
Maininkitien 

asukastilaisuus 25.4.2017 

 



Ohjelma  

• Tervetuliaissanat: viestintäjohtaja Satu Linkola 

• Espoonlahden työmaan esittely: valvoja Juha-Pekka 

Olli, tuotantopäällikkö Rami Tuovinen 

• Kivenlahden työmaan esittely: työpäällikkö Meeri 

Kaartinen 

• Sammalvuoren työmaan esittely: valvoja Minna Alantie, 

projektipäällikkö Antti Matikainen  

 

• Kysymyksiä, keskustelua  

• Tilaisuus päättyy 
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Länsimetron toisen vaiheen linjaus 

2. vaiheen linjan pituus 7 km (2 rinnakkaista tunnelia)  

MATINKYLÄ – KIVENLAHTI  

• 7 kilometriä 

• 5 uutta asemaa: Finnoo, Kaitaa, 

Soukka, Espoonlahti, Kivenlahti  

• Osuus valmistuu aikaisintaan 2020 



Maininkitien sijainti kolmen työmaan 
risteyskohdassa 

• Maininkitien taloyhtiöt sijaitsevat länsimetron kakkosvaiheen kolmen 

työmaan – Espoonlahden, Kivenlahden ja Sammalvuoren – 

risteyskohdassa 

• tunnelien lisäksi liitoskohdassa louhitaan liityntäraidetta ja 

raiteenvaihtohalleja – louhintoja suoraan Maininkitien alla 

• Tunneleita louhimatta vielä Espoonlahden ja Kivenlahden työmaiden 

rajalla, eli juuri Maininkitien kohdalla – sekä liitos Sammalvuoren 

varikolle 

 

Länsimetro Oy   /   2.5.2017 4 



Sammalvuoren työtunnelin 

Espoonlahden työmaa 

valvoja Juha-Pekka Olli, tuotanpäällikkö Rami Tuovinen 



Töiden aikataulu 

• Urakassa louhitaan Espoonlahden metroasema ja 1 470 

metriä rinnakkaista ratatunnelia, 2 poistumistiekuilua sekä 

nykyisen kauppakeskuksen alueelle sijoittuvat aseman 

kuilut. 

 

• Ratatunnelit länteen valmiita 8/2017 

• Varikon liittymät ja Maininkitien kuilu valmiita 12/2017  

• Espoonlahdenkadun sisäänkäynnin maanpäälliset työt 

jatkuvat vuoden loppuun  

• Maininkitien kuilun yläpään louhinnat ja kaulusrakenteet 

valmiita touko-kesäkuussa 2017 
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Louhinta seurantapalvelussa  
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seuranta.lansimetro.fi 

Työmaa-alue sinisellä 

Jo louhittu tunneli vihreällä 

Louhimattomat tunnelit 

keltaisella 



Louhinnan aiheuttamaa melua ja 
tärinää seurataan 
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• Maininkitien taloyhtiöihin (no. 8,9,12,14,16) kiinnitetty tärinäseurantamittareita – 

ylityksiä ohjearvoista ei ole havaittu 

 

Maininkitie 8 (1 mittauspiste, 

asennetaan toinen) 

Maininkitie 9 ( 4 mittauspistettä) 

Maininkitie 12 ( 1 mittauspiste) 

Maininkitie 14 (1 mittauspiste) 

Maininkitie 16 (2 

mittauspistettä) 

 



Ympäristökeskuksen määrittämät 
työajat  
 
 

Maanrakennustyöt ja avolouhinta  

• ma-pe 7-18 (jos sisätiloissa töistä ei aiheudu häiriöitä 

myös 18-22, la 9-18) 

Tunnelilouhinta  

ma-pe 7-18 (jos sisätiloissa töistä ei aiheudu häiriöitä 

myös 18-07) 

Räjäytykset tunnelissa 

• ma-pe 7-22 ja la 9-18 

Louheen lastaus tunnelissa ja kuljetus 

• ma-pe 7-22 sekä viikonloppuisin 9-22   

• Jos ei aiheudu haittaa asukkaille myös: ma-pe 22-07 ja 

viikonloppuisin 22-09  
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Kivenlahden työmaa 

työpäällikkö Meeri Kaartinen 

 



Töiden aikataulu 

• Urakassa louhitaan rinnakkaisia ratatunneleita, 3 kuilua ja 

Kivenlahden asema 

 

• Kivenlahden tunneli valmistuu idässä eli Maininkitien 

vaikutusalueella touko-kesäkuussa 

• Tämän jälkeen pultteja porataan vielä noin kuukauden 

verran. Porauksia tehdään arkisin klo 7-18 ja 

louhintaräjäytyksiä arkisin ennen klo 22:00 

• Kivenlahden asemalla ja länsipäässä louhinta jatkuu 

heinä-elokuulle saakka 
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Louhinta seurantapalvelussa 
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seuranta.lansimetro.fi 

 

Työmaa-alue 

sinisellä 

Louhitut tunnelit 

vihreällä 

Louhimaton 

keltaisella 



Tärinäseuranta Kivenlahdessa 
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Yhteensä 14 seurantapistettä – ei ylityksiä mittausarvoissa 



Sammalvuoren työmaa 

valvoja Minna Alantie, projektipäällikkö Antti Matikainen  

 



Töiden aikataulu 

• Sammalvuoreen rakennetaan Länsimetron kakkosvaiheen varikkoa, 

johon tulevat junien yösäilytys- ja huoltotilat. Varikon raiteet liittyvät 

Espoonlahden rataverkkoon.  

 

• Liityntäraiteen louhinnoista on nyt tehty yli puolet, ja tavoitteena on 

saada louhittua suurimmat massat kesäkuun 2017 loppuun mennessä 

• Sammalvuorenportin kuilu on louhittu ja lujitustyöt on saatu valmiiksi. 

Seuraavaksi paikalla alkavat rakennustyöt.    
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Sammalvuoren louhinta 
seurantapalvelussa 
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Tärinäseuranta työmaalla 

Länsimetro Oy   /   2.5.2017 17 

Ohjearvoissa pysytty 



Kommentteja ja keskustelua 



Lisätietoja 

• Työmaiden päivystävät puhelimet 

 Espoonlahti: 040 637 5377 

 Kivenlahti: 050 342 2461 

 Sammalvuori: 050 343 7233 

• Nettisivut www.lansimetro.fi  

• Palautepuhelin puh. 050 377 3700, arkisin kello 9-15   

• Rakentamisen seurantapalvelu www.lansimetro.fi 

sivuilla  

• Länsimetro Matinkylä-Kivenlahti -lehti  

ilmestyy kaksi kertaa vuodessa 

• Facebook: www.facebook.com/lansimetro 

• Twitter: twitter.com/lansimetro 
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http://www.lansimetro.fi/
http://www.lansimetro.fi/

