin sekä asemaseutujen asemakaavoihin). Myös ajotunneleiden ja kuilurakenteiden sijaintia tutkitaan hankesuunnittelun ja kaavoituksen yhteydessä.
Liityntäpysäköintialueiden, -laitosten tai bussiter-minaalien vaikutuksia ei ole tässä vaiheessa arvioitu. Tarkastelut tehdään hankkeen edetessä. Suunnittelualueella, ja
etenkin asemien ympäristössä, tulee jatkossa tapahtumaan yleis- ja asemakaavoissa
määriteltyjen tavoitteiden mukaisia muutoksia maankäytössä, joiden arviointi on rajattu tämän selvityksen ulkopuolelle. Täydentäviä pinta- ja pohjavesitutkimuksia ohjelmoidaan tarvittaessa seuraavissa suunnitteluvaiheissa.

6.2 Melu ja meluntorjunta

Runkomelualueiden ja altistuvien kohteiden tarkempi arviointi, runkomelueristystarpeen alueellinen määrittely sekä runkomelueristysten mitoitus ja materiaalien valinta
ajoittuvat tehtäväksi myöhemmissä suunnitteluvaiheissa.
Runkomelun esiintyminen

Sovellettavat runkomelurajat
Suomessa ei toistaiseksi ole olemassa virallisia raja-arvoja tai ohjearvoja liikenteen aieuttamalle runkomelulle.

Raideliikenteen ympäristöön tuottama värähtely aiheutuu pyörien ja kiskojen epätasaisuuksista. Värähtely etenee kiskojen ja ratarakenteiden kautta kallioperään, josta se
kytkeytyy edelleen rakennuksiin ja rakenteisiin. Värähtelyjen eteneminen ja kytkeytyminen riippuu monesta osatekijästä ja on paikkariippuvaista. Eri osatekijät vaikuttavat
sekä värähtelyn suuruuteen että taajuussisältöön.

Länsimetron suunnittelussa on käytetty runkomelun tavoitetasoina LASmax ≤ 30 dB
asunnoille ja LASmax ≤ 40 dB toimistotiloille. Rajat vastaavat VTT:n runkomelun arviointia käsittelevän julkaisussa [1] esitettyjä suosituksia. Koska runkomelua esiintyy
vain metron ohiajojen aikana, runkomelun rajat on määritetty slow-aikapainotettuina
enimmäistasoina LASmax.

Maaperän tyyppi on tärkein runkomelun esiintymiseen vaikuttava tekijä. Pehmeät maaainekset kuten savi mutta myös tiiviimpi moreeni vaimentavat kuuloalueella havaittavia värähtelytaajuuksia tehokkaasti, joten runkomelu vaimenee nopeasti etäisyyden
kasvaessa ja potentiaalinen runkomelualue jää yleensä hyvin pieneksi. Kalliossa etenevä värähtely vaimenee huomattavasti hitaammin.

Asuintilojen 30 dB runkomeluraja soveltuu sellaisenaan tai hieman lievennettynä hotelleihin sekä vähintään samanlaisena sairaaloihin ja muihin vastaaviin tiloihin. Melulle
erityisen herkkien tilojen kuten opetustilojen, neuvottelutilojen, kirkkojen ja salien tavoitetasot tulee asettaa kohdekohtaisesti.

Ratatunnelissa kulkeva metroliikenne voi aiheuttaa runkomeluhaittoja ympäristöön
alueilla, joissa rakennukset ovat kallioperustaisia tai ne sijaitsevat lähietäisyydellä ratatunnelin päällä. Kallioalueilla mahdollinen runkomelualue voi tyypillisesti ulottua jopa 100 m etäisyydelle radasta. Kallioon asti ulottuvat paalut tai perustukset voivat johtaa runkomelua rakennuksiin myös pehmeikköalueilla.
Runkomelun häiriövaikutukset

Kalliotunnelissa kulkeva metroliikenne ei itsessään aiheuta ympäristöön kuuluvaa ilmaäänenä kuuluvaa melua.

Runkomelu on pientaajuista melua, joka aiheutuu rakennusrunkoon kytkeytyneestä värähtelystä. Huonetilojen rajapinnoissa esiintyvä värähtely on niin pientä, ettei sitä aistita tuntoaistin välityksellä tärinänä. Värähtelevät pintarakenteet säteilevät kuitenkin
ääntä suurten kaiutinkalvojen tavoin, ja aiheuttavat tilaan korvin kuultavaa melua.

Ympäristömelua esiintyy pienillä alueilla vain metrotunnelien ilmanvaihtokuilujen yhteydessä. Vaatimuksena on, ettei melun keskiäänitaso LAeq ylitä 45 dB kuilurakennusta
lähellä olevien altistuvien kiinteistöjen tai kohteiden piha-aluella tai ikkunoiden luona
(RakMK C1). Kuiluihin tulee tarvittaessa mitoittaa äänenvaimentimet.

Junien ohitusten aiheuttamat riittävän voimakkaat ja toistuvat meluhuiput voivat häiritä ennen kaikkea yöunta. Asuintilojen lisäksi metroliikenteen runkomelu voi häiritä
myös muissa meluherkissä kohteissa, kuten opetus- ja kokoontumistiloissa tapahtuvaa toimintaa.

Myös kuiluihin liittyviä savunpoistopuhaltimia varten tarvitaan äänenvaimentimet, jotta savunpoistopuhaltimien säännöllisestä koekäytöstä aiheutuva melu ei ylitä sille asetettavia vaatimuksia kuilurakennusten ympäristössä. Ratkaisut ja ympäristömelun vaatimukset ovat samankaltaiset kuin Länsimetron Ruoholahti – Matinkylä -välille sijoittuvissa kohteissa.

Runkomelu koetaan usein häiritsevämmäksi kuin ulkoa ilmaäänenä huonetilaan kantautunut melu. Runkomelun häiritsevyyteen vaikuttavia tekijöitä ovat melun painottuminen pienille taajuuksille sekä äänen epämääräinen tulosuunta. Matala jyrinä voidaan kokea painostavaksi (vrt. jännityselokuvien äänitehosteet). Lisäksi huoneen suurten pintarakenteiden tilaan säteilemällä runkoäänellä ei ole tulosuuntaa, vaan se tuntuu ympäröivän kuulijan.

6.2.1. Ympäristömelu

Tunneleista huonetiloihin kantautuvan runkomelun häiritsevyys on yleensä suurempi
kuin tavallisen avoradalla kulkevan pintaliikenteen tapauksessa. Syynä on melulähteen
epämääräisyys: tunnelissa kulkevan metron havaitsee vain runkomelusta, kun taas pintaliikenne on tyypillisesti nähtävissä kadunpuoleisista ikkunoista. Pintaliikenteen tapauksessa runkomeluun liittyy lähes aina myös julkisivu-rakenteiden läpi kantautuvaa
ilmaääntä, jolloin runkomelun osuutta ohiajojen ääni-tasoihin ei yleensä voida havaita
erikseen tai edes tiedosteta.

Teollisuus-, palvelu- ja liiketilojen osalta ei ole asetettu erillisiä runkomelurajoja, koska
niiden toiminta ei ole luonteeltaan erityisen meluherkkää, ja toiminnan melutasot ovat
suurempia kuin asunnoissa tai toimistotiloissa.
Runkomelun arviointi maankäytön suunnittelussa
Uuden ratalinjauksen tapauksessa mahdollisten runkomeluhaittojen esiintyminen
huomioidaan ensisijaisesti ratasuunnittelussa. Radan perustamisratkaisuilla on varmistuttava, ettei raideliikenne tule aiheuttamaan runkomeluhaittaa radan läheisyydessä jo oleville tai kaavoitetuille asuin- ja toimistorakennuksille ja muille herkille kohteille.
Hyvänä tavoitteena on metroradan runkomelueristäminen kaikilla niillä rataosuuksilla,
joiden lähiympäristössä on tai voi tulevaisuudessa olla runkomelulle altistuvia kohteita.
Tällöin päästään kaavoituksen kannalta kestävään tilanteeseen, jossa metroliikenteen
runkomelu ei aiheuta rasitteita tai erillisvaatimuksia alueen kaavoitukselle ja myöhemmälle täydennysrakentamiselle.
Selvityksessä käytetyt lähtötiedot
Runkomelualueiden alustava tarkastelu on tehty käyttäen tämän suunnitteluvaiheen
ratageometriaa, alueen nykyisiä kantakarttoja ja Espoon kaupungin kaavoituskarttoja.
Tarkastelussa on oletettu, että rata toteutetaan kalliotunnelissa normaalin sepeliperustuksen varaan.
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Runkomelutarkastelun tässä vaiheessa runkomelualueita on arvioitu alustavasti huomioimalla alle 100 m etäisyydellä ratalinjauksesta sijaitsevat nykyiset ja kaavoitetut rakennuskohteet ja niiden käyttötarkoitukset (asunto/muu), sekä maaperän pohjatiedot
merkittävimpien pehmeikköalueiden tunnistamiseksi.
Tarkastelua tulee myöhemmissä suunnitteluvaiheissa tarkentaa huomioimalla mm.
runkomelualueille sijoittuvien rakennusten tarkemmat käyttötarkoitukset, perustamistavat ja korkeusasemat, radan ja kalliopinnan korkeusasemat, ratarakenteen toteutus
sekä metrojunien tyyppi ja pituus.
Runkomelun tarkastelu alueittain
pm 9 700 – 8 100 Matinkylä – Finnoo
pm 9 700 – 8 900: Matinkylän ja Tiistilän nykyisiä asuinrakennuksia ja liiketilaa Suomenlahdentien varrella. Metrorataan tarvitaan runkomelueristys.

Sammalvuoren metrovarikkovaihtoehto

6.3 Tärinä ja tärinän torjunta

Varikkoalueen päällä ei ole nykytilanteessa rakennuksia. Nöykkiönkadun itäpuolella
olevat asuinrakennukset jäävät vähintään 100 m etäisyydelle varikkoalueen loppupäästä. Runkomelueristykselle ei välttämättä tarvetta.

Sekä tärinä että runkoääni aiheutuvat maaperän välityksellä rakennusrunkoon kytkeytyvästä värähtelystä. Värähtelyn lähde ja etenemisreitti ovat molemmille samat. Rakennusrungossa esiintyvän värähtelyn voimakkuus ja taajuussisältö määräävät, aiheutuuko värähtelystä tuntoaistilla havaittavaa tärinää tai korvin kuultavaa runkoääntä. Nämä
ilmiöt voivat esiintyä myös samanaikaisesti.

Harmaakallion metrovarikkovaihtoehto
Varikkoalueen loppupäässä yläpuolella sijaitsee asuinrakennuksia. Vaihteiden vaikutus on huomioitava runkomelueristyksessä. Runkomelueristys tarvitaan ainakin varikkoalueen loppupäässä.
Eristysratkaisut
Runkomelueristys voidaan toteuttaa käyttäen ratarakenteeseen sijoitettavia sepelinalusmattoja. Eristysperiaate ja eristeen sijainti ratarakenteessa on esitetty kuvan 49
poikkileikkauksessa.

pm 8 900 – 8 100: Kalastajantien länsipuolella Tiistinkalliolla olevat asuinrakennukset
jäävät yli 100 m etäisyydelle ratalinjauksista, eivätkä ne sijoitu runkomelualueelle.

Kalliotunnelissa kulkevasta metroliikenteestä kallioperän välityksellä ympäristöön aiheutuva tärinä on amplitudiltaan niin pientä, että se jää merkittävästi ihmisten havaintokynnyksen alapuolelle. Tärinä ei myöskään aiheuta vaaraa rakenteille tai rakennuksille, eikä se ole riittävän voimakasta aiheuttaakseen räminää tai helinää rakenteissa tai
irtaimistossa.
Metroliikenne ei näin ollen muodosta ihmisen tai rakentamisen kannalta esiintyviä tärinähaittoja ympäristöönsä.

6.3.1. Herkät laitteet
Metroliikenteen ympäristöönsä aiheuttama vähäinen tärinä voi joissakin tapauksissa
häiritä tiettyjä erittäin tärinäherkkiä laitteita. Jos metrolinjan lähialueelle (< 300 m radasta) sijoittuu tärinälle erittäin herkkiä tutkimus- tai tuotantolaitteita (elektronimikroskoopit, mikropiirien litografia ym.), laitteistoihin metroliikenteestä kohdistuva tärinä ja
sen vaikutukset tulee myöhemmissä suunnitteluvaiheissa arvioida ja selvittää samalla
tavoin kuin Länsimetron Otaniemen alueella on tehty [2].

Vesialtaan pohjoispuolella vapaaniemen alueella ei ole nykyisiä rakennuksia. Runkomelueristystä ei välttämättä tarvita tällä rataosuudella.
pm 8 100 – 5 600 Finnoo-Kaitaa
pm 8 100 – 7 400 Finnon keskusta-alue. Alueen tuleva lisärakentaminen voi sijoittua
runkomelualueelle; radan eristys suositeltavaa.

6.4 Vaikutukset pinta- ja pohjavesiin

pm 7 400 – 5 600 Kaitaa. Asuinrakennuksia ja koulu Hyljekaaren alueella. Asuinrakennuksia Iivisniementien ja -kadun alueilla (eteläinen ratalinjaus) sekä Kaitaantien varsilla (pohjoinen ratalinjaus). Asuinrakennuksia Riilahdentien ja Rysätien alueilla. Radan
eristys suositeltavaa.

6.4.1. Vaikutukset pohjavesiin
Ratalinjauksen pohjoispuolella noin 1,8 kilometrin etäisyydellä sijaitsee Puolarmetsän
II-luokan pohjavesialue, minkä lisäksi ratalinja kulkee osin Brinkinmäen I-luokan pohjavesialueella.Harmaavuoren varikko sijoittuu osittain Brinkinmäen I-luokan pohjavesialueelle.

pm 5 600 – 4 500 Soukka
pm 5 600 – 4 900 Soukan keskustan alueen asuin- ja liikerakennuksia, pm 4 900 – 4 700
Espoonlahden koulu ja lukio. Runkomelueristys tarvitaan.

Pohjaveden määrälliseen tai laadulliseen tilaan kohdistuvia vaikutuksia saattaa syntyä
silloin, kun suunniteltavat rakennukset ja rakenteet sijoittuvat pohjaveden pinnan tason tai painetason alapuolelle.

pm 4 700 – 4 500 urheilupuistoalue, runkomelueristys ei välttämätön.
pm 4 500 – 2 200 Espoonlahti ja Kivenlahti

Suunniteltava ratatunneli, ajotunnelit, asemat ja pystykuilut sijoittuvat joko kokonaan
tai osittain pohjaveden pinnan tason alapuolelle. Kyseisten rakenteiden vaikutukset
kohdistuvat lähinnä pohjaveden määrälliseen tilaan.

pm 4 500 – 4 300 uimahalli, päiväkoti, pm 4 300 – 2 200 asuin- ja liikerakentamista, päiväkoti, kirkko. Runkomelueristys tarvitaan ainakin pm 4 300 – 2 200 välille.
pm 2 200 – 800 Kivenlahti-Saunalahti
Kuva 49.

Sepelin alle sijoitetun runkomelueristyksen periaateratkaisu ratatunnelissa.

pm 2 200 – 1 900 Länsiväylän liikennealue, asuinrakentaminen epätodennäköistä.
pm 1 900 – 800 Saunalahden nykyistä ja uudelle asuinrakentamiselle kaavoitettua
aluetta. Runkomelueristys tarvitaan.
pm 800 – 0 Saunalahti – Kurttila

Eristyskerroksen paksuus on tyypillisesti enintään 100 mm. Paksuudet määräytyvät tarvittavan eristyksen ja valitun eristysmateriaalin mukaan. Eristeen sijainnin syvyys tarkentuu ratarakenteen suunnittelun yhteydessä. Raidekohtainen eristys toteutetaan raiteen keskilinjaan nähden vähintään 5 m leveänä kaistana.

pm 800 – 0 alueen nykyisiä asuinrakennuksia ja uudelle asuinrakentamiselle kaavoitettua aluetta. Runkomelueristys tarvitaan.

Aluekohtaiset runkomelueristystarpeet tulee selvittää myöhemmissä suunnitteluvaiheissa.

Ennen varsinaista louhintaa kallioperä tiivistetään. Louhintatyön aikana kallio-, tai
maapohjaveden pinnan taso louhittavan alueen ympäristössä saattaa laskea, jos kallioperä ei ole saavuttanut riittävää tiiveyttä. Mikäli louhittavan alueen läheisyydessä sijaitsee kaivoja, tällöin kaivojen antoisuus voi laskea. Brinkinmäen pohjavesialueella sijaitseva Kauklahden vedenottamo sijaitsee hyvin lähellä Harmaakallion metrovarikkoa
ja ajotunnelia (noin 60 – 80 metrin etäisyydellä). Mikäli kallioperää kyseisten rakenteiden ympärillä ei saada tiivistettyä riittävästi, saattaa louhintatyön vaikutuksesta pohjaveden pinnan taso Kauklahden vedenottamon alueella laskea ja tätä kautta myös ottamon kaivon tai kaivojen antoisuus voi laskea. Mikäli hanke toteutetaan suunnitelmissa
esitetyllä tavalla, vaatii se todennäköisesti Brinkinmäen pohjavesialueen osalta aluehallintoviraston luvan pohjaveden muuttamiskiellosta poikkeamiseksi.
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Pohjaveden laadulliseen tilaan kohdistuvia vaikutuksia saattaa syntyä kallioperän tiivistämiseen käytettävien sementtipohjaisten aineiden johdosta. Tällöin pohjaveden
pH-luku välittömästi tiivistetyn alueen ympäristössä saattaa nousta. Mahdolliset vaikutukset jäävät todennäköisesti hyvin paikallisiksi.
Kallioperään louhittavien ajo- ja ratatunneleiden suuaukkojen sekä kuilujen kohdilla,
joissa maapeitepaksuudet ovat suuret, saattaa esiintyä paineellista pohjavettä. Paineellisen pohjavesiesiintymän ominaisuuksista johtuen, jo hyvin pienen vesimäärän
poistaminen esiintymästä esim. pohjaveden vuotaminen työnaikaiseen kaivantoon
saattaa johtaa pohjaveden painetason laskuun. Paineellisen muodostuman ominaisuuksista johtuen painetaso voi laskea laajalla alueella, mikä taas saattaa johtaa painumaherkkien kohteiden painumiseen.
Mikäli pohjaveden pinnan taso ratatunnelin tai ajotunneleiden rakentamisen seurauksena laskee ratalinjan ja meren rannan välisellä alueella, saattaa tämä johtaa meriveden imeytymiseen maa- ja kalliopohjaveteen. Tällä voi olla vaikutusta alueella mahdollisesti sijaitsevien kaivojen vedenlaatuun.
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Tunneleista pois johdettavien vesien pH-luku ja kiintoaineksen määrä saattavat olla
korkeita. Mahdollisesti räjähtämättä jääneet räjähdysaineet saattavat nostaa huomattavasti poistoveden typpiyhdisteiden pitoisuuksia.
Mikäli kuivatusvesiä johdetaan Finnoonojaan (Finnobäcken) käsittelemättöminä, saattaa kuivatusvesien purkupisteen ja Finnoonojan purkupisteen välisellä osuudella pintaveden laatu heiketä. Koska Finnoonoja laskee mereen noin 800 metrin etäisyydellä
ratatunnelin ja Finnoonojan leikkauspisteestä, rajoittuisivat vedenlaatuun kohdistuvat
vaikutukset suhteellisen pienelle alueelle ojan alajuoksua ja mahdollisesti meren rantavyöhykkeeseen. Tilanne on samanlainen myös siinä tapauksessa, jos kuivatusvesiä
johdetaan käsittelemättöminä joko Djupsundbäckenin ojaan tai Lambobäckenin ojaan.
Djupsundbäcken laskee mereen noin 1 200 metrin etäisyydellä siitä pisteestä missä oja
leikkaa ratatunnelin, ja Lambobäcken laskee Espoonjokeen noin 2 500 metrin etäisyydellä siitä pisteestä, jossa se leikkaa ratatunnelin.
Ratatunneli Hannusjärven kohdalla saadaan teknisillä ratkaisuilla niin tiiviiksi, ettei ratatunneliin purkaudu merkittäviä määriä vettä järvestä.

6.4.2. Pohjavesiin kohdistuvien vaikutuksien ehkäisy

6.4.4. Pintavesiin kohdistuvien vaikutuksien ehkäisy

Koska radan ja siihen liittyvien tunneleiden pääasialliset vaikutukset kohdistuvat pohjaveden määrälliseen tilaan, tulee ensisijaisena haitallisten vaikutuksien ehkäisykeinona huolehtia siitä, että ennen louhintaa ja louhinnan jälkeen suoritettavat kallioperän
tiivistämistoimenpiteet ovat riittävän tehokkaita. Erityisesti kallioperän tiivistämistoimenpiteisiin tulee kiinnittää huomiota Brinkinmäen pohjavesialueen sekä Suomenojan jätevesialtaan alueilla.

Pintavesiin kohdistuvia haittavaikutuksia voidaan lieventää tai estää kokonaan. Vaikutukset voidaan estää kokonaan johtamalla kuivatusvedet jätevesiviemäriin. Vaikutuksia voidaan lieventää käsittelemällä kuivatusvedet ennen pintavesistöön laskemista. Jo
suhteellisen yksinkertaisilla menetelmillä voidaan kiintoaines poistaa ja veden pH-arvoa laskea. Sen sijaan typpiyhdisteiden poistaminen on hyvin ongelmallista. Pintavesiin kohdistuvien vaikutusten arviointia on jatkosuunnittelussa syytä tarkentaa, jotta
voidaan varmistaa, ettei Espoonlahti-Saunalahti Natura-alueen veden laatuun kohdistu merkittäviä rakentamisenaikaisia vaikutuksia.

Ratatunnelin ja ajotunneleiden suuaukkojen alueilla työnaikaiset kaivannot pitää tiivistää ympäristöstään siten, ettei mahdollisesti esiintyvä paineellinen pohjavesi pääse
vuotamaan kaivantoon.
Suomenojan jätevesialtaan alueen kalliopohjaveden laatu olisi syytä selvittää jatkosuunnittelun yhteydessä, jotta voidaan arvioida onko tällä vaikutusta tunnelin rakentamistoimenpiteisiin, materiaalivalintoihin tai rakenteiden mitoitukseen.
Vedenottokaivot tulee kartoittaa tunneleiden, pystykuilujen ja tunneleiden suuaukkojen läheisyydestä, jotta voidaan arvioida seuraako hankkeen toteuttamisesta vedenhankinnan vaikeutumista tai muuta veden käyttökelpoisuuden heikentymistä. Lisäksi
kartoitus luo pohjan rakentamisen ja käytön aikaiselle pohjaveden seurannalle.

Toissijaisena menetelmänä voidaan pohjaveden painetasoa nostaa tai ylläpitää imeyttämällä vettä paineelliseen pohjavesikerrokseen. Menetelmän soveltuvuuteen ja tehokkuuteen vaikuttavat pohjavesiesiintymän hydrauliset ominaisuudet, joten menetelmä
ei välttämättä sovellu tai ole riittävän tehokas jokaisessa kohteessa.
Rakenteissa tai rakennuksissa mahdollisesti tapahtuvien painumien yhteys hankkeen
rakentamistoimenpiteisiin voidaan pois sulkea tai todentaa ainoastaan seuraamalla
rakennusten ja rakenteiden korkeustasossa tapahtuvia muutoksia. Tästä syystä jatkosuunnittelussa tulisi arvioida painumatarkkailun tarve.

6.6 Pintarakenteiden vaikutukset
yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön
Tässä arviointiosuudessa on kuvattu metrojärjestelmän maanpäällisten osuuksien vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön. Vaikutuksia on käsitelty osa-alueittain linjausta pitkin edeten sekä asemaseuduittain. Lisäksi on tarkasteltu vaikutuksia vaihtoehtotarkastelujen osalta (ajotunnelit ja työmaa-alueet Soukassa ja Espoonlahdessa).

6.6.1. Ajotunnelit ja pystykuilut, vaikutukset

Jatkosuunnittelun yhteydessä tulee arvioida pintavesien seurantatarve.

Harmaakallion metrovarikon ajotunneli ja rakentamisvaiheen aikainen työmaaalue, Tillinmäki

6.5 Vaikutukset rakennuksiin ja rakenteisiin
6.5.1. Vaikutukset rakennuksiin ja rakenteisiin
Mikäli pohjaveden pinnan taso ja erityisesti paineellisen pohjaveden painetaso tunneleiden, tunneleiden suuaukkojen tai pystykuilujen ympäristössä laskee, saattaa tästä
aiheutua maakerrosten konsolidaatiota ja tätä kautta maanvaraisesti perustettujen rakenteiden tai rakennusten painumista.

Hankkeen jatkosuunnittelussa tulee selvittää lupatarve Brinkinmäen pohjavesialueen
osalta.

Usein savikerroksen alapuolisissa ja savea karkeampirakeisista maalajeista koostuvissa
kerroksissa esiintyvä pohjavesi on paineellista. Todennäköisesti paineellista pohjavettä
esiintyy siis savikoilla. Savikot sijoittuvat yleensä painanteisiin.

Merkittävimmät pintavesiin kohdistuvat vaikutukset muodostuvat kallioperään louhittavien tunneleiden ja pystykuilujen rakentamisen aikana, mikäli vuoto-, poraus- ja sadevedet johdetaan vesistöön. Yleensä kuivatus tapahtuu pumppaamalla vedet rata- ja
ajotunneleiden suuaukkojen sekä pystykuilujen kautta ojiin tai viemäreihin.

Painumariskin ensisijainen ehkäisykeino on estää paineellisen pohjaveden painetason
laskeminen varmistamalla kaikkien pohjaveden pinnan tai painetason alapuolelle sijoittuvien rakenteiden riittävä vedentiiveys.

Vaikutukset Hannusjärveen ja sen ympäristön Hannusmetsän viheralueisiin voidaan
estää tiivistämällä ratatunnelin ympäristön kallioperä huolellisesti.

Pohjavesiseurantaa tulisi hankealueella tehostaa, jotta pohjavesiolosuhteista saadaan
tietoa riittävän pitkältä ajanjaksolta ja laajalta alueelta ennen rakentamistöiden käynnistymistä. Ainoastaan seurannan avulla hankkeen mahdolliset vaikutukset voidaan todentaa tai sulkea pois.

6.4.3. Vaikutukset pintavesiin

6.5.2. Rakennuksiin ja rakenteisiin kohdistuvien vaikutuksien
ehkäisy

Paineellista pohjavettä esiintyy ainakin Brinkinmäen pohjavesialueella. Todennäköisesti paineellista pohjavettä esiintyy myös painanteissa, joista merkittävimmät sijoittuvat ratatunnelin paaluväleille 1800 – 2000, 4500 – 4700 ja 7400 – 8800. Mikäli näillä
alueilla paineellisen pohjaveden painetaso laskee, saattaa tästä aiheutua maanvaraisesti perustettujen rakenteiden tai rakennusten painumista.

Harmaakallion metrovarikon ajotunnelin suu ja työmaa-alue sijaitsevat Kauklahdenvälylän itäpuolella Brinkinmäen kohdalla.
Espoon eteläosien yleiskaavassa alue on osoitettu virkistysalueena (V). Ajantasa-asemakaavassa alue on osoitettu lähivirkistysalueena (VL). Ajotunnelin alkuosa sijoittuu
Harmaalaakson asemakaavassa osoitetulle Harmaaniityntielle
Työmaa-alueen ja tunnelin suuaukon sijainnilla ei ole merkittävää vaikutusta alueen
yhdyskuntarakenteeseen tai maankäyttöön. Rakentamisen aikaisen työmaa-alueen sijainti heikentää osin alueen virkistyskäyttöä.
Saunalahden ajotunneli ja rakentamisvaiheen aikainen työmaa-alue
Ajotunnelin suu sijoittuu Kauklahdenväylän länsipuolelle Saunalahdentien risteyksen
eteläpuolelle.
Yleiskaavassa ajotunnelin suuaukon alue ja työmaa-alue on osoitettu virkistysalueeksi
(V) ja osin tiivis ja matala – asuntoalueeksi (A2). Alueella ei ole voimassa asemakaavaa.
Hyväksymiskäsittelyssä olevassa Kummelivuorensuun asemakaavaehdotuksessa ajotunnelin suuaukon alue on osoitettu suojaviheralueena (EV-2) ja lähivirkistysalueena
(VL-2). Työmaa-alue on osoitettu suojaviheralueena, lähivirkistysalueena, autopaikkojen korttelialueena (LPA-1) ja asuinkerrostalojen korttelialueena (AK). VL-2 alueella tu-
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lee asemakaavamääräysten mukaisesti alueen polkuverkosto toteuttaa hienovaraisesti
maastoon sovittaen. VL-2 -alueella sallitaan vain luonnon ja maisemanhoidon kannalta
tarpeelliset toimenpiteet. Ajotunnelin suuaukon alue ja työmaa-alue sijoittuvat asemakaavassa ohjeellisena osoitetun kevyen liikenteen yhteyden päälle.
Ajotunnelin suuaukon ja työmaa-alueen toteuttaminen asemakaavaehdotuksessa
osoitetulle VL-2 alueelle on ristiriidassa alueen kaavamääräyksen kanssa, jonka mukaan alueella sallitaan vain luonnon ja maisemanhoidon kannalta tarpeelliset toimenpiteet. Rakennelmalla on myös paikallisesti heikentävä vaikutus alueen virkistyskäyttöön ja -yhteyksiin. Työmaa-alueen sijoitus osin LPA-1 ja AK-korttelialueille saattaa vaikuttaa korttelialueiden toteuttamisen ajoitukseen.
Kummelitien pystykuilu (nro 9), Saunalahti
Kummelitien pystykuilurakennus sijoittuu Saunalahden Kummelivuoren asuinalueelle
Kummelitien itäpuolelle. Yleiskaavassa alue on osoitettu kehitettävänä ja uutena pientaloalueena (A3). Ajantasa-asemakaavassa alue on osoitettu lähivirkistysalueeksi (VL).
Pystykuilu sijoittuu asemakaavassa ohjeellisena osoitetun kevyen liikenteen yhteyden
päälle.
Paikallisesti rakennelmalla on jonkin verran vaikutuksia alueen virkistyskäyttöön ja -yhteyksiin. Pystykuilun sijoittaminen alueelle edellyttää toiminnan mahdollistavaa asemakaavan muutosta.

Pystykuilurakennuksen sijoittuminen tulee huomioida asemakaavan muutoksessa.
Maininkitien pystykuilu (nro 6), Kivenlahti
Maininkitien pystykuilurakennus sijoittuu Kivenlahdentien ja Merivirran risteyksen länsipuoelle. Alue on osoitettu yleiskaavassa asuntoalueeksi (A). Voimassa olevassa asemakaavassa alue on osoitettu puistoalueena (P)
Pystykuilurakennuksen sijoittuminen tulee huomioida asemakaavan muutoksessa.
Sammalvuoren metrovarikon ajotunneli ja rakentamisvaiheen aikainen työmaaalue
Sammalvuoren metrovarikon ajotunnelin suu ja työmaa-alue sijaitsevat Länsiväylän
pohjoispuolella Espoonlahden kohdalla.
Espoon eteläosien yleiskaavassa alue on osoitettu virkistysalueena (V). Alueella ei ole
voimassa olevaa asemakaavaa.
Työmaa-alueen ja tunnelin suuaukon sijainnilla ei ole merkittävää vaikutusta alueen
yhdyskuntarakenteeseen tai maankäyttöön. Rakentamisen aikaisen työmaa-alueen sijainti heikentää osin alueen virkistyskäyttöä.
Espoonlahden ajotunneli ja rakentamisvaiheen aikainen työmaa-alue

Kauklahdenväylän pystykuilu (nro 8), Kivenlahti
Kauklahdenväylän pystykuilu sijoittuu Kauklahdenväylän ja Vanhan Jorvaksentien risteyksessä sijaitsevan huoltoaseman taakse. Yleiskaavassa alue on osoitettu kaupunkimaisena asuntoalueena jolle tulee sijoittaa ensisijaisesti asuinkerrostaloja (A1). Voimassaolevassa Kivenlahti I B asemakaavassa alue on osoitettu moottoriajoneuvojen
huoltoasemien korttelialueeksi (AMV1). Espoon kaupunginvaltuuston 13.12.2010 hyväksymässä Marinkallio ja Kivenlahti I B asemakaavassa alue on osoitettu huoltoaseman korttelialueena (LH-1). Pystykuilu sijoittuu korttelialueella istutettavaksi osoitetulle alueen osalle. Kaupunginhallituksen päätöksestä on valitettu hallinto-oikeuteen.
Alueelle osoitettu maankäyttö sopii hyvin pystykuilun kaltaiselle huoltotoimintoja
mahdollistavalle rakennelmalle. Pystykuilurakennuksen sijoittuminen tulee huomioida
asemakaavassa.
Kivenlahden ajotunneli ja rakentamisvaiheen aikainen työmaa-alue
Kivenlahden ajotunneli ja rakentamisen aikainen työmaa-alue sijoittuvat Kivenlahdentien ja Länsiväylälle johtavan ajorampin väliselle alueelle. Alue on osoitettu yleiskaavassa yhdyskuntateknisen huollon alueeksi (ET). Alueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. Rakentamisen aikainen työmaa-alue sijoittuu osin Marinkallio ja Kivenlahti
I B asemakaavaehdotuksessa osoitetulle liikennealueelle (LT).
Ajotunnelin suuaukon tieyhteyden liikenteelliseen suunnitteluun tulee jatkossa kiinnittää erityistä huomiota. Rakentamisen aikaisella työmaaliikenteellä voi olla heikentävä
vaikutus alueen liikenteen sujuvuuteen ja liikenneturvallisuuteen.
Merivirran pystykuilu (nro 7), Kivenlahti
Merivirran pystykuilurakennus sijoittuu Kivenlahdentien ja Espoonlahdenrannan risteyksen yhteyteen. Alue on osoitettu yleiskaavassa asuntoalueeksi (A). Voimassa olevassa asemakaavassa alue on osoitettu puistoalueena (P).

Espoonlahden ajotunneli ja rakentamisen aikainen työmaa-alue sijoittuvat Espoonlahden keskustan koillispuolelle. Alue on osoitettu yleiskaavassa asuinalueena (A), virkistysalueena (V) ja keskustatoimintojen alueena (C-K). Voimassa olevassa asemakaavassa alue on osoitettu lähivirkistysalueena (VL), puistona (VP) ja yleisten rakennusten
korttelialueena (YY-k). Valmisteluvaiheessa olevassa Espoonlahden keskus II asemakaavaluonnoksessa alue on osoitettu puistona (VP) ja asuinkerrostalojen korttelialueena (AK). Puistoalueelle on osoitettu ohjeellinen kevyen liikenteen yhteys.
Työmaa-alueen ja tunnelin suuaukon sijoittaminen alueelle voi vaikuttaa Espoonlahden keskus II asemakaavamuutoksen toteuttamisen vaiheistukseen. Rakentamisen aikaisen työmaa-alueen sijainti heikentää osin alueen virkistyskäyttöä.
Espoonlahden ajotunneli ja rakentamisvaiheen aikainen työmaa-alue, vaihtoehtoinen sijainti
Espoonlahden ajotunnelin osalta on päävaihtoehdon lisäksi tarkasteltu vaihtoehtoista
tunnelin suuaukon sijaintia Tähystäjänkadun päätyyn. Alue on osoitettu yleiskaavassa virkistysalueena (V) ja keskustatoimintojen alueena (C-K). Voimassa olevassa asemakaavassa tunnelin suuaukon alue on osoitettu lähivirkistysalueena (VL) ja puistona
(VP). Rakentamisen aikainen työmaa-alue on osoitettu puistona (VP) ja yleisten rakennusten korttelialueena (YY-k). Valmisteluvaiheessa olevassa Espoonlahden keskus II
asemakaavaluonnoksessa alue on osoitettu puistona (VP), asuinkerrostalojen korttelialueena (AK), asumista palvelevana yhteiskäyttöisenä korttelialueena ja julkisten lähipalvelurakennusten korttelialueena. Puistoalueelle on osoitettu ohjeellinen kevyen liikenteen yhteys.
Työmaa-alueen ja tunnelin suuaukon sijoittaminen alueelle voi vaikuttaa Espoonlahden keskus II asemakaavamuutoksen toteuttamisen vaiheistukseen. Työmaa-alueen ja
tunnelin suuaukon sijoittuminen alueelle heikentää paikallisesti puistoalueen virkistyskäyttöä.

Opettajantien pystykuilu (nro 5), Soukka/Espoonlahti
Pystykuilurakennelma on osoitettu Espoonlahden urheilupuistoon Espoonlahden koulun länsipuolella sijaitsevalle metsäiselle kukkulalle. Alue on osoitettu yleiskaavassa viheralueena (V). Voimassa olevassa asemakaavassa alue on osoitettu puistoalueena (P)
Pystykuilurakennuksen sijainnilla ei ole merkittävää vaikutusta alueen yhdyskuntarakenteeseen tai maankäyttöön. Pystykuilurakennuksen sijoittuminen tulee huomioida
asemakaavan muutoksessa.
Soukan ajotunneli ja rakentamisvaiheen aikainen työmaa-alue
Soukan ajotunneli ja työmaa-alue sijoittuvat Yläkartanontien ja Kaskilaaksontien risteykseen teiden luoteiskulmaan. Alue on osoitettu yleiskaavassa viheralueena (V) ja
pieneltä osin asuinalueena (A). Voimassa olevassa asemakaavassa alue on osoitettu
puistoalueena (PL)
Työmaa-alueen ja tunnelin suuaukon sijoittuminen alueelle heikentää paikallisesti
puistoalueen virkistyskäyttöä.
Soukan ajotunneli ja rakentamisvaiheen aikainen työmaa-alue, vaihtoehtoiset sijainnit
Soukan alueella on päävaihtoehdon lisäksi tutkittu kahta vaihtoehtoa ajotunnelin sijainnille. Läntisempi vaihtoehto sijoittuu Espoonlahden koulun eteläpuolelle ja itäisempi Koulumäen koulun kaakkoispuolelle.
Espoonlahden koulun eteläpuoleinen ajotunnelin suuaukko sekä työmaa-alue on osoitettu yleiskaavassa julkisten palvelujen ja hallinnon alueena (PY). Työmaa-alueen länsiosa on yleiskaavassa osoitettu viheralueena (V). Voimassa olevassa asemakaavassa
alue on osoitettu puistoalueena (P, VP). Työmaa-alueen länsiosa sijoittuu Espoon kaavoituskatsauksessa olevaan Espoonlahden koulukeskuksen ja urheilupuiston asemakaavamuutoksen alueeseen. Hanke ei ole vielä käynnistynyt.
Työmaa-alueen ja tunnelin suuaukon sijoittuminen alueelle heikentää paikallisesti
puistoalueen virkistyskäyttöä.
Koulumäen koulun kaakkoispuolelle sijoittuva vaihtoehtoinen reitti sekä työmaa-alue
on osoitettu yleiskaavassa julkisten palvelujen ja hallinnon alueena (PY). Voimassa olevassa asemakaavassa ajotunnelin suuaukon alue on osoitettu opetus- ja muita toimintoja palvelevana korttelialueena (YOS). Työmaa-alue on osoitettu opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueena (YO-1k). Alue toimii pysäköintialueena.
Ajotunnelin suuaukon sijoittuminen YOS –korttelialueelle estää tunnelin käytön aikana
asemakaavan mukaisen toiminnan toteuttamisen. Työmaa-alue sijoittuu käytössä olevalle pysäköintialueelle mikä edellyttää alueen käyttäjien pysäköintitilojen järjestämisen väliaikaisesti muualta.
Rysätien pystykuilu (nro 4)
Rysätien pystykuilurakennelma sijoittuu Kaitaalle, päättyvän kadun pohjoispuolelle
Riilahden toimintakeskuksen pihan tuntumaan. Alue on osoitettu yleiskaavassa viheralueena (V). Voimassa olevassa asemakaavassa alue on osoitettu puistoalueena (P)
Työmaa-alueen ja tunnelin suuaukon sijainnilla ei ole merkittävää vaikutusta alueen
yhdyskuntarakenteeseen tai maankäyttöön. Pystykuilurakennuksen sijoittuminen tulee
huomioida asemakaavan muutoksessa.
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Kaitaantien pystykuilu (nro 3, VE 2)
Kaitaantien pystykuilurakennelma sijoittuu Kaitaantien ja Iivarintien risteysalueen
pohjoispuolelle. Alue on osoitettu yleiskaavassa asuinalueena (A). Voimassa olevassa
asemakaavassa alue on osoitettu puistoalueena (PL-1)
Pystykuilurakennuksen sijainnilla ei ole merkittävää vaikutusta alueen yhdyskuntarakenteeseen tai maankäyttöön. Pystykuilurakennuksen sijoittuminen tulee huomioida
asemakaavan muutoksessa.
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Pohjoinen sisäänkäynti sijoittuu kaavaehdotuksen käsittelyvaiheessa olevassa Saunalahdenportin asemakaavamuutoksessa liike- ja toimistorakennusten korttelialueelle (K-1).
Eteläinen sisäänkäynti sijoittuu hyväksymiskäsittelyssä olevassa Kummelivuorensuun
asemakaavaehdotuksessa lähivirkistysalueelle (VL-2).
Pohjoinen sisäänkäynti sijoittuu voimassa olevassa asemakaavassa ja Saunalahdenportin asemakaavamuutosehdotuksessa korttelialueille, joilla pääkäyttötarkoitus mahdollistaa sisäänkäynnin toteuttamisen. Eteläisen sisäänkäynnin vaatimaa tilavarausta/
toimintaa ei puolestaan ole huomioitu Kummelivuorensuun asemakaavaehdotuksessa.

Kaitaan ajotunneli ja rakentamisvaiheen aikainen työmaa-alue
Kaitaan ajotunnelin suuaukko sekä rakentamisvaiheen aikainen työmaa-alue sijoittuvat Kaitaantien eteläpuolelle Iivisniemen asuinalueen pohjoisreunalle. Ajotunnelin
suuaukon alue on osoitettu yleiskaavassa keskustatoimintojen alueena (C) ja työmaaalue katualueelle. Voimassa olevassa asemakaavassa ajotunnelin suuaukon alue on
osoitettu puistoalueena (PI ja Px). PI alue on osoitettu säilytettäväksi luonnontilassa.
Rakentamisvaiheen työmaa-alue on asemakaavassa osoitettu katualueena.
Tunnelin suuaukon sijainnilla on heikentävä vaikutus luonnostilassa säilytettäväksi
osoitetun puistoalueen ympäristöön. Rakentamisen aikaisen työmaa-alueen sijainnilla
katualueella voi olla heikentävä vaikutus alueen liikenteen sujuvuuteen ja liikenneturvallisuuteen.

Kivenlahden aseman läntisistä sisäänkäynneistä Kivenlahdentien pohjoispuoleinen sisäänkäynti sijoittuu yleiskaavan yhdyskuntateknisen huollon alueelle (ET) ja eteläpuolinen asuntoalueelle (A). Itäinen sisäänkäynti ja lippuhalli sijoittuu keskustatoimintojen
ja lähipalvelujen alueelle (C).
Voimassa olevassa asemakaavassa läntisistä sisäänkäynneistä Kivenlahdentien pohjoispuoleinen sisäänkäynti sijoittuu liikennealueelle ja eteläpuolinen asuinkortteleiden
käyttöön tarkoitetulle pysäköintialueelle (Ap). Itäinen sisäänkäynti sijoittuu puistoalueelle (P, VP).

Hyljetien pystykuilu (nro 2)

Yleiskaavassa alue on osoitettu kaupunkimaisena asuntoalueena jolle tulee sijoittaa
ensisijaisesti asuinkerrostaloja (A1). Luonnosvaiheessa olevassa Finnoon osayleiskaavassa pystykuilun alue on osoitettu urheilu- ja virkistyspalvelujen alueena (VU). Alueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa.
Pystykuilurakennuksen sijainnilla ei ole merkittävää vaikutusta alueen yhdyskuntarakenteeseen tai maankäyttöön. Pystykuilurakennuksen sijoittuminen tulee huomioida
asemakaavassa.
Finnoon ajotunneli ja rakentamisvaiheen aikainen työmaa-alue
Ratkaisut sijoittuvat alueelle, jonka maankäyttö muuttuu merkittävästi, tämän vuoksi
yhdyskuntarakenteellista arviointia ei ole tarkoituksenmukaista tehdä tässä yhteydessä.

Pystykuilu sijoittuu alueelle jonka ympäristön maankäyttö muuttuu merkittävästi, tämän vuoksi yhdyskuntarakenteellista arviointia ei ole tarkoituksenmukaista tehdä tässä yhteydessä.

6.6.2. Asemien ympäristöt
Saunalahti
Saunalahden aseman pohjoinen sisäänkäynti sijoittuu yleiskaavan keskustatoimintojen ja lähipalvelujen alueelle (C), eteläinen tiivis ja matala –asuntoaluelle (A2). Voimassa olevassa asemakaavassa pohjoinen sisäänkäynti sijoittuu liikerakennusten korttelialueelle (KL). Eteläisen sisäänkäynnin alueella ei ole voimassa asemakaavaa.

Voimassa olevassa asemakaavassa sisäänkäynnin alue on osoitettu puistoalueena (PI)
ja osittain katualueelle. PI alue on osoitettu säilytettäväksi luonnontilassa.
Sisäänkäynnin sijoittumisella on lievästi heikentävä vaikutus luonnostilassa säilytettäväksi osoitetun puistoalueen ympäristöön. Sisäänkäynti sijoittuu katualueen ja puistoalueen rajalle, täten vaikutukset puistoalueeseen ovat vähäiset.
Finno
Asema sijoittuu alueelle jonka ympäristön maankäyttö muuttuu merkittävästi, tämän
vuoksi yhdyskuntarakenteellista arviointia ei ole tarkoituksenmukaista tehdä tässä yhteydessä.

6.7 Vaikutukset maisemaan ja kaupunkikuvaan
6.7.1. Arvioinnin tausta ja tavoitteet
Arvioinnin lähtökohdat

Espoonlahti
Espoonlahden aseman pohjoinen sisäänkäynti sijoittuu yleiskaavan julkisten palvelujen ja hallinnon alue alueelle (PY), eteläinen keskustatoimintojen alueelle (C-K).
Voimassa olevassa asemakaavassa sekä pohjoisen että eteläisen sisäänkäynnin alue
on osoitettu toriaukiona. Pohjoisen sisäänkäynnin alueelle on osoitettu ajoyhteys (ajo).
Eteläisen sisäänkäynnin alueelle on osoitettu alueellinen yhteisväestönsuoja pysäköintilaitoksineen kalliosuojana (mav-1).
Pohjoisen sisäänkäynnin sijoittuminen voi vaikuttaa torialueen järjestelyihin, erityisesti ajoyhteyksien osalta. Eteläisellä sisäänkäynnin ja siihen liittyvien porras-/ hissirakenteiden sijoittuminen vaikuttaa sekä torialueen maanpäälliseen maankäyttöön sekä
maanalaisen mav-1 -alueen järjestelyihin.
Sisäänkäyntien sijoittuminen tulee huomioida asemakaavan muutoksessa.
Soukka

Suomenojan pystykuilu (nro 1)

Kaitaan aseman sisäänkäynti sijoittuu yleiskaavan keskustatoimintojen ja lähipalvelujen alueelle (C).

Kivenlahti

Sisäänkäyntien ja lippuhallin sijoittuminen tulee huomioida asemakaavan muutoksessa.

Hyljetien pystykuilu sijoittuu Iivisniemen ja Hannuksen väliselle alueelle, Hyljetien länsipuolelle, nykyisen viljelypalsta-alueen eteläreunalle.

Kaitaa

Soukan aseman pohjoinen sisäänkäynti sijoittuu yleiskaavan asuntoalueelle (A) ja eteläinen keskustatoimintojen ja lähipalvelujen alueelle (C).
Voimassa olevassa asemakaavassa pohjoisen sisäänkäynnin alue on osoitettu asuin-,
liike-, ja toimistorakennusten korttelialueena (ALKT). Eteläisen sisäänkäynnin alue on
osoitettu toriaukiona.
Pohjoisen sisäänkäynnin sijoittuminen olemassa olevan liikerakentamisen yhteyteen
soveltuu voimassa olevan asemakaavan mukaiseen maankäyttöön. Eteläisen sisäänkäynnin sijoittuminen voi vaikuttaa alueen torialueen järjestelyihin.
Sisäänkäyntien sijoittuminen tulee huomioida mahdollisessa asemakaavan muutoksessa.

Maisema- ja kaupunkikuvallisten vaikutusten arviointi perustuu Espoon eteläosien
yleiskaavaan (lainvoimainen 29.1.2010), 18.4.2011 päivättyihin Matinkylä-Kivenlahti
-tunnelimetron alustaviin yleissuunnitelmiin sekä 14.3.2011 päivättyihin asemien alustaviin suunnitelmiin. Keväällä 2011 on tehty maastokäynti sekä ilmakuva- ja karttatarkasteluja. Lähtötietoina on ollut valtakunnallisia, seudullisia ja paikallisia selvityksiä ja
inventointeja. Lisäksi lähtötietoina on ollut asemakaavoja sekä muita kaupungin laatimia suunnitelmia ja selvityksiä.
Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden (valtioneuvoston päätös 30.11.2000, tarkistus 13.11.2008) mukaan alueidenkäytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti
merkittävät kulttuuri- ja luonnonperinnön arvot säilyvät. Erityistä huomiota kiinnitetään mm. ympäristöystävällisten liikennemuotojen käyttöedellytysten parantamiseen.
Erityistavoitteissa todetaan, että yhteysverkostoja koskevassa alueidenkäytössä ja alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon ympäröivä maankäyttö ja lähiympäristö, erityisesti asutus, arvokkaat luonto- ja kulttuurikohteet ja -alueet sekä maiseman
erityispiirteet.
Kalliotunnelissa koko matkaltaan kulkevan metrolinjauksen maisemallisten ja kulttuuriympäristöön sekä kaupunkikuvaan kohdistuvien vaikutusten voidaan todeta jäävän
lähtökohtaisesti pienemmiksi kuin pintametron. Itse radalla ei ole varsinaisia maisemallisia vaikutuksia, mutta radan louhiminen syvälle kallioperään aiheuttaa vaikutuksia
maa- ja kallioperään. Kalliometron alustavan yleissuunnitelman toteuttaminen aiheuttaa kuitenkin paikallisia vaikutuksia maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön. Vaikutuksia aiheuttavat esimerkiksi metrolinjaan liittyvät asemat sisäänkäynteineen, terminaalit, tunnelien suuaukot ja muut maanpäälliset rakenteet, pysäköinti- ja
liityntäliikennejärjestelyt, kevyen liikenteen järjestelyt sekä muut tekniset rakenteet kuten pystykuilut.
Metrolinjan rakentamisen aiheuttamien suorien kaupunkikuvallisten vaikutusten lisäksi tehokkaaseen joukkoliikennejärjestelmään liittyvä muu maankäyttö voi paikoin aiheuttaa merkittäviä maisemallisia ja kaupunkikuvallisia muutoksia. Tällaisia ovat esimer-
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kiksi muutokset maankäytön tehokkuudessa tai käyttötarkoituksessa. Metroyhteyden
suhdetta maankäyttöön sekä kaavallisia vaikutuksia on tarkasteltu luvussa 6.6.
Tässä suunnitelmavaiheessa on ollut tarkoituksenmukaista kohdistaa tarkastelu paikallisten kaupunkikuvallisten tekijöiden arviointiin. Tiiviisti rakennetussa ympäristössä
tai vanhoilla esikaupunkialueilla, joilla on arvokkaita viheralueita muun rakenteen yhteydessä, voivat pienetkin uudet rakenteet paikallisesti heikentää maisemakuvaa esimerkiksi kookkaan puuston raivaamisen myötä, On kuitenkin huomattava, että uusilla korkeatasoisesti suunnitelluilla asemaympäristöillä voidaan luoda myös uutta kulttuuriympäristöä tai kohentaa jäsentymättömien tai peruskorjausta kaipaavien alueiden
kaupunkikuvaa.
Maiseman ja kulttuuriympäristön arvokohteet suunnittelualueella
Työn aluksi on tunnistettu ja analysoitu metrolinjan ympäristössä sijaitsevat maiseman, kulttuuriympäristön ja kaupunkikuvan arvokohteet. Linjauksen lähialueille ei sijoitu valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita (valtioneuvoston periaatepäätös 1995) eikä valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä (RKY
2009). Valtakunnallisesti arvokas Kauklahden rautatieasema sijaitsee reitistä noin 2
km pohjoiseen, Helsingin höyrylaivareittien kesähuvila-asutus sijaitsee Soukanniemen
eteläpuolella Suvisaaristossa (www.rky.fi). Alueet sijoittuvat hyvin kauas radan pienialaisista maanpäällisistä rakenteista, ja siten niihin ei kalliometron rakentamisen myötä
kohdistu vaikutuksia.
Linjauksen reitin varrelle tai maanpäällisten rakenteiden kohdalle ei sijoitu tunnettuja muinaismuistolailla suojeltuja kiinteitä esihistoriallisia muinaisjäännöksiä (Espoon
eteläosien yleiskaava, liitekartta, ote 4.1.). Lähimmistä muinaismuistokohteista pronssikautinen kivirakenne (Bastvik Kasberget) sijaitsee noin 200  m etäisyydellä radan linjauksesta Saunalahdessa. Mahdolliset rakennustöiden aikana esiin tulevat kiinteät
muinaisjäännökset ovat automaattisesti muinaismuistolain nojalla suojeltuja.
Sökö Pohjoinen -niminen historiallisen ajan kylänpaikka (Espoon eteläosien yleiskaavan liitekartassa kohde kk-44) sijoittuu Espoonlahden urheilupuiston kenttien lounaiskulmaan. Metron maanalainen linjaus kulkee sijainnin lähettyvillä, mutta maanpäällisiä
rakenteita arvokohteen lähistöön ei sijoitu.
Linjaus sijoittuu yhdessä kohdassa seudullisesti merkittävän kulttuuriympäristön alueelle Soukassa (Espoon eteläosien yleiskaavan liitekartassa kohde S-70, Sökön (Soukan) kylämaisema). Kohde perustuu 1980-luvulla seutukaavoitusta varten tehtyyn inventointiin sekä Uudenmaan maakuntakaavan laadinnan yhteydessä tehtyyn rakennetun kulttuuriympäristön inventointiin.
Linjaus sijoittuu kahdessa kohdassa paikallisesti merkittävän kulttuuriympäristön alueelle, Soukassa ja Iivisniemessä (Espoon eteläosien yleiskaavan liitekartassa kohteet
P-182, Soukan kylämaisema sekä P-181, Iivisniemen asuinalue). Kohteet on tunnistettu
vuonna 2005 laaditussa rakennetun kulttuuriympäristön inventoinnissa, joka päivittää
kaupunginmuseon aiempia inventointeja (Lehto Peltonen Valkama 2005; Härö 1984 ja
1992). Tavoitteena oli uusien, pääasiassa 1930–80-luvulla rakennettujen alueiden ja
kohteiden inventointi. Molemmat kohteet on arvotettu luokkaan 1. Metron maanpäällisistä rakenteista Kaitaan asema sisäänkäynteineen sijoittuu Iivisniemeen ja Opettajantien pystykuilurakennelma sijoittuu Soukan laajan kylämaiseman alueelle.
Soukan kylämaisema on osoitettu Espoon yleiskaavassa kyläkuvallisesti tai maisemakuvallisesti arvokkaaksi alueeksi, jonka maisemakuvaa on suojeltava. Espoon eteläosien yleiskaavassa Iivisniemen asuinalue ja lisäksi Kivenlahden keskusta läheisine asuinalueineen on osoitettu kaupunkikuvallisesti arvokkaiksi alueiksi. Suojelumääräys ei
koske yksittäisiä rakennuksia vaan kohdistuu alueiden ominaispiirteiden vaalimiseen.

Linjauksen reitin varrelle tai maanpäällisten rakenteiden kohdalle ei sijoitu historiallisesti arvokkaita tieosuuksia tai tiedossa olevia I maailmansodan aikaisen linnoitusvyöhykkeen osia.

ja varastointia varten. Laajan koon vuoksi työmaa-alueiden vaikutukset kaupunkikuvaan saattavat olla selvästi haitallisempia kuin pystykuilu- ja sisäänkäyntirakenteiden.
Paikoin työmaa-alue ja ajotunnelin suuaukon sijainti on pyritty yhdistämään.

(Espoon eteläosien yleiskaava. Liite 19, kulttuurihistoria ja -ympäristöt)

6.7.3. Pintarakenteiden maisema- ja kaupunkikuvalliset vaikutukset

6.7.2. Maisemaan ja kulttuuriympäristöön kohdistuvat vaikutukset,
yleiskatsaus

Tässä arviointiosuudessa on kuvattu metrojärjestelmän maanpäällisten osuuksien vaikutuksia maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriympäristöön. Vaikutuksia on käsitelty osa-alueittain linjausta pitkin edeten sekä asemaseuduittain. Lisäksi on tarkasteltu vaikutuksia muutamien vaihtoehtotarkastelujen osalta (ajotunnelit ja työmaa-alueet
Soukassa ja Espoonlahdessa).

Asemien sisäänkäyntien ja muiden metroon liittyvien pintarakenteiden maisemallisia
ja kaupunkikuvallisia vaikutuksia voidaan arvioida suhteessa nykytilanteeseen niillä
asema-alueilla, joilla maankäyttö säilyy pääosin ennallaan tai nykyisen kaltaisena. Näitä ovat esimerkiksi Kivenlahti, Espoonlahti, Soukka ja Iivisniemi, joissa nykyisen tiiviin keskustamaisen ympäristön mahdollinen täydennysrakentaminen nivoutuu osaksi
metrojärjestelmän toteuttamista. Kaupunkikuvallisia vaikutuksia aiheuttavat näillä alueilla lippuhallien sisäänkäynnit ja liukuportaat, liityntäpysäköinti sekä joukkoliikenteen
järjestelyt. Kaupunkikuvalliset vaikutukset ovat kuitenkin pääosin paikallisia ja paljolti
riippuvaisia rakenteiden tarkemmasta suunnittelusta ja toteutuksesta.
Niillä alueilla, joilla on odotettavissa merkittäviä maankäytön muutoksia, on metroasemiin liittyvien rakenteiden kaupunkikuvallisten vaikutusten arviointi ongelmallisempaa. Näitä alueita ovat Saunalahti ja Finnoo. Erityisesti Finnoon osalta ratkaisu tukeutuu suoraan suunnitteilla olevaan osayleiskaavaan. Alueidenkäytön suunnittelun alkuvaiheessa on kuitenkin mahdollista ottaa suoraan huomioon metroon liittyvät rakenteet, jolloin rakenteiden sovittaminen kaupunkikuvaan on todennäköisesti helpompaa
kuin valmiiksi rakentuneessa ympäristössä. Lippuhallien lisäksi kaupunkikuvallisia vaikutuksia aiheuttavat asemiin liittyvät pysäköinti-, saattoliikenne-, polkupyöräparkki- ja
tiejärjestelyt.
Muualla linjauksen varrella vaikutuksia aiheuttavat metrotunnelin maan pintaan yhdistävät ajotunnelit ja pystykuilut sekä rakentamisen aikaiset työmaa-alueet. Paikallisia vaikutuksia pystykuilujen sekä huoltotunnelien maanpäällisten rakenteiden osalta
tarkastellaan kunkin osa-alueen yhteydessä. Pystykuilut ovat rakenteita, jotka yhdistävät maanalaisen metroradan maanpintaan. Pystykuilun yhteydessä voi olla esimerkiksi
poistumistie, pumppaamo, ilmanvaihtokanavia ja muita teknisiä rakenteita. Pystykuilun maanpäällinen osa on yleensä pohjamitoiltaan korkeintaan 10 x 10 metrin kokoinen
yksikerroksinen rakennus, joka voidaan suunnitella ja verhoilla ympäristön edellyttämällä tavalla. Kuiluja sijaitsee linjauksen varrella noin 600 – 700 metrin välein. Pystykuilujen sijainnit metron linjauksen varrella on esitetty arvioinnin pohjana olleissa alustavissa yleissuunnitelmissa, mutta kyseisiä sijainteja saattaa olla vähäisessä määrin
mahdollista tarkentaa jatkosuunnittelun yhteydessä. Pystykuilujen maanpäällisten rakenteiden ympäristövaikutukset jäävät paikallisiksi mutta voivat yksittäisten asukkaiden tai ympäristön elementtien kannalta olla haitallisia. Rakenteet tulee sijoittaa ympäristöön niille soveltuville paikoille sekä suunnitella arkkitehtuuriltaan siten, että ne
ovat mahdollisimman luonteva osa ympäröivää kaupunki- tai maisematilaa.
Tunnelien suuaukot ja avoleikkaukset sekä niihin liittyvät betonikaukalot ja muut tukiseinämät ja rakenteet voivat sijainnista ja maastosta riippuen aiheuttaa haittavaikutuksia maisemaan ja kaupunkikuvaan. Rakenteet ovat mittavia, ja maisemavaikutukset voivat olla erityisesti pienipiirteisissä ympäristöissä haitallisia. Avoleikkausten pitäminen mahdollisimman lyhyenä ja ajotien sijoittaminen mahdollisimman tasaiseen
maastoon vähentävät haittavaikutuksia. Raskaan liikenteen ja virkistysreittien risteyskohdat ovat erityisen herkkiä haittavaikutuksille.
Rakentamisen aikaiset työmaa-alueet ovat kooltaan noin 3 000 m2 laajuisia aidattuja ja
tasattuja alueita, jotka ovat tarpeen rakentamisvaiheen aikana mm. työmaaliikennettä

Pystykuilut, ajotunnelit ja työmaa-alueet
Harmaakallion metrovarikon ajotunneli ja rakentamisvaiheen aikainen työmaa-alue,
Tillinmäki
Harmaakallion metrovarikon ajotunnelin suu ja työmaa-alue sijaitsevat Kauklahdenvälylän itäpuolella Brinkinmäen kohdalla. Harmaakallio on laaja, puustoinen kallioalue, joka erottuu pohjois-, luoteis- ja länsipuolella ympäröivästä viljelyaukeasta voimakkaasti
kohoavana laajana selänteenä. Alue on lähimaisemassa merkittävä erityisesti pohjoispuolelta tarkasteltuna. Alue on asemakaavoittamaton, yleiskaavassa alue on osoitettu
virkistysalueeksi sekä ohjeelliseksi Keskuspuiston toiminnoille varatuksi alueeksi. Alueen tuntumassa kulkee yleiskaavassa osoitettu itä-länsisuuntainen virkistysreitti.
Metrovarikko sijoittuu kallion sisään. Alueelle johtaa yhdystie Kauklahdenväylältä, ja
yhdystien eteläpuolelle sijoittuu rakentamisvaiheen aikainen työmaa-alue. Työmaaalue sijoittuu tasaiseen maastoon nykyiselle peltoalueelle.
Työmaa-alue ja tunnelin suuaukko muuttavat nykyistä maisemakuvaa. Rakentamaton,
maisemallisesti eheä ja maisemakuvassa merkittävä selänteen reuna muuttuu rakentamisen myötä. Virkistysalueeksi osoitetun alueen muuttuminen osaksi väyläinfrastruktuuria heikentää paikallisesti alueen maisemakuvallisia arvoja. Ajotunnelille johtavan
tien tulisikin sijoittua mahdollisimman lähelle nykyistä maanpinnan tasoa, jotta vaikutukset jäisivät vähäisiksi. Tunnelin suuaukon reunojen, tukimuurien ja luiskien suunnitteluun tulee kiinnittää erityistä huomiota. Tunnelin suuaukon suuntaaminen pääkatselusuunnasta etelästä hieman etelälounaaseen on maisemakuvallisesti hyvä ratkaisu.
Varikon maanpäälliset rakenteet (taukotilat ja ilmanvaihtorakennelmat sekä niille johtava tieyhteys, joka järjestetään nykyisen Vuoripirtintien kautta) eivät oletettavasti aiheuta merkittäviä maisemallisia haittoja, alueelle on kulkuyhteys nykyistä kevyen liikenteen reittiä pitkin. Reitin leventämisessä tieyhteydeksi tulee suhde ympäröivään
maisemaan tarkastella huolella.
Rakentamisen aikaisen työmaa-alueen sijaintiin nykyinen viljelyaukea on maisemallisesti soveltuva, sillä esimerkiksi vaikutukset arvokkaaseen puustoon jäävät hyvin vähäisiksi. Alueen maisemanhoitoon tulee työmaan rakentamisen päätyttyä kiinnittää
erityistä huomiota.
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Saunalahden ajotunneli ja rakentamisvaiheen aikainen työmaa-alue

Kummelitien pystykuilu (nro 9), Saunalahti

Kauklahdenväylän pystykuilu (nro 8), Kivenlahti

Tarkasteltava ajotunnelin suu sijoittuu Kauklahdenväylän länsipuolelle Saunalahdentien risteyksen eteläpuolelle nykyiselle viheralueelle. Alueella on metsäinen kumpare,
jolla kasvaa haapaa ja koivua ja ylempänä rinteillä mäntyä. Alueen tuntumassa kukkulan ja Kauklahdenväylän välillä kulkee kevyen liikenteen reitti.

Kummelitien pystykuilurakennus sijoittuu Saunalahden Kummelivuoren rakentuneelle
pientaloalueelle Kummelitien itäpuolelle. Alue on melko tiiviisti rakennettu, tontit ovat
kuitenkin kohtalaisen suuria. Kummelitie on kapea, pienipiirteinen tie, joka mutkittelee
nousten kohti koillista. Alueen tonteilla on runsaasti istutuksia ja paikoin tonttien väliin
jää metsäisiä, kallioisia laikkuja. Alustavassa yleissuunnitelmassa osoitettu pystykuilurakennus sijoittuu tällaiselle osin kallioiselle alueelle. Alue on asemakaavassa osoitettu
lähivirkistysalueeksi.

Kauklahdenväylän pystykuilu sijoittuu Kauklahdenväylän ja Vanhan Jorvaksentien risteyksessä sijaitsevan huoltoaseman taakse jäävän, kookkaita kuusia kasvavan rinteen
eteläreunalle. Alue soveltuu toiminnallisesti kaupunkikuvallisesti hyvin huoltotoimintoja palvelevalle rakennelmalle. Rakentamisella on paikallisia vaikutuksia mm. puuston
kaatamisen ja rinteen tasaamisen myötä, mutta pienehkön rakennelman ympäristöön
on mahdollista jättää runsaasti puustoa.

Alueesta länteen Saunalahdentien ympäristössä on uutta rakentamista. Ajotunnelin
suuaukon ympäristössä ja työmaa-alueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa, mutta
suunnittelu laajemmalla Saunalahden alueella on parhaillaan käynnissä. Yleiskaavassa
alue on osoitettu asuin- ja virkistysalueeksi.
Tunnelin suuaukko vaikuttaa maisemakuvaan paikallisesti mm. puuston kaatamisen ja
luiskien rakentamisen myötä. Kohde sijaitsee lähellä tien risteysaluetta, joten sijainti
on toiminnallisesti ja kaupunkikuvallisesti luonteva. Kevyen liikenteen reitin sujuvaan ja
turvalliseen linjaukseen tulee tarkemman suunnittelun myötä kiinnittää erityistä huomiota.

Paikallisesti rakennelmalla on jonkin verran vaikutuksia nykyisten asukkaiden välittömään lähiympäristöön erityisesti puuston kaatamisen takia – rakennelmaa varten tulee
varata noin 25 x 25 m laajuinen alue, jolla puustoa poistetaan rakentamisvaiheessa. Hyvin suunniteltu rakennelma ja huolellinen sijoittaminen ympäristöön puustoa mahdollisuuksien mukaan kookkaina ryhminä säästäen vähentävät haittavaikutuksia. Rakennustöiden päätyttyä voidaan tienvarteen ja raivatuille alueille istuttaa luonnonkasvillisuutta vapaamuotoisina ryhminä (männyt, pihlajat, tuomipihlajat tms.) näkösuojaksi.

Työmaa-alueen maisemalliset haittavaikutukset olisivat vähäisemmät, mikäli työmaa
sijoitettaisiin ehdotetusta alueesta hieman etelään, tasaiselle niitty- ja viljelyaukealle.

Kuva 50.

Näkymä pohjoisesta Kauklahdenväylältä Harmaakallion maisemallisesti merkittävälle
kallioselänteelle, johon sijoittuu metrovarikon sisäänajo sekä työmaa-alue.

Kuva 51.

Kuva Kauklahdenväylältä Saunalahdentien suuntaan länteen, kuvassa vasemmalla
ajotunnelin suuaukon sijainti.

Kuva 53.

Kummelitien pystykuilun likimääräinen sijaintipaikka. Vasemman puoleisessa kuvassa näkymä Kummelitieltä lounaaseen, rakennelma sijoittuisi kuvassa vasemmalle. Oikeanpuoleisessa kuvassa näkymä Kummelitieltä koilliseen, rakennelma sijoittuisi kuvassa oikealle.

Kuva 52.

Kuva Kauklahdenväylältä pohjoiseen (kuvalähde: Google Street View)

Kuva 54.

Kauklahdenväylän pystykuilu sijoittuu väylän ja Vanhan Jorvaksentien risteyksessä
sijaitsevan huoltoaseman pohjoispuoliseen rinteeseen.
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Kivenlahden ajotunneli ja rakentamisvaiheen aikainen työmaa-alue
Kivenlahden ajotunneli ja rakentamisen aikainen työmaa-alue sijoittuvat Kivenlahdentien ja
Länsiväylälle johtavan ajorampin väliselle alueelle. Alue on osoitettu yleiskaavassa yhdyskuntateknisen huollon alueeksi. Alueella kasvaa kookasta koivikkoa ja männikköä, ja alueen
maasto nousee aluksi loivasti ja jyrkentyen itää kohti.
Työmaa-alueen rakentaminen muuttaa kaupunkikuvaa paikallisesti, kun kohtalaisen laajalta alueelta raivataan puustoa. Toisaalta työmaa-alueen sijoittuminen liikennealueen tuntumaan on kaupunkikuvallisesti ja toiminnallisesti hyvä ratkaisu. Ajotunnelin tieyhteyden liikenteelliseen suunnitteluun ja Länsiväylän rampille johtavan liikenteen suhteeseen raskaaseen työmaaliikenteeseen tulee kuitenkin jatkossa kiinnittää erityistä huomiota.
Merivirran pystykuilu (nro 7), Kivenlahti
Kuva 55.

Näkymä Kivenlahden ajotunnelin ja työmaa-alueen sijaintipaikalle Kivenlahdentien ja
Länsiväylän rampin välisellä vyöhykkeellä. Kuvaussuunta itään.

Kuva 58.

Sammalvuoren metrovarikon ajotunnelin sisäänkäynti sijoittuisi kuvassa oikealle. Kuvaussuunta pohjoiseen.

Pystykuilurakennelma sijoittuu Kivenlahdentien ja Merivirran risteykseen katujen kaakkoiskulmaan. Alue on osoitettu asemakaavassa puistoksi. Kaupunkikuvallisesti alue liittyy suoraan Merivirran kerrostalokorttelien pihaympäristöön. Nurmipintaisella alueella on kookasta
havupuuvaltaista kasvillisuutta.
Vaikutukset ovat paikallisesti haitallisia mm. lähimaisemassa merkittävän kookkaan puuston
kaatamisen myötä. Pystykuilu on kuitenkin kohtalaisen pieni rakennelma, joka voidaan sijoittaa alueella huolellisesti lähiympäristö huomioon ottaen. Tarkemman suunnittelun yhteydessä tulee vaalia puuryhmiä. Muutoin alueelle sijoittuva pystykuilurakennus voi alueella sopia
kaupunkikuvaan hyvin.
Maininkitien pystykuilu (nro 6), Kivenlahti
Maininkitien pystykuilu sijoittuu Kivenlahden ja Espoonlahden kaupunginosien väliin nykyisen huoltoaseman kaakkoispuolen asemakaavan puistoalueelle. Alueella on tasainen, puustoinen nurmikenttä, joka laskee melko jyrkästi kaakkoon. Pystykuilun rakentaminen alueelle
vaikuttaa mm. alueen puustoon, ja maastoa jouduttaneen tasaamaan jonkin verran. Kaupunkikuvallisesti ja toiminnallisesti pystykuilurakenne soveltuu kuitenkin hyvin huoltoaseman
viereen, ja vaikutukset kaupunkikuvaan ovat vähäisiä ja paikallisia.

Kuva 56.

Merivirran pystykuilun sijainti. Alueella on kookasta puustoa. Kuvaussuunta itään.

Kuva 59.

Sammalvuoren alueen rakentamisen aikainen työmaa sijoittuisi kuvassa oikeialle tiheäkasvuiseen alavaan metsään. Kuvaussuunta etelään.

Sammalvuoren metrovarikon ajotunneli ja rakentamisvaiheen aikainen työmaa-alue
Sammalvuoren metrovarikko, sisäänajotunneli sekä rakentamisen aikainen työmaa-alue sijoittuvat laajalle Sammalvuoren virkistysalueelle Länsiväylän pohjoispuolelle, Kattilalaakson ja Nöykkiön välimaastoon. Metsäisen ja kallioisen, luonnontilaisen alueen halki kulkee
pohjois-eteläsuuntainen virkistysreitti. Ajotunnelin suuaukko sijoittuu nykyisen virkistysreitin itäpuolelle, noin 150 m Länsiväylältä pohjoiseen. Alueella on laajalti avokalliota ja kalliometsää.
Työmaa-alue sijoittuu alavalle, kostealle metsäiselle alueelle virkistysreitin länsipuolelle. Alueen puusto on hyvin tiheää. Työmaa-alueelta kaadetaan nykyinen puusto, millä on paikallisia
vaikutuksia maisemakuvaan sekä luontoarvoihin. Laajemmassa maisemakuvassa vaikutukset jäävät vähäisiksi; valtaosa virkistysalueesta säilyy ennallaan. Puustoa olisi suositeltavaa
valmentaa työmaa-alueen reunoilla jo muutamia vuosia ennen työmaa-alueen raivaamista,
jotta reunapuusto ehtisi tottua muuttuneisiin valo-olosuhteisiin.

Kuva 57.

Näkymä Maininkitien pystykuilun sijaintipaikalle Kivenlahdentien vartta seurailevalta kevyen
liikenteen reitiltä. Kuvaussuunta länteen.

Metrovarikon maanpäälliset rakenteet (taukotilat ja ilmanvaihtorakennelmat sekä niille johtava tieyhteys) saattavat aiheuttaa paikallisia maisemavaikutuksia lähinnä puuston kaatamisen ja maaston tasaamisen myötä. Pääosin vaikutukset ovat pienten rakennelmien osalta vähäisiä, mutta uusien teiden linjaaminen metsäisen ja kallioisen virkistysalueen läpi edellyttää
maisemallista suunnittelua.

Matinkylä – Kivenlahti metro, alustava yleissuunnitelma
VAIKUTUKSET JA HAITTOJEN TORJUNTA

55 55

Espoonlahden ajotunneli ja rakentamisvaiheen aikainen työmaa-alue
Ajotunnelin päävaihtoehto sijoittuu Espoonlahden kaupunginosassa maisemallisesti merkittävän mäen pohjoisrinteeseen. Mäelle sijoittuvat Espoonlahden kaupunkikuvassa merkittävät omaleimaiset viistokattoiset kerrostalot, joiden ympäristössä kasvaa
kookasta männikköä melko jyrkillä rinteillä. Espoonlahdenkadun ja Ulappakadun tuntumaan sekä alavalle niittyalueelle on suunnitteilla asuinrakentamista käynnissä olevan asemakaavamuutoksen myötä.
Ajotunnelin suuaukon ja työmaa-alueen rakentaminen heikentää paikallisesti maisema- ja kaupunkikuvallisia arvoja ja alueen nykyistä eheyttä. Työmaa-alue olisi suositeltavaa sijoittaa kukkulan länsipuolen avoimelle niittyalueelle, jolloin puustoa säästyisi
mahdollisimman paljon ja rinnettä ei olisi tarpeen louhia ja tasata.
Ajotunnelin ja sillä kulkevan liikenteen suhde tien poikki kulkevaan kevyen liikenteen
väylään tulee jatkossa suunnitella huolella, jotta kaupunkikuvalliset vaikutukset jäävät
vähäisiksi ja reittiyhteys säilyy turvallisena.

Kuva 60.

Espoonlahden ajotunnelin suuaukko ja työmaa-alue kuvattuna lännestä

Espoonlahden ajotunneli ja rakentamisvaiheen aikainen työmaa-alue, vaihtoehtoinen
sijainti
Espoonlahden ajotunnelin osalta on päävaihtoehdon lisäksi tarkasteltu muutamia vaihtoehtoja, joista todennäköisin jatkosuunnittelun kannalta on Tähystäjänkadun päätyyn
sijoittuva tunnelin suuaukko. Tunnelin suu sijoittuu asemakaavassa puistoksi osoitetulle alueelle selänteen rinteeseen ja työmaa-alue sijoittuu kulttuuritoimintaa palvelevien rakennusten (YY-k) korttelialueelle, jota ei ole vielä toteutettu. Alue on nykyisellään avointa tasaista niittyä, joten väliaikainen työmaa-alue soveltuu alueelle hyvin.
Tunnelin suuaukon maisemalliset vaikutukset ovat haitallisia samaan tapaan kuin päävaihtoehdossa, jossa suuaukko sijoittuu selänteen pohjoisrinteeseen. Päävaihtoehdon
mukainen ratkaisu on kuitenkin maisemallisesti näkyvämmällä paikalla ja siten haitallisempi erityisesti nykytilanteessa, kun YY-korttelia ei ole rakennettu.

Kuva 63.

Soukan ajotunneli ja työmaa-alue sijoittuvat maisemallisesti paikallisesti merkittävälle mänty- ja kallioalueelle, joiden poikki kulkee kevyen liikenteen reittejä. Kuvaussuunta Yläkartanontieltä etelään

Kuva 61.

Kevyen liikenteen väyliä Espoonlahden ajotunnelin suuaukon tuntumassa

Kuva 62.

Opettajantien pystykuilu sijoittuu Espoonlahden koulun länsipuolelle metsäiselle kuk- Kuva 64.
kulalle.

Näkymä Soukan ajotunnelin ja työmaan sijaintipaikan suuntaan itään päin katsottuna

Opettajantien pystykuilu (nro 5), Soukka/Espoonlahti
Pystykuilurakennelma on osoitettu Espoonlahden urheilupuistoon Espoonlahden koulun länsipuolella sijaitsevalle metsäiselle kukkulalle. Alue on asemakaavassa osoitettu
puistoksi. Rakennus sijoittuu melko jyrkkään rinteeseen ja paikalliset vaikutukset mm.
puustoon sekä kukkulan maisemalliseen hahmoon ovat haitallisia, erityisesti urheilupuiston pääkatselusuunnalta pohjoisesta tarkasteltuna. Rakennelman sijoittaminen lähemmäs koulun tonttia alavammalle maastonkohdalle vähentäisi vaikutuksia merkittävästi. Laajassa maisemakuvassa vaikutukset kohtalaisen pienellä rakenteella ovat kuitenkin vähäiset.
Soukan ajotunneli ja rakentamisvaiheen aikainen työmaa-alue
Soukan ajotunneli ja työmaa-alue sijoittuvat Yläkartanontien ja Kaskilaaksontien risteykseen teiden luoteiskulmaan. Yläkartanontielle sijoittuu bussipysäkki, ja tieltä avautuu näkymiä alavaan laaksoon sijoittuvaan Espoonlahden urheilupuistoon. Alueen
halki kulkee kevyen liikenteen reittejä bussipysäkiltä ja virkistysalueilta Kaskilaaksontien asuinalueille. Työmaaksi varattavalla alueella on Soukan 1960-luvun loppupuolen
asuinalueelle tunnusomaisia kallioita ja kookkaita mäntyjä.
Alueen raivaaminen työmaa-alueeksi heikentää paikallisesti merkittävästi kaupunkikuvallisia ja maisemallisia arvoja melko laajan asukaskunnan lähiympäristössä. Työmaaaluetta raivatessa mahdollisuudet säästää mahdollisimman paljon kookkaita mäntyjä
lienevät hyvin vähäiset.
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Soukan ajotunneli ja rakentamisvaiheen aikainen työmaa-alue, vaihtoehtoiset sijainnit

Rysätien pystykuilu (nro 4)

Soukan alueella on päävaihtoehdon lisäksi tutkittu kahta vaihtoehtoa ajotunnelin sijainnille. Läntisempi vaihtoehto sijoittuu Espoonlahden koulun eteläpuolelle ja itäisempi Koulumäen koulun kaakkoispuolelle.

Rysätien pystykuilurakennelma sijoittuu Kaitaalle, päättyvän kadun pohjoispuolelle
Riilahden toimintakeskuksen pihan tuntumaan. Alue on yleiskaavassa virkistysaluetta
(kapeahko viheryhteys asuinalueiden välillä) ja asemakaavassa puistoaluetta. Alavalla,
kosteapohjaisella alueella on nykyisellään tiheää sekametsää.

Espoonlahden koulun eteläpuoleinen ajotunnelin suuaukko sekä työmaa-alue sijoittuvat jyrkähköön puustoiseen, osin nurmipintaiseen rinteeseen asemakaavassa osoitetulle puistoalueelle. Alueen poikki kulkee Soukanreitin virkistysreitti, ja itäpuolella kulkee urheilupuistosta ja kouluilta etelään Soukan keskustaan johtava tärkeä reitti. Sijainti on maisemallisesti ja toiminnallisesti haastava, ja maisemalliset vaikutukset erityisesti pohjoisesta tarkasteltuna ovat haitallisia. Väliaikainen työmaa-alue olisi suotavaa rakentaa mahdollisimman tasaiseen maastoon
Kuva 65.

Näkymä Rysätien pystykuilun likimääräisen sijainnin suuntaan. Kuvaussuunta Rysätieltä etelään, kuvassa oikealla Riilahden toimintakeskus.

Toinen vaihtoehtoinen reitti sekä työmaa-alue sijoittuvat Koulumäen koulun ja Opettajantien sekä Oppilaantien risteyksen tuntumaan. Ajotunnelin suu sijoittuu asemakaavassa osoitetulle opetus- ja muita toimintoja palvelevalle YOS-korttelialueelle, joka
ei ole vielä rakentunut. Alueella on kumpuilevaa maastoa, ja pitkän ajotunnelin /tieyhteyden rakentaminen aiheuttaa paikallisia vaikutuksia. Toisaalta alueelle on osoitettu
uutta maankäyttöä, joten alueen luonne joka tapauksessa muuttuisi tulevaisuudessa.
Työmaa-alue on osoitettu pysäköintikentälle, mikä on maisema- ja kaupunkikuvallisesti
hyvä ratkaisu. Asukkaiden pysäköintitilojen väliaikaiseen järjestämiseen tulee kuitenkin
kiinnittää erityistä huomiota.

Virkistysalueiden pirstominen teknisillä rakenteilla voi olla haitallista. Vaikutukset maisemaan ja kaupunkikuvaan jäävät kuitenkin vähäisiksi ja paikallisiksi. Ympäröivää tiheää puustoa olisi suositeltavaa valmentaa työmaa-alueen reunoilla jo muutamia vuosia
ennen työmaa-alueen raivaamista, jotta reunapuusto ehtisi tottua muuttuneisiin valoolosuhteisiin.
Kaitaantien pystykuilu (nro 3, VE 2)
Kaitaantien pystykuilu sijoittuu tien eteläpuolelle Iivarintien ja Hannuskallion väliselle
alueelle. Alue on asemakaavassa osoitettu erillispientalokorttelien väliin jääväksi puistoalueeksi. Kaitaantiellä on kohteen tuntumassa bussipysäkki. Alueella on nykyisellään
kalliota ja harvahkoa kookasta sekametsää. Osa alueesta on melko alavaa. Vaikutukset
maisemaan ja kaupunkikuvaan jäävät kohteessa vähäisiksi ja paikallisiksi. Puuston raivaamisen myötä kaupunkikuva naapurirakennusten ja tien suunnalta muuttuu jonkin
verran. Alueella on kuitenkin mahdollista säilyttää puustoa rakennelman vaatiman alueen ympäristössä.
Riilahden pystykuilu (nro 3, VE 3)
Riilahden pystykuilu sijoittuu Riilahdentien itäpuolelle alavalle puistoalueelle, jolla kasvaa harvakseltaan kohtalaisen kookasta lehtipuustoa. Ratkaisu liittyy metron linjausvaihtoehtoon VE 3. Riilahdentietä itäpuolta seurailee kevyen liikenteen reitti.

Kuva 66.

Vaikutukset maisemaan ja kaupunkikuvaan jäävät paikallisiksi. Työmaa-alue olisi suositeltavaa sijoittaa maisemallisesti mahdollisimman alavalle alueelle, jotta näkyvyys
ympäristöön ja maaston tasaaminen jäisivät vähäisiksi. Ympäröivää puustoa voidaan
valmentaa työmaa-alueen reunoilla ennen työmaa-alueen raivaamista, jotta reunapuusto ehtisi tottua muuttuneisiin valo-olosuhteisiin.

Näkymä Kaitaantien pystykuilurakennuksen suuntaan, kuvaussuunta koilliseen.

Kaitaan ajotunnelivaihtoehdot ja rakentamisvaiheen aikainen työmaa-alue
Kaitaan ajotunnelin suuaukko sekä rakentamisvaiheen aikainen työmaa-alue sijoittuvat Kaitaantien eteläpuolelle Iivisniemen asuinalueen pohjoisreunalle. Alueella on nykyisellään hyvin kookasta, yksi-ikäistä kuusikkoa.

Kuva 67.

Näkymä Riilahdentietä etelään. Pystykuilurakennelma sijoittuisi kuvassa vasemmalla näkyvälle alavalle puustoiselle alueelle.

Kuva 68.

Näkymä Kaitaan ajotunnelin sekä työmaa-alueen suuntaan, kuvaussuunta Kaitaantieltä
länteen.

Alueen raivaaminen työmaa-alueeksi muuttaa kaupunkikuvaa merkittävästi Kaitaantien suunnasta tarkasteltuna. Iivisniemen suunnasta tarkasteltuna vaikutukset riippuvat työmaa-alueen tarkemmassa suunnittelussa määrittyvästä laajuudesta. On suositeltavaa säilyttää mahdollisimman leveä puustovyöhyke työmaa-alueen ja asuinalueen
välillä. Työmaa-aluetta ympäröivää puustoa voidaan valmentaa työmaa-alueen reunoilla ennen raivaamista, jotta reunapuusto ehtii tottua muuttuneisiin valo-olosuhteisiin.
Myös Kaitaantien varteen voidaan tarkemman suunnittelun yhteydessä tutkia paikoin
puuryhmien säilyttämistä. Säilytettävää puustoa tulee kuitenkin keskittää mahdollisimman laajoihin ryhmiin, sillä yksittäisten kookkaiden kuusien säilymisen mahdollisuudet ovat huonot. Alueen maisemointiin työmaavaiheen päätyttyä tulee kiinnittää
erityistä huomiota, alueelle suositellaan istutettavaksi nykyistä monipuolisempaa lajistoa kuusien lisäksi.
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Hyljetien pystykuilu (nro 2)
Hyljetien pystykuilu sijoittuu Iivisniemen ja Hannuksen väliselle alueelle, Hyljetien länsipuolelle, nykyisen viljelypalsta-alueen eteläreunalle. Alueella on nykyisellään niittyä
ja harvakseltaan kasvavaa melko kookasta lehtipuustoa. Kaupunkikuvaan ja maisemaan kohdistuvat vaikutukset jäävät vähäisiksi ja paikallisiksi.

Ajotunnelit ja pystykuilut

Finnoon ajotunneli ja rakentamisvaiheen aikainen työmaa-alue sekä Suomenojan pystykuilu (nro 1)
Finnoon ajotunneli ja rakentamisvaiheen aikainen työmaa-alue sekä lähialueen pystykuilu sijoittuvat miltei kokonaan uudelleen suunniteltavalle Finnoon osayleiskaavan
alueelle, jolla maankäyttö tulee voimakkaasti muuttumaan nykyisestä teollisuusalueen
muuttuessa asuin- ja keskustatoimintojen alueeksi. Tarkka vaikutusten arviointi ei siten ole tarkoituksenmukaista. Rakenteet pystytään ottamaan tarkemmissa asemakaava- ja toteutussuunnitelmissa huomioon siten, että ne nivoutuvat osaksi kaupunkikuvaa ja rakennuksia tai infrastruktuuria.

Kuva 69.

Näkymä Hyljetien pystykuilun likimääräisen sijainnin suuntaan. Kuvaussuunta
Hyljetieltä pohjoiseen.

Kuva 70.

Harmaakallio ja Saunalahti.

Kuva 72.

Espoonlahti, Soukka ja Kaitaa.

Kuva 71.

Kivenlahti ja Sammalvuori.

Kuva 73.

Kaitaa ja Finnoo.
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Asemien sisäänkäynnit, maisema- ja kaupunkikuvalliset vaikutukset
Saunalahti
Saunalahden aseman sijainti liittyy suoraan Saunalahden kaava-alueen tarkempaan
suunnitteluun, jonka yhteydessä ratkaistaan myös aseman sisäänkäyntien sijainti kaupunkikuvassa ja suhteessa rakentamiseen. Saunalahden Kummelivuoren asuinalueesta on laadittu kaksi vaihtoehtoista kaupunkikuvallista suunnitelmaa (Arkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen, 7.3.2011) Kauklahdenväylän ja Ruukintien risteyksestä lounaaseen.
Alueelle on tarkasteltu pääosin asumista vaihtelevalla tehokkuudella. Aseman sisäänkäynnit sijoittuvat osaksi uutta rakennetta, toinen liikerakennuksen yhteyteen ja toinen
lähelle Kauklahdenväylän ja Saunalahdenkadun risteystä.

Kuva 74.

Alueidenkäytön suunnittelun alkuvaiheessa on mahdollista ottaa suoraan huomioon
metroaseman sisäänkäynteihin liittyvät rakenteet, jolloin rakenteiden sovittaminen
kaupunkikuvaan on luonteva osa toiminnallista ja kaupunkikuvallista suunnittelua.

Näkymä Kivenlahdentietä itään. Metroaseman sisäänkäyntejä sijoittuisi Kivenlahdentien moellmin puolin.

Kivenlahti
Kivenlahden aseman sijainti liittyy nykyiseen melko tiiviisti rakennettuun Kivenlahden
keskustaseutuun Kivenlahdentien eteläpuolella, Kivenlahden maamerkkitornien tuntumassa. Aseman sisäänkäyntejä on 31.5.2011 päivättyjen suunnitelmien (PES-Arkkitehdit Oy) mukaan osoitettu Kivenlahdentien ja Kivenlahdenkadun risteyksen tuntumaan
molemmin puolin Kivenlahdentietä sekä Kivenlahden asuintornien kaakkoispuolelle.
Metroaseman sijainti on kaupunkikuvallisesti ja toiminnallisesti hyvin perusteltu. Asemien sisäänkäyntirakenteista osa sijoittuu valmiiksi rakennettuun ympäristöön, osa
väljemmin Kivenlahdentien ja Länsiväylän väliselle alueelle. Vaikutukset ovat paikallisia, ja uudet rakennelmat voidaan suunnitella osaksi kokonaisuutta mm. viher- ja ympäristörakentamisen keinoin.
Espoonlahti

Kuva 75.

Espoonlahden aseman sisäänkäyntejä sijoittuu mm. nykyisen Lippulaivan luoteispuolen aukiolle sekä kuvassa näkyvän asuinrakennuksen lounaispuolelle (kuvassa rakennuksen vasemmalle puolelle)

Kuva 77.

Soukassa toinen sisäänkäynti sijoittuu Yläkartanontien pohjoispuolelle, Soukanraitin ja alueella merkittävän rakennuksen tuntumaan

Espoonlahden aseman sijainti liittyy nykyiseen kohtalaisen tehokkaasti rakennettuun Espoonlahden Lippulaivan kauppakeskuksen ja sen taakse sijoittuvien asuinalueiden ympäristöön. Lippulaivan yhteyteen on suunnitteilla mm. bussiterminaali. Metron linjaus sijoittuu kauppakeskuksen ja asuinalueen väliin. Aseman sisäänkäyntejä
on 31.5.2011 päivättyjen suunnitelmien (PES-Arkkitehdit Oy) mukaan osoitettu Lippulaivan luoteispuolen aukiolle Espoonlahdenkadun tuntumaan, aukion reunalla olevan
asuinrakennuksen viereen sen länsipuolelle sekä Lippulaivan taakse rakennusmassojen lounaispuolelle.
Metroaseman sijainti on kaupunkikuvallisesti ja toiminnallisesti perusteltu ja tukee alueen kehittämistä edelleen keskustapalvelujen alueena. Alue on melko hiljattain rakennettu. Asemien sisäänkäyntirakenteet sijoittuvat valmiiksi rakennettuun ympäristöön.
Kauppakeskuksen takana kulkee kevyen liikenteen reitti. Vaikutukset ovat kuitenkin lähinnä paikallisia, ja uudet rakennelmat voidaan suunnitella osaksi kokonaisuutta mm.
viher- ja ympäristörakentamisen keinoin. Uusien rakennelmien ympäristössä tulee varata tilaa riittävän laajoille istutusalueille, ja mahdollisesti uudelleen linjattavien kevyen liikenteen reittien sujuvuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota.
Soukka

Kuva 76.

Metron sisäänkäynti sijoittuu Soukan ostoskeskuksen rakennusmassojen väliselle aukiolle.

Kuva 78.

Näkymä Kaitaantieltä Iivisniemenkadulle Iivisniemen keskustaan

Soukan aseman sijainti liittyy nykyiseen kohtalaisen tehokkaasti rakennettuun Soukan
1960-luvun loppupuolen rakennustaiteellisesti eheään lähiökeskustakokonaisuuteen.
Aseman sisäänkäynnit sijoittuisivat Soukan ostoskeskuksen rakennusryhmän rajaamalle avoimelle aukiolle, jossa on nykyisellään vesiallas ja kevyen liikenteen reittejä, se-
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kä Yläkartanontien pohjoispuolelle. Yläkartanontien pohjoispuolella sijaitsee 1960-luvun lopun arkkitehtonisesti merkittävä liikerakennus, joka on olennainen osa Soukan
esikaupunkialueen alkuperäistä sommitelmaa ja muotokieltä. Rakennuksen itäpuolelta
kulkee kevyen liikenteen ylikulkusilta osana alueelle merkittävää Soukanraittia johtaen
ostoskeskukselle.
Vaikutukset eheään aikansa tyypillisen mittakaavan suunnitelmaan voivat olla paikoin
haitallisia mutta jäävät kuitenkin hyvin paikallisiksi. Rakenteiden tarkemmassa suunnittelussa ja sijoittelussa tulee erityisesti ottaa huomioon alueelle luonteenomainen
kaupunkikuva ja alkuperäiset sommitelmaperiaatteet. Asema voi myös osaltaan tuoda
uuden arkkitehtonisen kerrostuman alueelle.
Kaitaa
Kaitaan aseman sijainti liittyy nykyiseen Iivisniemen 1960-luvun loppupuolen rakennustaiteellisesti eheään lähiökeskustakokonaisuuteen. Aseman sisäänkäynti sijoittuisi Kaitaantien ja Iivisniemenkadun lounaiskulmaan. Iivisniemen asuinalue on Espoon
yleiskaavassa osoitettu kaupunkikuvallisesti merkittäväksi, ja se edustaa melko eheänä
säilynyttä aikansa lähiökeskustan rationaalista suunnitelmaa. Aluetta luonnehtii hyvin
kookas puusto.
Aseman sisäänkäynti sijoittuu luontevasti alueen katuverkoston osaksi. Asema voi
myös osaltaan tuoda uuden arkkitehtonisen kerrostuman alueelle. Rakenteiden tarkemmassa sijoittelussa ja suunnittelussa tulee erityisesti ottaa huomioon alueelle
luonteenomainen kaupunkikuva ja ruutukaavaan perustuva sommittelu, jossa viheralueita on runsaasti.
Finnoo
Finnoon osayleiskaavan laadinta on parhaillaan käynnissä, työstä vastaavat Espoon
kaupungin konsultteina SITO sekä arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen. Finnoon alueen
kehittämisen keskeinen lähtökohta on raideliikenteen mahdollistama ja myös edellyttämä yhdyskuntarakennetta eheyttävä rakentaminen. Metroaseman ympäristö sekä sitä ympäröivä läheinen maankäyttö sataman itäosa mukaan lukien rakennetaan vuosien
2015 – 2025 välillä. Metroaseman välittömässä läheisyydessä rakentaminen on tehokkainta, ja kokonaisuus on kaupunkimainen. (Sito Oy & Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy 2011)
Metroasema sijoittuu keskeisesti Finnoon alueelle liittyen tehokkaaseen kaupunkikeskustan luonteiseen osa-alueeseen. Alueelle on ehdotettu keskustatoimintoja: tehokasta asuinrakentamista, kaupallisia palveluita sekä kulttuuripalveluita. Aseman eteläpuolitse on osoitettu itä-länsisuuntainen viheryhteys.
10.3.2011 päivätyt osayleiskaavaluonnokset osoittavat keskustatoimintojen laajuuden
ja metroaseman sijoittumisen. Luonnoksissa on vaihtoehtoiset sijainnit Suomenlahdentielle, mutta metroaseman sijainti on molemmissa vaihtoehdoissa sama.
Suunnitelma luo hyvät mahdollisuudet kehittää lähiympäristön nyt melko jäsentymätöntä kaupunkikuvaa. Aseman sisäänkäyntien suunnitteluratkaisut voidaan kytkeä suoraan suunnitteilla olevaan osayleiskaavaan. Tarkemmassa asemakaavallisessa ja toteutukseen tähtäävässä suunnittelussa tulee nivoa rakenteet selkeäksi osaksi ympäröivää
arkkitehtuuria, kaupunkikuvaa ja toiminnallista kokonaisuutta. Aseman sisäänkäyntien
lisäksi kaupunkikuvallista jäsentelyä edellyttävät mm. pysäköinti-, saattoliikenne-, polkupyöräparkki- ja tiejärjestelyt.
Lähteet: [3], [4], [5], [6], [7], [8]
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6.8 Muut ympäristövaikutukset
6.8.1. Lähtökohdat
Vaikutusselvitykset perustuvat Espoon eteläosien yleiskaavaan (lainvoimainen
29.1.2010), 31.5.2011 päivättyihin Matinkylä – Kivenlahti -tunnelimetron alustaviin yleissuunnitelmiin sekä asemien alustaviin suunnitelmiin. Lähtötietoina on ollut valtakunnallisia, seudullisia ja paikallisia selvityksiä ja inventointeja. Lisäksi lähtötietoina on ollut asemakaavoja sekä muita kaupungin laatimia suunnitelmia ja selvityksiä.
Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden (valtioneuvoston päätös 30.11.2000, tarkistus 13.11.2008) mukaan alueidenkäytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti
merkittävät kulttuuri- ja luonnonperinnön arvot säilyvät. Erityistä huomiota kiinnitetään mm. ympäristöystävällisten liikennemuotojen käyttöedellytysten parantamiseen.
Erityistavoitteissa todetaan, että yhteysverkostoja koskevassa alueidenkäytössä ja alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon ympäröivä maankäyttö ja lähiympäristö, erityisesti asutus, arvokkaat luonto- ja kulttuurikohteet ja -alueet sekä maiseman
erityispiirteet.
Tässä selvityksessä on laadittu olemassa oleviin selvityksiin ja rekisteritietoihin perustuva arviointi metrotunnelin, asemarakenteiden, metrovarikkovaihtoehtojen, pystykuilujen, ajotunneleiden sekä rakentamisen aikaisten työmaa-alueiden ympäristövaikutuksista. Mahdollisten pysäköintikenttien, -laitosten tai bussiterminaalien vaikutuksia
ei ole tässä vaiheessa arvioitu. Tarkastelut tehdään hankkeen edetessä.
Suunnittelualueella, ja etenkin asemien ympäristössä, tulee jatkossa tapahtumaan
yleis- ja asemakaavoissa määriteltyjen tavoitteiden mukaisia muutoksia maankäytössä, joiden arviointi on rajattu tämän selvityksen ulkopuolelle. Merkittävimmät muutokset tulevat tapahtumaan Finnoon alueella, jossa eheytetään Etelä-Espoon yhdyskuntarakennetta raidejärjestelmään perustuvan uuden, noin 15 000 asukkaan kaupunginosan toteuttamisella.
Luonnonympäristön arvokohteet suunnittelualueella
Suunnittelualueella ei sijaitse ympäristöhallinnon paikkatietojärjestelmän mukaan
luonnonsuojelu- tai luonnonsuojeluohjelma-alueita. Lähin Natura-alue, Espoonlahti –
Saunalahti, sijaitsee Espoon ja Kirkkonummen rajalla, vajaan kilometrin etäisyydellä
metrolinjauksesta. Espoonlahden Natura-alue (220 ha) koostuu ruovikkoisesta merenlahdesta sekä metsälehmusvaltaisen jalopuulehdon, niittyjen ja hakamaan muodostamasta maa-alueesta. Lahteen laskee kolme pientä jokea. Espoonlahdella on merkitystä vesi- ja kosteikkolinnuston pesimäalueena sekä muutonaikaisena levähdyspaikkana.
Saunalahden osa-alue on otettu mukaan uhanalaisen meriuposkuoriaisen (Macroplea
pubipennis) esiintymispaikkana.
Finnoon alueella sijaitsee linnustollisesti arvokas Suomenojan lintualue eli Finnoonlahti, joka muodostuu Suomenojan puhdistamon ylivuotoaltaasta ja sitä reunustavasta
Finnoonlahden kosteikkoalueesta. Suomenoja kuuluu kansainvälisesti tärkeiden lintualueiden (IBA, Important Bird Areas). Suomenoja on tärkeä vesilintujen pesimäpaikka
ja vesilintupoikueiden ruokailupaikka. Aluetta ei ole suojeltu mutta Espoon kaupunki
on päättynyt säilyttää Suomenojan altaan lintujen pesimäpaikkana.
Kaitaantie ja Länsiväylän välisellä alueella sijaitseva Hannusjärvi ja Hannusmetsä muodosta-vat kasvistoltaan ja eläimistöltään monipuolisen ympäristön.
Pohja- ja pintavesien vaikutusten arviointi on esitetty luvussa 6.3. Vaikutukset Suomenojan lintualueeseen on kuvattu luvussa 6.8.2.

6.8.2. Vaikutukset
Metrotunneli
Koska metrorata kulkee koko matkan maan alla melko syvällä tunnelissa, ei radalla ole
välittömiä luontovaikutuksia. Tunnelin tiiviys suunnitellaan jatkossa niin, että pinnalle
ei aiheuteta kuivumisriskejä Tunneleiden lähiympäristössä kallioperän pohjaveden virtaukset muuttuvat, mutta vaikutukset pintaan ovat yleensä kalliotunneleiden lähialueella kasvillisuuden kannalta merkityksettömiä.
Tunnelinsuiden ja pystykuilujen ympäristössä luontaisen kasvillisuuden olosuhteet voivat muuttua ja jossain tapauksessa saattaa esiintyä paikallista pienialaista kuivumista. Kasvillisuudessa tapahtuneiden muutosten määrä tunnelien yläpuolisilla alueilla tai
pystykuilujen kohdalla jo toteutetuissa hankkeissa on Helsingissä tehtyjen havaintojen
perusteella erittäin vähäistä.
Hannusjärvi ja Hannusmetsä sijaitsevat Kaitaan metrotunnelivaihtoehtojen pohjoispuolella eikä ympäristöön arvioida kohdistuvan välittömiä haitallisia vaikutuksia. Välilliset vaikutukset ehkäistään ratatunnelien tiivistämistoimenpiteillä.
Tunneleiden pohjavesiin ja muuhun rakennettavuuden selvittämiseen liittyvät tutkimukset ja tarkkailut ovat merkittävä osa jatkosuunnittelua. Kyse on niin mittavista
maastotyömääristä, että niitä ei ole tarkoituksenmukaista tehdä kuin jatkosuunnitteluun valittavasta vaihtoehdosta.
Käytönaikaisen metroliikenteen tärinän ja runkomelun ympäristövaikutusten alustava
arviointi on esitetty luvuissa 6.2 ja 6.3.
Metroasemat (sisäänkäynnit)
Kaitaan, Soukan, Espoonlahden ja Kivenlahden asemien maanpäälliset rakenteet sijoittuvat rakennettuun ympäristöön, eikä niillä ole erityisiä vaikutuksia luontoon. Finnoon aseman ympäristön maankäyttöä tutkitaan parhaillaan laadittavana olevassa
osayleiskaavassa ja jatkossa asemakaavojen laadinnan yhteydessä. Saunalahden aseman eteläinen sisäänkäynti sijoittuu Kummelivuoren alueelle, josta laaditun luontoselvityksen mukaan (Ympäristötutkimus Yrjölä Oy 2006) alueella ei ole ehdottomasti
säilytettäviä ympäristöllisesti arvokkaita alueita. Finnoon ja Saunalahden asemaympäristöjen maankäyttö tulee muuttumaan kaupunkimaisemmaksi laadittavana olevien
kaavojen myötä.
Pystykuilut
Pystykuilun maanpäällinen osa on yleensä vajaa 10 x 10 metrin kokoinen yksikerroksinen rakennus, joka voidaan suunnitella ja verhoilla ympäristön edellyttämällä tavalla.
Kuiluun tarvittaessa asennettavilla äänenvaimentimilla ehkäistään kiinteistöille kohdistuvia meluvaikutuksia.
Rakentamisen aikana tulee varautua 25 x 25 m laajuiselle alueelle, josta voidaan suorittaa puuston poistamista. Mikäli kuiluille tarvitaan tieyhteyksiä, pyritään ne rakentamaan maastoon sopeuttaen ja ne voivat paikoin olla osa puistojen tai metsien kevyen
liikenteen verkostoa. Pienen koon takia rakennusten ja teiden vaikutukset ovat kuitenkin vähäisiä ja paikallisia. Pystykuilujen sijoittelussa on suunnittelutyön yhteydessä pyritty huomioimaan ympäristön ominaispiirteet ja lieventämään mahdollisia haitallisia
vaikutuksia.
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Kummelitien pystykuilu

Suomenojan pystykuilu

Saunalahden ajotunneli ja työmaa-alue

Pystykuilu sijoittuu nykytilanteessa virkistyskäyttöön osoitetun alueen reunaan suhteellisen lähelle Kummelitien asutusta. Vaikutukset luonnonympäristöön ja virkistykseen ovat vähäisiä, sillä pystykuilurakennukselle ei tarvitse rakentaa erillistä tieyhteyttä, jolloin mm. puuston poistoa voidaan välttää. Hyvällä ympäristösuunnittelulla, kuten
suojakasvillisuutta istuttamalla voidaan lieventää asutukselle kohdistuvia näkymävaikutuksia.

Pystykuilu sijoittuu alueelle, jonka ympäristön maankäyttö tulee kokonaisuudessaan
voimakkaasti muuttumaan nykyisestä.

Ajotunneli ja työmaa-alue sijoittuvat luonnonympäristön, asutuksen ja virkistyksen
kannalta edulliselle alueelle lähelle Kauklahdenväylää. Alueen metsäisen kumpareen
itäreunassa kulkee ulkoilureitti/polku, jonka yhteyden työmaa-alue väliaikaisesti katkaisee.

Kauklahdenväylän pystykuilu
Pystykuilurakennelma sijoittuu luonnon ympäristön ja asutuksen kannalta edulliselle
alueelle lähelle huoltoasematoimintoja.
Merivirran pystykuilu
Pystykuilurakennelman vaikutukset ovat hyvin paikallisia ja kohdistuvat lähinnä läheisen Merivirran kerrostaloalueen asukkaiden puistonäkymiin. Rakentamisen aikana aiheutuu häiriöitä puiston virkistyskäytölle.
Maininkitien pystykuilu
Pystykuilurakennelman vaikutukset ovat vähäisiä, hyvin paikallisia ja kohdistuvat lähinnä rakentamisen aikana puiston virkistyskäytölle.
Opettajantien pystykuilu
Pystykuilurakennelma sijoittuu metsäiselle, asemakaavassa puistoksi osoitetulle alueelle Espoonlahden urheilupuistoon. Nykyiset virkistysyhteydet säilyvät, mutta kuilurakennelmalle joudutaan rakentamaan vajaan 50 metrin pituinen tieyhteys, mikä edellyttää puuston puistoa. Rakentamisen aikana tulee välttää myös Espoonlahden koululle
kohdistuvia häiriöitä. Metsäiselle kukkulalle kohdistuvia vaikutuksia voitaisiin lieventää
siirtämällä pystykuilun paikkaa alavammalle maastonkohdalle.
Rysätien pystykuilu
Rakennelma sijoittuu puistoksi osoitetun metsäisen alueen reunaan. Pystykuilurakennelman vaikutukset ovat vähäisiä ja hyvin paikallisia.
Vaihtoehtoinen Riilahden pystykuilu (ratalinjaus VE3)
Rakennelma sijoittuu puistoksi osoitetun metsäisen alueen reunaan suhteellisen etäälle asutuksesta. Pystykuilurakennelman vaikutukset ovat vähäisiä ja hyvin paikallisia.
Kaitaantien pystykuilu
Pystykuilurakennelma sijoittuu Kaitaantien varrelle puistoalueeksi varatun alueen reunaan. Pystykuilurakennelman vaikutukset ovat vähäisiä ja hyvin paikallisia. Puistoalueen pinta-alaa on pyritty säästämään siirtämällä pystykuilua vaakasuunnaksi lähemmäksi Kaitaantietä.
Hyljetien pystykuilu
Pystykuilurakennelma sijoittuu Hyljetien varrelle yleiskaavassa asuinalueeksi osoitetun
alueen reunaan. Vaikutukset ovat vähäisiä, hyvin paikallisia ja kohdistuvat lähinnä rakentamisen aikana nykyiselle viljelypalsta-alueelle.

Metrovarikot, ajotunneleiden suuaukot ja rakentamisen aikaiset työmaa-alueet
Harmaakallion metrovarikko, ajotunnelin suuaukko ja työmaa-alue
Harmaakallion alue on nykyisin virkistyskäytössä. Ajotunnelin suuaukko ja sinne johtava tieyhteys sijoittuvat yleiskaavan virkistysalueelle (nykyisin peltoaluetta) rajautuen
pohjoisessa yleiskaavan asuinalueeseen. Ajotunnelin suuaukko sijoittuu virkistykselle
varatun alueen reunalle, eikä tieyhteys merkittävästi pirsto virkistysaluetta. Rakentamisen aikana voi aiheutua tilapäistä häiriötä Harmaakallion virkistyskäytölle.
Varikon maanpäälliset rakenteet (taukotilat ja ilmanvaihtorakennelmat sekä niille johtava tieyhteys, joka järjestetään Vuoripirtintien kautta) voivat jossain määrin vähentää
alueen virkistysarvoa.
Työmaa-alue on osoitettu nykyiselle peltoalueelle ja sen vaikutukset ovat tilapäisiä,
edellyttäen että alue maisemoidaan rakentamisen päätyttyä. Työmaaliikenteestä ei ole
merkittävää häiriötä nykyiselle asutukselle, sillä raskas liikenne voidaan ohjata suoraan
Kauklahdenväylälle.
Luonnonympäristöltään Harmaakallion alue on vaihtelevaa metsämaastoa. Alueen linnustollisesti ja kasvistollisesti arvokkaimmat kohteet jäävät varikkoalueen pohjoispuolelle, eikä niihin kohdistu merkittäviä haitallisia vaikutuksia. Linnustolle kohdistuvia rakentamisenaikaisia vaikutuksia voidaan lieventää ajoittamalla eniten melua aiheuttavat rakennustyöt pesimäajan ulkopuolelle.

Työmaaliikenteestä ei ole muutoin merkittävää häiriötä nykyiselle asutukselle, sillä raskas liikenne voidaan ohjata Kauklahdenväylälle.
Kivenlahden ajotunneli ja työmaa-alue
Ajotunneli ja työmaa-alue sijoittuvat luonnonympäristön, asutuksen ja virkistyksen
kannalta edulliselle alueelle Kivenlahdentien ja Länsiväylälle johtavan rampin välialueelle, jolla ei ole merkittävää virkistysarvoa. Jatkosuunnittelussa on kiinnitettävä huomioita työmaaliikenteen liikenneturvallisuusvaikutuksiin.
Espoonlahden ajotunneli ja työmaa-alue
Työmaa-alue ja yhteydet tunnelin suuaukolle sijoittuvat Kivenlahdentien varrelle. Työmaa-alue edellyttää puuston poistamista rinteiseltä alueelta, mikä voidaan kokea häiriönä lähistön kerrostaloalueena. Jatkossa tulisi tutkia mahdollisuus sijoittaa työmaaalue rinteen vieressä olevalle niitylle. Kevyen liikenteen yhteyksien jatkuvuus ja liikenneturvallisuus tulee turvata rakentamisen aikana.
Espoonlahden ajotunneli ja työmaa-alue (vaihtoehtoinen sijainti)
Vaihtoehtoisena sijaintipaikkana tutkitun ajotunnelin suuaukon ja työmaa-alueen
haasteena on niiden sijainti hyvin lähellä Espoonlahdenrannantien varren nykyisiä kerrostaloja. Myös liikenteen ohjaaminen työmaa-alueelle on haasteellista.

Sammalvuoren metrovarikko, ajotunnelin suuaukko ja työmaa-alue
Sammalvuoren kallioalue on pääasiassa viheralueena ja se on yleiskaavassa osoitettu
virkistysalueeksi. Alueen läpi kulkee valaistu ulkoilureitti.
Ajotunnelin suuaukko sijaitsee noin 150 metrin etäisyydellä Länsiväylästä ja nykyistä ulkoilureittiä käytetään työnaikaisena kulkuyhteytenä. Tästä on huomattavaa haittaa virkistykselle. Myös työmaa-alue on sijoitettu virkistysreitin jatkuvuuden kannalta haasteelliseen paikkaan ja jatkosuunnittelussa tulisi tutkia mahdollisuuksia lieventää virkistykselle kohdistuvia häiriöitä. Varikon maanpäälliset rakenteet (taukotilat ja
ilmanvaihtorakennelmat sekä niille johtava tieyhteys) voivat jossain määrin vähentää
alueen virkistysarvoa.

Soukan ajotunneli ja työmaa-alue
Ajotunneli ja työmaa-alue sijoittuvat asutuksen ja virkistyksen kannalta haasteelliselle alueelle, sillä niiden läheisyydessä on paljon kerrostaloasutusta ja työmaa-alue on
osoitettu todennäköisesti suhteellisen paljon virkistykseen ja arkiliikkumiseen käytettävälle alueelle. Lisäksi Yläkartontien bussipysäkkiä joudutaan siirtämään rakentamisen ajaksi.
Soukan ajotunneli ja työmaa-alue (vaihtoehtoiset sijainnit)
Soukan ajotunnelin osalta on tutkittu kahta vaihtoehtoista sijaintipaikkaa.

Työmaaliikenteestä ei ole merkittävää häiriötä nykyiselle asutukselle, sillä raskas liikenne ohjataan Nöykkiöntielle Länsiväylän pohjoispuolelle tehtävän tien kautta. Kivenlahdentielle.

Espoonlahden koulun eteläpuoleisen ajotunnelin suuaukon haasteena on liikenteen
järjestäminen sekä koulun viereisen puistoalueen ottaminen työmaa-alueeksi. Alueella
on lisäksi kevyen liikenteen reittejä.

Luonnonympäristöltään Sammalvuoren alue on kallioinen metsäalue, jolta ei ole havaittu uhanalaisia tai silmälläpidettäviä eläin- tai kasvilajeja. Alueelta on havaittu joitakin lepakoita, mutta sen ei arvioida olevan lepakoiden kannalta erityisen suotuisaa ympäristöä. Lepakoiden lisäksi alueelta ei ole havaittu muita luontodirektiivin suojaamia
lajeja. Ajotunnelin suuaukon ja sen tieyhteyden länsipuolella sijaitsee noro, joka on vesilain mukainen suojeltava luontotyyppi. Jatkosuunnittelussa on tutkittava tarkemmin
työmaa-alueen sijoittamista ja noroon mahdollisesti kohdistuvia vaikutuksia.

Itäisempi vaihtoehtoinen sijainti on jossain määrin edullisempi, sillä työmaa-alue sijoittuu asemakaavan pysäköintialueelle. Kuitenkin myös tässä vaihtoehdossa koulujen
läheisyys ja rakentamisen aikaisen liikenteen järjestelyt ovat haasteena.
Kaitaan ajotunneli ja työmaa-alue
Iivisniementien kerrostaloasutuksen ja ajotunnelin suuaukon välille jää kohtuullisesti
etäisyyttä ja sinne sijoittuu nykyinen pysäköintialue. Tunnelin suuaukko sijoittuu aivan
viheralueen reunaan, eikä tieyhteyden järjestäminen merkittävästi pirsto asemakaavan
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puistoaluetta. Työmaa-alue sijaitsee Kaitaantien levennykseen varatulle alueelle, joka
on nykyisin viheraluetta. Jatkosuunnittelussa on tutkittava tarkemmin Iivisniementien /
Hyljekaaren ja Kaitaantien / Iivissyrjän välisen kevyen liikenteen yhteyden jatkuvuus.
Finnoon ajotunneli ja työmaa-alue
Ajotunneli ja työmaa-alue sijaitsevat asemakaavan teollisuusalueella. Koska Finnoon
aue tulee muuttumaan merkittävästi osayleiskaavoituksen ja asemakaavoituksen edetessä, ei vaikutusten arviointi ole tässä yhteydessä tarkoituksenmukaista.
Finnoon alueen linnusto
Linnuston yleiskuvaus
Finnoonlahden flada on linnustollisesti arvokasta kosteikkoaluetta, joka kuuluu Suomen kansainvälisesti arvokkaisiin lintualueisiin (IBA). Finnoonlahti ei kuitenkaan sisälly valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan (MMM:n lintuvesityöryhmä 1981) eikä Natura 2000 -verkostoon.
Arviolta 90 % Finnoon alueen linnustosta pesii puhdistamon ylivuotoaltaalla, joka on
suunnittelualueen linnustollisesti keskeisin elinympäristökohde (kuva 79, [9]). Alueen
lajisto on monipuolista ja siihen kuuluu useita suojelullisesti merkittäviä ranta- ja vesilintulajeja kuten liejukana, mustakurkku-uikku ja luhtahuitti. Lisäksi alueella pesii Suomen toiseksi suurin naurulokkikolonia [9].
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Altaan pohjoispuolisilla alueilla pesii pääasiassa varpuslintuja, joista runsaslukuisimpia lajeja ovat pajusirkut ja ruokokerttuset. Pohjoispuolen pesimälajistoon on aiemmin
kuulunut myös pikkutikka. Viime vuosina elinympäristön soveltuvuus lajin pesimäympäristöksi on heikentynyt mm. voimajohtokäytävän leventämisen seurauksena ja nykyisellään alueen ei enää arvioida olevan pikkutikalle soveltuvaa pesimäympäristöä [9].
Arvio hankkeen vaikutuksista Finnoonlahden linnustoon
Metrolinjan rakentaminen ei aiheuta suoria elinympäristömuutoksia Finnoon alueen
linnustollisesti arvokkaimmalle alueelle, mutta hankkeesta kohdistuu vaikutuksia altaan pohjoispuoleisille alueille. Vaikutukset liittyvät Matinkylä – Finnoo -välille sijoittuvan Suomenlahdentien pystykuilun lähiympäristön mahdollisiin meluvaikutuksiin sekä
pienialaisiin elinympäristömuutoksiin pystykuilun läheisyydessä.
Kalliotunnelissa kulkevasta metroliikenteestä kallioperän välityksellä ympäristöön aiheutuva tärinä jää hankkeen yhteydessä laaditun melu- ja tärinäselvityksen mukaan
niin vähäiseksi, ettei se aiheuta havaittavia ympäristövaikutuksia metroratalinjan lähiympäristössä. Selvityksen mukaan Suomenlahdentien alueella metrorata tulee varustaa runkomelueristyksellä, mikä edelleen vähentää huomattavasti radasta kallioperän välityksellä kulkeutuvan yleensä matalataajuuksisen melun määrää. Näin ollen
myöskään kallioperän kautta kulkeutuvan meluvaikutuksen ei arvioida vaikuttavan alueen linnustoon heikentävästi.
Suomenlahdentien pystykuilun läheisyydessä esiintyy hankkeen seurauksena ajoittaista meluvaikutusta ohikulkevien junien äänivaikutuksen seurauksena. Melu ei kuitenkaan kantaudu pystykuilusta ympäristöön siinä määrin, että sen arvioitaisiin aiheuttavan merkittäviä vaikutuksia esimerkiksi alueen pesimälinnustolle tai ruokaileville
linnuille.
Pystykuilun rakentaminen muuttaa kuilun välittömän lähialueen elinympäristöjä pysyvästi. Kuilun suunniteltu sijoituspaikka ei kuitenkaan sijaitse alueella, joka olisi linnustollisesti erityisen merkittävä. Finnoonlahden linnustonsuojelullisesti keskeisimpien
alueiden rajaustyön yhteydessä [9] suunnitellun pystykuilun paikka kuitenkin sijaitsee alueella, jota esitetään jätettäväksi muuttavan maankäytön ulkopuolelle arvokkaan
pesimälinnustonsa takia (kuva 79 alue 1). Pystykuilun rakentaminen heikentää jossain
määrin alueen linnustollisia arvoja vähentämällä muuttuvan alueen elinympäristöjen
koskemattomuutta. Kokonaisuudessaan kuilun rakentamisen vaikutukset koko Finnoonlahden alueen linnuston elinympäristöihin jäävät kuitenkin varsin vähäisiksi, koska altaan ympäristössä oleva ”suojavyöhyke” säilyy myös jatkossa pääosin entisellään.
Kuilun rakentamisen seurauksena esimerkiksi alueen naurulokkikolonian tai suojelullisesti merkittävimpien kosteikkolintujen elinympäristöt eivät heikkene nykyisestään.
Pystykuilun rakentamistyöt lisäävät Finnoonlahden alueelle kohdistuvaa ihmisvaikutusta. Rakentamisaikaista häiriövaikutusta voidaan merkittävästi pienentää ajoittamalla rakennustyöt ja mahdollisimman suuri osa alueella liikkumista linnuston kiivaimman
muutto- ja pesimäkausien ulkopuolelle eli noin marras-maaliskuulle.

Kuva 79.

Linnustollisesti keskeisimmät alueet Finnoon alueella. 1 = allas ja huomionarvoisen
pesimälinnuston perusteella rajattu kosteikkoalue. 2 = täytömaa-alue, joka tulisi jättää altaan suojavyöhykkeeksi. 3 = luonnontilaisena säilytettävä jokisuu. A= laidunalue, B ja C ovat metsäalueita. [9]

Finnoon alueen ympäristöön kohdistuvat vaikutukset syntyvät suurelta osin alueen
maankäytön kehittämisen ratkaisuista. Osayleiskaavan laadinnan yhteydessä tehdyssä vaikutusten arvioinnissa todetaan, että kaava-alueen luonnon monimuotoisuus on
keskeisiltä osiltaan säilytettävissä eivätkä alueen merkittävät luontoarvot oleellisesti
heikkene. Finnoon kosteikkoalueen luontoarvojen säilyttämiseksi alueelle tulisi laatia
suunnitelma, jossa määritellään alueen käyttö ja hoito linnusto- ja muut luontoarvot
säilyttäen [12].
[10], [11], [13]
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RAKENTAMISEN AIKAISET JÄRJESTELYT
7.2 Työmaaliikenne

7.1 Ajotunnelit ja työmaa-alueet
Matinkylä – Saunalahti -osuudelle on suunniteltu rakennettavaksi yhteensä 6 ajotunnelia Finnooseen, Kaitaalle, Soukkaan, Espoonlahteen, Kivenlahteen ja Saunalahteen. Lisäksi rakennetaan ajotunneli maanalaisen varikon yhteyteen Sammalvuoreen tai Harmaakallion alueelle. Ajotunnelit toimivat metrotunneleiden ja asemien työnaikaisina
rakennus- ja huoltoyhteyksinä koko rakennustyön ajan. Louheenajo tapahtuu koko rakennustyön ajan ajotunneleiden kautta. Pystykuilujen rakentamiseksi tulee lisäksi varata alueet maanpinnalta pystykuilujen kohdilta. Pystykuilut louhitaan siten, että louheet putoavat pystykuilun alapuolella olevaan tunneliin / halliin ja louheen poiskuljetus
tapahtuu ajotunnelin kautta.
Finnoon ajotunneli sijoittuu perusvaihtoehdossa Suomenojan puhdistamon läheisyyteen Hylkeenpyytäjäntien itäpuolelle. Ajotunnelin vaihtoehtoinen sijainti on esitetty
suunnitelmapiirustuksessa KAT_11-03. Rakentamisvaiheen aikainen työmaa-alue on
ajotunnelin suuaukon eteläpuolella. Ajotunnelin kokonaispituus on noin 565 m, kalliotunnelin pituus on 502 m ja työnaikaisen avo-osuuden pituus 63 m. Kalliorakennustöiden jälkeen avo-osuus katetaan betonisella suuaukkorakenteella. Finnoon ajotunnelista louhitaan ratatunnelia noin 800 m itään päin ja 500 m länteen päin sekä Finnoon asema ja Suomenlahdentien pystykuilu. Kalliorakennustöiden jälkeen ajotunnelia
käytetään sisustusurakkaan kuuluvien rakenne- ja LVIS-teknisten töiden ajoyhteytenä.
Töiden kokonaiskesto on noin 4 vuotta.
Kaitaan ajotunneli sijoittuu Kaitaantien, Iivisniemenkadun ja Iivisniementien rajaamalle aluelle olemassa olevan asuinkerrostaloalueen pohjoispuolelle. Rakentamisvaiheen
aikainen työmaa-alue on Kaitaantien vieressä sen eteläreunalla. Ratatunnelin pohjoisen linjauksen mukaisen ajotunnelin kokonaispituus on noin 283 m, kalliotunnelin pituus on 165 ja työnaikaisen avo-osuuden pituus 118 m. Ratatunnelin eteläisen linjauksen mukaisen ajotunnelin kokonaispituus on noin 459 m, kalliotunnelin pituus on 356 m
ja työnaikaisen avo-osuuden pituus 103 m. Kalliorakennustöiden jälkeen avo-osuus katetaan betonisella suuaukkorakenteella. Kaitaan ajotunnelista louhitaan ratatunnelia
noin 500 m itään päin ja 900 m länteen päin sekä Kaitaan asema, Hyljetien pystykuilu ja
Kaitaantien/Riilahdentien pystykuilu. Kalliorakennustöiden jälkeen ajotunnelia käytetään sisustusurakkaan kuuluvien rakenne- ja LVIS-teknisten töiden ajoyhteytenä. Töiden kokonaiskesto on noin 4 vuotta.
Soukan ajotunneli sijoittuu perusvaihtoehdossa Kaskilaaksontien, Yläkartanontien ja
Soukantien rajaamalle alueelle olemassa olevien asuinkerrostalojen läheisyyteen. Ajotunnelin vaihtoehtoiset sijainnit on esitetty suunnitelmapiirustuksessa KAT_11-03. Rakentamisvaiheen aikainen työmaaalue on Kaskilaaksontien vieressä sen itäreunalla.
Ajotunnelin kokonaispituus on noin 466 m, kalliotunnelin pituus on 413 m ja työnaikaisen avo-osuuden pituus 53 m. Kalliorakennustöiden jälkeen avo-osuus katetaan betonisella suuaukko-rakenteella. Soukan ajotunnelista louhitaan ratatunnelia noin 900 m
itään päin ja 500 m länteen päin sekä Soukan asema, Rysätien pystykuilu ja Opettajantien pystykuilu. Kalliorakennustöiden jälkeen ajotunnelia käytetään sisustusurakkaan kuuluvien rakenne- ja LVIS-teknisten töiden ajoyhteytenä. Töiden kokonaiskesto
on noin 4 vuotta.
Espoonlahden ajotunneli sijoittuu perusvaihtoehdossa Kivenlahdentien, Merenkulkijankadun, Espoonlahdenrannan ja Espoonlahdentien rajaamalle aluelle olemassa olevien liike- ja asuinkerrostalojen läheisyyteen. Ajotunnelin vaihtoehtoiset sijainnit on
esitetty suunnitelmapiirustuksessa KAT_11-04. Rakentamisvaiheen aikainen työmaaalue on Kivenlahdentien vieressä sen eteläreunan viheralueella. Ajotunnelin kokonais-

pituus on noin 545 m, kalliotunnelin pituus on 462 m ja työnaikaisen avo-osuuden pituus 83 m. Kalliorakennustöiden jälkeen avo-osuus katetaan betonisella suuaukkorakenteella. Espoonlahden ajotunnelista louhitaan ratatunnelia noin 700 m itään päin ja
700 m länteen päin sekä Espoonlahden asema ja Maininkitien pystykuilu. Kalliorakennustöiden jälkeen ajotunnelia käytetään sisustusurakkaan kuuluvien rakenne- ja LVISteknisten töiden ajoyhteytenä. Töiden kokonaiskesto on noin 4 vuotta.
Kivenlahden ajotunneli sijoittuu Länsiväylän, Kivenlahdentien ja Kauklahdenväylän rajaamalle alueelle olemassa olevien tieliikenneramppien läheisyyteen. Rakentamisvaiheen aikainen työmaa-alue on Kivenlahdentien vieressä sen itäreunalla. Ajotunnelin
kokonaispituus on noin 447 m, kalliotunnelin pituus on 412 m ja työnaikaisen avo-osuuden pituus 35 m. Kalliorakennustöiden jälkeen avo-osuus katetaan betonisella suuaukkorakenteella. Kivenlahden ajotunnelista louhitaan ratatunnelia noin 600 m itään päin
ja 800 m länteen päin sekä Kivenlahden asema, Merivirran pystykuilu ja Kauklahdenväylän pystykuilu. Kalliorakennustöiden jälkeen ajotunnelia käytetään sisustusurakkaan kuuluvien rakenne- ja LVIS-teknisten töiden ajoyhteytenä. Töiden kokonaiskesto
on noin 4 vuotta.
Saunalahden ajotunneli sijoittuu Kauklahdenväylän ja Saunalahdenkadun rajaamalle alueelle olemassa olevan puistoalueen pohjoisreunalle. Rakentamisvaiheen aikainen
työmaa-alue on Kauklahdenväylän vieressä sen eteläreunalla. Ajotunnelin kokonaispituus on noin 458 m, kalliotunnelin pituus on 398 m ja työnaikaisen avo-osuuden pituus
60 m. Kalliorakennustöiden jälkeen avo-osuus katetaan betonisella suuaukkorakenteella. Saunalahden ajotunnelista louhitaan ratatunnelia noin 900 m itään päin ja 1 000 m
länteen päin sekä Saunalahden asema ja Kummelitien pystykuilu. Kalliorakennustöiden jälkeen ajotunnelia käytetään sisustusurakkaan kuuluvien rakenne- ja LVIS-teknisten töiden ajoyhteytenä. Töiden kokonaiskesto on noin 4 vuotta.
Sammalvuoren metrovarikon ajotunneli sijoittuu Länsiväylän ja Nöykkiönkadun rajaamalle puistoalueelle. Rakentamisvaiheen aikainen työmaa-alue on Länsiväylän pohjoispuolella tieliikenneramppien läheisyydessä. Ajotunnelin kokonaispituus on noin
720 m, kalliotunnelin pituus on 678 m ja työnaikaisen avo-osuuden pituus 42 m. Kalliorakennustöiden jälkeen avo-osuus katetaan betonisella suuaukkorakenteella. Sammalvuoren metrovarikon ajotunnelista louhitaan varikkohallit, varikon kuilut sekä osa
varikon liitostunnelista Espoonlahden aseman suuntaan. Kalliorakennustöiden jälkeen
ajotunnelia käytetään sisustusurakkaan kuuluvien rakenne- ja LVIS-teknisten töiden
ajoyhteytenä. Töiden kokonaiskesto on noin 3 - 4 vuotta.
Harmaakallion metrovarikon ajotunneli sijoittuu Kauklahdenväylän, Harmaaniityntien ja Vuoriharjuntien rajaamalle peltoalueelle. Rakentamisvaiheen aikainen työmaaalue on Harmaaniityntien eteläpuolella / Kauklahdenväylän itäpuolella olemassa olevalla peltoalueella. Ajotunnelin kokonaispituus on noin 828 m, kalliotunnelin pituus on
742 m ja työnaikaisen avo-osuuden pituus 86 m. Ajotunnelille rakennetaan lisäksi tieyhteys Kauklahdenväylältä, jonka pituus on noin 235 m. Kalliorakennustöiden jälkeen
avo-osuus katetaan betonisella suuaukkorakenteella. Harmaakallion metrovarikon ajotunnelista louhitaan varikkohallit, varikon kuilut sekä osa varikon liitostunnelista Saunalahden aseman suuntaan. Kalliorakennustöiden jälkeen ajotunnelia käytetään sisustusurakkaan kuuluvien rakenne- ja LVIS-teknisten töiden ajoyhteytenä. Töiden kokonaiskesto on noin 3 - 4 vuotta.

Työmaaliikenne käsittää ajotunneleiden, ratatunneleiden, asemien ja pystykuilujen kalliorakennusurakkaan liittyvän louheenajon sekä lujitusmateriaalien kuljetukset, sisustusurakkaan liittyvien rakennusmateriaalien sekä LVIS-teknisten laitteiden kuljetukset
ja radan rakennusurakkaan sisältyvien erilaisten materiaalien ja laitteiden kuljetukset.
Kunkin osuuden työmaaliikenne liittyy olemassa olevaan tieverkkoon edellä mainittujen ajotunneleiden suuaukoilla. Myös pystykuiluille on kaikissa urakkavaiheissa tarpeen kuljettaa erilaisia rakennusmateriaaleja, tosin liikennemäärät ovat vähäisiä verrattuna ajotunneleiden liikennemääriin. Finnoon ajotunnelin työmaaliikenteen reitti on
olemassa olevalla tieverkolla Hylkeenpyytäjäntie – Hyljeluodontie – RusthollarinkatuFinnoonsilta – Länsiväylä. Kaitaan ajotunnelin työmaaliikenteen reitti on olemassa olevalla tieverkolla Kaitaantie – Hannuksentie – Finnoonsilta – Länsiväylä. Soukan ajotunnelin työmaaliikenteen reitti on olemassa olevalla tieverkolla Kaskilaaksontie – Yläkartanontie – Soukanväylä – Länsiväylä. Espoonlahden ajotunnelin työmaaliikenteen reitti
on olemassa olevalla tieverkolla Kivenlahdentie – Soukanväylä – Länsiväylä. Kivenlahden ajotunnelin työmaaliikenteen reitti on olemassa olevalla tieverkolla Kivenlahdentie – Kauklahdenväylä – Länsiväylä. Saunalahden ajotunnelin työmaaliikenteen reitti on
olemassa olevalla tieverkolla Kauklahdenväylä – Länsiväylä. Sammalvuoren varikon ajotunnelin työmaaliikenteen reitti on olemassa olevalla tieverkolla Nöykkiönkatu – Soukanväylä – Länsiväylä. Harmaakallion varikon ajotunnelin työmaaliikenteen reitti on olemassa olevalla tieverkolla Kauklahdenväylä – Länsiväylä.
Louhintatyövaiheessa jokaisesta ajotunnelista on arvioitu kuljetettavan pois louhetta
noin 1 000 m3/vrk, mikä vastaa noin 70 kuorma-autokuormaa. Louhintatyövaihe kestää
jokaisella ajotunnelilla noin 2 vuotta. Louhintatyövaiheessa on lisäksi tarpeen kuljettaa rakennusmateriaaleja, kuten betonia ja harjaterästä, sisään tunneliin. Kuljetettava
määrä vastaa liikenteeltään noin 1-5 kuoma-autoa vuorokaudessa. Lisäksi ajotunneleille kohdistuu henkilö- ja pakettiautoliikennettä vähäisessä määrässä. Louhintatyön jälkeisissä sisustus- ja rataurakoissa liikenteen on arvioitu olevan vähäisempää, mahdollisesti noin 5-10 kuorma-autoa vuorokaudessa sekä henkilö- ja pakettiautoliikennettä.
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8 RAKENNUSKUSTANNUKSET
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KUSTANNUSARVIO MATINKYLÄ - KIVENLAHTI (MAKU 2005 126,1)
HANKE YHTEENSÄ

8.1 Kustannuslaskennan periaatteet
Tässä suunnitelmassa on laskettu tämän suunnitteluvaiheen mahdollistamalla tarkkuudella radan ja asemien alustavat rakentamiskustannukset. Kustannukset esitetään asemaväleittäin. Kustannusarvioon sisältyy eriteltynä myös arvio varikon alustavista rakentamiskustannuksista. Kustannusten arvioinnissa on nauha- ja asemakustannuksen esitetty arviot hankkeeseen liittyvien johto- ja putkisiirtojen sekä katu- ja
liittymäjärjestelyjen kustannukset.
Kustannuslaskennassa on hyödynnetty Ruoholahti – Matinkylä hankeja rakennussuunnittelun aikana syntynyttä laskentatietoa ja menettelytapoja tämä suunnitteluvaihe huomioon ottaen.

8.2 Rakennuskustannukset
Alustavan yleissuunnitelman kustannusarvio on laadittu käyttäen lähtötietona Länsimetro Oy:n laskemaa kustannusarviota välillä Ruoholahti – Matinkylä. Länsimetro Oy:ltä on saatu yksikkökustannukset tunneliasemille, ratatunnelille, ratatunneliosuuden pystykuiluille sekä metrotunnelin talotekniikalle, radan päällysrakenteelle, ratasähköistykselle,
turvalaitteille ja liikenteenohjausjärjestelmille.
Ratatunneleiden kalliorakennustöiden rakennuskustannusten arviointi
perustuu länsimetron tunneliurakoiden keskimääräisiin urakkahintoihin. Matinkylä – Kivenlahti metrotunneliosuuden kallion laatu ei poikkea
nykytiedon mukaan toteutuksessa olevan metrotunnelin kalliolaadusta,
joten tämän suunnitteluvaiheen ja kallioperäolosuhteiden tiedon tarkkuus huomioon ottaen on perusteltua käyttää kaikilla tunneliosuuksilla
samaa ratatunnelin yksikköhintaa.
Metrovarikon kustannukset on arvioitu varikon laajuustietojen sekä
Helsingin metron varikon toteutuskustannusten pohjalta.
Kustannusarviot on laadittu maaliskuun 2011 kustannustasoon (maarakennuskustannusindeksi, MAKU 2005, pisteluku 126,1)

26.5.2011
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Hintataso 3/2011

609 458 000 €

Asemarakennus
Liityntäpysäköinti
Bussiterminaali + info
Pyöräpysäköinti
Katujärjestelyt

Finnoo - Kaitaa
Rata
Tunnelit
Asemat
Asemarakennus
Liityntäpysäköinti
Bussiterminaali + info
Pyöräpysäköinti
Katujärjestelyt

Kaitaa - Soukka
Rata
Tunnelit
Asemat
Asemarakennus
Liityntäpysäköinti
Bussiterminaali + info
Pyöräpysäköinti
Katujärjestelyt

Soukka - Espoonlahti
Rata
Tunnelit
Asemat
Asemarakennus
Liityntäpysäköinti
Bussiterminaali + info
Pyöräpysäköinti
Katujärjestelyt

Espoonlahti - Kivenlahti
Rata
Tunnelit
Asemat
Asemarakennus
Liityntäpysäköinti
Bussiterminaali + info
Pyöräpysäköinti
Katujärjestelyt

77 978 500
12 768 000
25 060 500
40 150 000
38 000 000
1 875 000
75 000
200 000

73 301 300
10 920 000
24 001 300
38 380 000
38 000 000
250 000
30 000
100 000

76 137 400
10 920 000
25 337 400
39 880 000
38 000 000
1 750 000
30 000
100 000

81 773 900
10 920 000
24 503 900
46 350 000
38 000 000
6 000 000
1 840 000
90 000
420 000

95 314 400
11 760 000
26 664 400
56 890 000
38 000 000
15 000 000
950 000
90 000
2 850 000

Sammalvuoren varikko

88 983 000

YHTEISKUSTANNUKSET (23.5 %)

115 969 798

- yleissuunnittelu 3 %, rakennussuunnittelu 5 %
- rakennuttaminen ja hallinto 5,5 %
- kustannusvaraus arvaamattomiin kustannuksiin 10 %

HANKE YHTEENSÄ

722 278 000 €

KUSTANNUSARVIO JAKSOITTAIN

KUSTANNUSARVIO JAKSOITTAIN
Matinkylä – Finnoo
Rata
Tunnelit
Asemat

26.5.2011
Hintataso 3/2011

39 479 080
27 141 868
49 348 850

Matinkylä - Finnoo

77 978 500

Finno - Kaitaa

73 301 300

Kaitaa - Soukka

76 137 400

Soukka - Espoonlahti

81 773 900

Espoonlahti - Kivenlahti

95 314 400

Kivenlahti - Saunalahti
Rata
Tunnelit
Asemat

85 461 800
14 280 000
31 771 800
39 410 000

Asemarakennus
Liityntäpysäköinti
Bussiterminaali + info
Pyöräpysäköinti
Katujärjestelyt

38 000 000
1 250 000
60 000
100 000

Harmaakallion varikko

94 873 000

YHTEISKUSTANNUKSET (23.5 %)
- yleissuunnittelu 3%, rakennussuunnittelu 5%
- rakennuttaminen ja hallinto 5,5%
- kustannusvaraus arvaamattomiin kustannuksiin 10%

137 437 471
46 787 224
32 166 217
58 484 030
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Piirustusluettelo
Piirustusnro

Nimi

5/30/2011
Mittakaava

Pvm

RATASUUNNITTELU

Piirustusluettelo
Piirustusnro

Nimi

5/30/2011
Mittakaava

Pvm

ASEMA- JA VARIKKOSUUNNITTELU

RAT_01-01

Yleiskartta ja pituusleikkaus

1:40000 / 1:2000

5/30/2011

RAT_02-01

Suunnitelmakartta ja pituusleikkaus, Kauklahden suunta kmv 0 - 3000

1:8000 / 1:800

5/30/2011

RAT_02-02

Suunnitelmakartta ja pituusleikkaus, kmv 3000 - 6000

1:8000 / 1:800

5/30/2011

RAT_02-03

Suunnitelmakartta ja pituusleikkaus, kmv 6000 - 7200

1:8000 / 1:800

5/30/2011

RAT_02-04

Suunnitelmakartta ja pituusleikkaus, kmv 7200 -9000

1:8000 / 1:800

5/30/2011

RAT_02-05

Suunnitelmakartta ja pituusleikkaus, Kirkkonummen suunta kmv 0 - 3000

1:8000 / 1:800

5/30/2011

RAT_03-01

Harmaakallion ja Sammalvuoren metrovarikot, suunnitelmakartta ja pituusleikkaus

1:8000 / 1:800

5/30/2011

ASEMA- JA VARIKKOSUUNNITTELU
ARK_01-01

Asemien Tasonvaihtoperiaate 1a, 3D tyyppipiirustus

5/30/2011

ARK_01-02

Asemien Tasonvaihtoperiaate 1b, 3D tyyppipiirustus

5/30/2011

ARK_01-03

Asemien Tasonvaihtoperiaate 2 , 3D tyyppipiirustus

5/30/2011

ARK_01-04

Asemien Tasonvaihtoperiaate 3 , 3D tyyppipiirustus

5/30/2011

ARK_02-01

Finnoon asema Asemapiirros

1:2000

5/30/2011

ARK_02-02

Finnoon asema Pohjapiirustus

1:1000

5/30/2011

ARK_02-03

Finnoon asema Leikkaus

1:1000

5/30/2011

ARK_02-04

Kaitaan asema, vaihtoehto A. Asemapiirros

1:2000

5/30/2011

ARK_02-05

Kaitaan asema, vaihtoehto A. Pohjapiirustus

1:1000

5/30/2011

ARK_02-06

Kaitaan asema, vaihtoehto A. Leikkaus

1:1000

5/30/2011

ARK_02-07

Kaitaan asema, vaihtoehto B. Asemapiirros

1:2000

5/30/2011

ARK_02-08

Soukan asema Asemapiirros

1:2000

5/30/2011

ARK_02-09

Soukan asema Pohjapiirustus

1:1000

5/30/2011

ARK_02-10

Soukan asema Leikkaus

1:1000

5/30/2011

ARK_02-11

Espoonlahden asema Asemapiirros

1:2000

5/30/2011

ARK_02-12

Espoonlahden asema Pohjapiirustus

1:1000

5/30/2011

ARK_02-13

Espoonlahden asema Leikkaus

1:1000

5/30/2011

ARK_02-14

Kivenlahden asema Asemapiirros

1:2000

5/30/2011

ARK_02-15

Kivenlahden asema Pohjapiirustus

1:1000

5/30/2011

ARK_02-16

Kivenlahden asema Leikkaus

1:1000

5/30/2011

ARK_02-17

Saunalahden asema Asemapiirros

1:2000

5/30/2011

ARK_02-18

Saunalahden asema Pohjapiirustus

1:1000

5/30/2011

ARK_02-19

Saunalahden asema Leikkaus

1:1000

5/30/2011

ARK_03-01

Poikkileikkaus Asemahallista

1:200

5/30/2011

ARK_04-01

Sammalvuoren metrovarikko Asemapiirros

1:4000

5/30/2011

ARK_04-03

Harmaakallion metrovarikko Asemapiirros

1:4000

5/30/2011

ARK_04-04

Harmaakallion metrovarikko Leikkaus

1:500

5/30/2011

TUNNELISUUNNITTELU
KAT_01-01

Metrolinjaus, ajotunnelit, pystykuilut ja varikkovaihtoehdot, sijaintipiirustus

1:20000

5/30/2011

KAT_01-02

Metrolinjaus, ajotunnelit, pystykuilut ja varikkovaihtoehdot, sijaintipiirustus 1/2

1:10000

5/30/2011

KAT_01-03

Metrolinjaus, ajotunnelit, pystykuilut ja varikkovaihtoehdot, sijaintipiirustus 2/2

1:10000

5/30/2011

KAT_01-04

Metrotunnelin tyyppipoikkileikkaus

1:50

5/30/2011

KAT_01-05

Paineentasaus-, savunpoisto- ja poistumistiepystykuilu ratatunneleiden sivussa,
Periaatteellinen pohjapiirustus ja leikkaukset

1:500

5/30/2011

KAT_01-06

Paineentasaus-, savunpoisto- ja poistumistiepystykuilu ratatunneleiden välissä, Pe- 1:500
riaatteellinen pohjapiirustus ja leikkaukset

5/30/2011

KAT_02-01

Metrolinjaus, ajotunnelit, pystykuilut ja varikkovaihto-ehdot, ratalinjaus VE2, kallioperäolosuhteet, piirustus 1/8

1:4000

5/30/2011

KAT_02-02

Metrolinjaus, ajotunnelit, pystykuilut ja varikkovaihto-ehdot, ratalinjaus VE2, kallioperäolosuhteet, piirustus 2/8

1:4000

5/30/2011

KAT_02-03

Metrolinjaus, ajotunnelit, pystykuilut ja varikkovaihto-ehdot, ratalinjaus VE2, kallioperäolosuhteet, piirustus 3/8

1:4000

5/30/2011

KAT_02-04

Metrolinjaus, ajotunnelit, pystykuilut ja varikkovaihto-ehdot, ratalinjaus VE2, kallioperäolosuhteet, piirustus 4/8

1:4000

5/30/2011

KAT_02-05

Metrolinjaus, ajotunnelit, pystykuilut ja varikkovaihto-ehdot, ratalinjaus VE2, kallioperäolosuhteet, piirustus 5/8

1:4000

5/30/2011

KAT_02-06

Metrolinjaus, ajotunnelit, pystykuilut ja varikkovaihto-ehdot, ratalinjaus VE2, kallioperäolosuhteet, piirustus 6/8

1:4000

5/30/2011

KAT_02-07

Metrolinjaus, ajotunnelit, pystykuilut ja varikkovaihto-ehdot, ratalinjaus VE2, kallioperäolosuhteet, piirustus 7/8

1:4000

5/30/2011

KAT_02-08

Metrolinjaus, ajotunnelit, pystykuilut ja varikkovaihto-ehdot, ratalinjaus VE2, kallioperäolosuhteet, piirustus 8/8

1:4000

5/30/2011

KAT_03-01

Metrolinjaus, ajotunnelit, pystykuilut ja varikkovaihto-ehdot, ratalinjaus VE3, kallioperäolosuhteet, piirustus 1/3

1:4000

5/30/2011

KAT_03-02

Metrolinjaus, ajotunnelit, pystykuilut ja varikkovaihto-ehdot, ratalinjaus VE3, kallioperäolosuhteet, piirustus 2/3

1:4000

5/30/2011

KAT_03-03

Metrolinjaus, ajotunnelit, pystykuilut ja varikkovaihto-ehdot, ratalinjaus VE3, kallioperäolosuhteet, piirustus 3/3

1:4000

5/30/2011

ASEMIEN PINTALIIKENNE
LKT_01-01

Finnoon asema

1:1000

5/30/2011

LKT_01-02

Kaitaan asema, vaihtoehto A.

1:1000

5/30/2011

LKT_01-03

Kaitaan asema, vaihtoehto B.

1:1000

5/30/2011

LKT_01-04

Soukan asema

1:1000

5/30/2011

LKT_01-05

Espoonlahden asema, VE1 bussiterminaali

1:1000

5/30/2011
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Piirustusluettelo
Piirustusnro

Nimi

5/30/2011
Mittakaava

Pvm

ASEMIEN PINTALIIKENNE
LKT_01-06

Espoonlahden aseman pintaliikenne VE1

1:1000

5/30/2011

LKT_01-07

Espoonlahden asema, VE2 katuterminaali

1:1000

5/30/2011

LKT_01-08

Espoonlahden aseman pintaliikenne VE2

1:1000

5/30/2011

LKT_01-09

Kivenlahden asema

1:1000

5/30/2011

LKT_01-10

Saunalahden asema

1:1000

5/30/2011

LIITTEET

LIITTEET

RAT_04-01

Suunnitelmakartta ja pituusleikkaus, Kauklahden pintavaihtoehto kmv 0 - 3000

1:8000 / 1:800

5/30/2011

KAT_12-14

Kaitaan ajotunneli, Hyljetien pystykuilu, Ratalinjaus VE3, Pohjapiirustus

1:1000

5/30/2011

RAT_04-02

Suunnitelmakartta ja pituusleikkaus, Kirkkonummen pintavaihtoehto eteläinen kmv 1:8000 / 1:800
0-1800

5/30/2011

KAT_12-15

Riilahdentien ja Rysätien pystykuilut, Ratalinjaus VE3, Pohjapiirustus

1:1000

5/30/2011

RAT_04-03

Suunnitelmakartta ja pituusleikkaus, Kirkkonummen pintavaihtoehto pohjoinen
kmv 0-1800

1:8000 / 1:800

5/30/2011

KAT_13-01

Maaperäolosuhteet, kallion heikkousvyöhykkeet ja päärakosuunnat, Yleiskartta, plv
4700…9200

1:4000

5/30/2011

KAT_11-01

Ratalinjaus VE2, Ajotunnelit, pystykuilut ja varikot, Ensisijaiset vaihtoehdot, pohjapiirustus, Plv 6000…9000

1:4000

5/30/2011

KAT_13-02

Maaperäolosuhteet, kallion heikkousvyöhykkeet ja päärakosuunnat, Yleiskartta, plv
0…6800

1:4000

5/30/2011

KAT_11-02

Ratalinjaus VE2, Ajotunnelit, pystykuilut ja varikot, Ensisijaiset vaihtoehdot, pohjapiirustus, Plv 0…6000

1:4000

5/30/2011

KAT_14-01

Ratalinjaus VE2, Pohjatutkimuskartta, plv 7800…9000

1:1000

5/30/2011

KAT_14-02

Ratalinjaus VE2, Pohjatutkimuskartta, plv 6600…7800

1:1000

5/30/2011

KAT_11-03

Ratalinjaus VE2, Ajotunnelit, pystykuilut ja varikot, Tutkitut vaihtoehtoiset sijainnit,
pohjapiirustus, Plv 6000…9000

1:4000

5/30/2011

KAT_14-03

Ratalinjaus VE2, Pohjatutkimuskartta, plv 5200…6600

1:1000

5/30/2011

KAT_14-04

Ratalinjaus VE2, Pohjatutkimuskartta, plv 4200…5200

1:1000

5/30/2011

KAT_11-04

Ratalinjaus VE2, Ajotunnelit, pystykuilut ja varikot, Tutkitut vaihtoehtoiset sijainnit,
pohjapiirustus, Plv 0…6000

1:4000

5/30/2011

KAT_14-05

Ratalinjaus VE2, Pohjatutkimuskartta, plv 2900…4200

1:1000

5/30/2011

KAT_11-05

Ratalinjaus VE3, Ajotunnelit, pystykuilut ja varikot, pohjapiirustus, Plv 6000…9000

1:4000

5/30/2011

KAT_14-06

Ratalinjaus VE2, Pohjatutkimuskartta, plv 1600…2900

1:1000

5/30/2011

KAT_14-07

Ratalinjaus VE2, Pohjatutkimuskartta, plv 400…1600

1:1000

5/30/2011

KAT_12-01

Finnoon ajotunneli, Suomenlahdentien pystykuilu, Ratalinjaus VE2, Pohjapiirustus

1:1000

5/30/2011

KAT_14-08

Ratalinjaus VE2, Pohjatutkimuskartta, plv 0…400 sekä Harmaakallion varikkoalue

1:1000

5/30/2011

KAT_12-02

Kaitaan ajotunneli, Hyljetien ja Kaitaantien pystykuilut, Ratalinjaus VE2, Pohjapiirustus

1:1000

5/30/2011

KAT_14-09

Ratalinjaus VE2, Pohjatutkimuskartta, Sammalvuoren varikkoalue

1:1000

5/30/2011

KAT_12-03

Soukan ajotunneli, Rysätien ja Opettajantien pystykuilut, Ratalinjaus VE2, Pohjapii- 1:1000
rustus

5/30/2011

KAT_12-04

Espoonlahden ajotunneli, Maininkitien ja Merivirran pystykuilut, Ratalinjaus VE2,
Pohjapiirustus

1:1000

5/30/2011

KAT_12-05

Kivenlahden ajotunneli, Kauklahdenväylän ja Kummelitien pystykuilut, Ratalinjaus
VE2, Pohjapiirustus

1:1000

5/30/2011

KAT_12-06

Saunalahden ajotunneli, Ratalinjaus VE2, Pohjapiirustus

1:1000

5/30/2011

KAT_12-07

Sammalvuoren metrovarikko ja ajotunneli, Ratalinjaus VE2, Pohjapiirustus

1:1000

5/30/2011

KAT_12-08

Harmaakallion metrovarikko ja ajotunneli, Ratalinjaus VE2, Pohjapiirustus

1:1000

5/30/2011

KAT_12-09

Finnoon ajotunnelin tutkittu vaihtoehtoinen linjaus, Ratalinjaus VE2, Pohjapiirustus 1:1000

5/30/2011

KAT_12-10

Soukan ajotunnelin tutkitut vaihtoehtoiset sijainnit, Ratalinjaus VE2, Pohjapiirustus 1:1000

5/30/2011

KAT_12-11

Espoonlahden ajotunnelin tutkitut vaihtoehtoiset sijainnit, Ratalinjaus VE2, Pohjapiirustus

1:1000

5/30/2011

KAT_12-12

Saunalahden ajotunnelin tutkittu vaihtoehtoinen sijainti, Ratalinjaus VE2, Pohjapii- 1:1000
rustus

5/30/2011

KAT_12-13

Finnoon ajotunneli, Suomenlahdentien pystykuilu, Ratalinjaus VE3, Pohjapiirustus

5/30/2011

1:1000

