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Vielä tai enää kaksi vuotta
LÄNSIMETRON LIIKENTEEN on tätä kirjoittaessani
tarkoitus alkaa syyskaudella 2016. Suuren
hankkeen valmistuminen alkaa häämöttää tunnelin
päässä. Parhaillaan yritämme kaikin keinoin
varmistaa, ettei vanhojen metrojunien odotettua
hankalammaksi osoittautunut automatisointi

osana. Rakennusaikaiset poikkeusjärjestelyt ja häiriöt

Länsimetro kuljettaa
matkustajia vielä monen
vuosisadan kuluttuakin

ovat pian vain hiipuva muisto. Helsinkiläiset ovat
metroon erittäin tyytyväisiä, ja uskon vankasti,
että espoolaiset kokevat länsimetron valmistuttua
samoin.
Pekka Sauri

LÄNSIMETROLLA on koko pääkaupunkiseudulle

linjaksi, metroa on tarkoitus jatkaa myös itään

itseään suurempi merkitys: paitsi että se sujuvoittaa

Östersundomiin ja Helsingin keskustan alle

liikkumista Espoon ja Helsingin välillä, metron

suunnitellaan Pisara-rautatielenkkiä, joka helpottaa

laajennus antaa uusia mahdollisuuksia järkevään

päärautatieaseman ruuhkaa ja tuo lähijunat osaksi

kaupunkisuunnitteluun ja kaupunkirakenteen

kantakaupungin liikenneverkkoa. Kun tähän

tiivistämiseen raideyhteyksien varrelle. Ennen

lisätään vielä Helsingin ratikkalinjaston laajenta-

länsimetroa valmistuva Vantaan kehärata palvelee

miskaavailut, pääkaupunkiseudun raideliiken-

samaa tarkoitusta sen lisäksi, että lopulta saadaan

teessä tapahtuu näinä aikoina enemmän kuin

pitkään odotettu junayhteys Helsinki-Vantaan

vuosikymmeniin.

jatkuvasti vilkastuvalle lentoasemalle.

Helsingin rakennus- ja ympäristötoimen
apulaiskaupunginjohtaja

Kuva Helsingin kaupungin kuva-arkisto

viivytä liikenteen aloittamista.

RAIDELIIKENNERATKAISUT ovat aina kauas-

EIVÄTKÄ RAIDELIIKENNESUUNNITELMAT tähän

kantoisia. Länsimetro kuljettaa matkustajia vielä

lopu: bussi-Jokeri eli linja 550 Itäkeskuksen ja Wes-

monen vuosisadan kuluttuakin – todennäköisesti ja

tendin välillä on tarkoitus muuttaa raitiovaunu-

toivottavasti nykyistä paljon laajemman metroverkon

METROUUTISET

Rakentaminen etenee
Ruoholahti - Matinkylä osuuden
rakentaminen etenee. Metrotunnelin
reunaan tulevia tukimuurielementtejä on
asennettu jo 18,5 kilometrin matkalle eli
74 prosenttia. Asemien betonivaluista on

tehty 60 prosenttia. Samanaikaisesti
elementtiasennusten ja betonivalujen
kanssa asemilla ja ratalinjalla on päästy
jo tekemään lämpö-, vesi-, ilmanvaihtoja sähkötöitä. ■

dessa ja Espoonlahdessa työt alkavat
marraskuussa ja Soukassa ja Kaitaalla
joulukuussa. Metron Matinkylä - Kivenlahti seitsemän kilometriä pitkälle osuudelle tulee viisi uutta asemaa; Finnoo,
Kaitaa, Soukka, Espoonlahti ja Kivenlahti. Lisäksi Sammalvuoreen rakennetaan metron maanalainen varikko.
Metro Matinkylästä Kivenlahteen
valmistuu aikaisintaan 2020. Ruoholahdesta Matinkylään rakenteilla oleva
osuus valmistuu 2015 lopulla ja avautuu
liikenteelle 2016 syksyllä. ■

Urheilupuiston asema syyskuun lopulla.

Kuva Juha-Pekka Olli

Espoon kaupunginvaltuusto päätti
kokouksessaan 29.9.2014, että metron
rakentamisesta Matinkylästä Kivenlahteen vastaa Länsimetro Oy. Samassa
yhteydessä päätettiin myös antaa
kaupungin omavelkainen takaus
lainoille, joilla rahoitetaan Espoon
maksuosuus metron rakentamiseen
Matinkylä - Kivenlahti osuudella.
Rakentaminen aloitetaan Finnoon
aseman työtunnelin ja Sammalvuoren
varikon työtunnelin louhinnoilla lokamarraskuun vaihteessa 2014. Kivenlah-

Kuva Kauko Ruotsalainen

Metron rakentaminen
Matinkylästä Kivenlahteen alkanut

Tapiolan aseman
betonivaluista on tehty
jo 77 prosenttia.

Länsimetro kevät 2014 Vastaava päätoimittaja: Satu Linkola. Toimituskunta: Matti Kokkinen, Riina Kairulahti ja Tero Palmu
(Länsimetro Oy), Kari Auranen (Sweco PM), Satu Tyry-Salo ja Ilkka Paalanen (Espoon kaupunki), Mari Flink ja Pirkko Repo (HSL),
Elina Maunuksela (HKL), Mikko Uro (Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto). Toimitus ja ulkoasu: Pohjoisranta Burson-Marsteller Oy.
Paino: Erweko Oy. Painosmäärä: 67 900. Julkaisija: Länsimetro Oy. ISSN: 1798-4386, ISSN-L 1798-4386. Osoitelähde: Itella Oy.
Kannen kuva: Mikko Mäkelän ja Sanna Kyhyräisen kuvasi Timo Kauppila. Voit lähettää Länsimetrolle palautetta, kehitysideoita ja
juttutoiveita osoitteeseen: palaute@lansimetro.fi. Seuraava numero ilmestyy keväällä 2015.
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Tiesitkö, että
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Kuva Timo Kotineva

Metroradan alle asennetaan
yli 100 000 neliömetriä
runkomelueristettä. Määrällä
peittäisi 15 jalkapallokenttää.

Tiesitkö, että

Arkkitehtityöhuone Artto, Palo, Rossi, Tikka
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Tiesitkö, että
Matka Kivenlahdesta
Tapiolaan kestää metrolla 15
minuuttia.

Kun metro Kivenlahteen asti
valmistuu, pääkaupunkiseudun metrossa on yhteensä
30 asemaa 42 kilometrin
matkalla.

Pohjalle levitetyn sepelin päälle
asennetaan ratapölkyt ja lopulta
myös kiskot.

Metrotunneliin tulee
lähes 50 000 ratapölkkyä
ja 60 kilometriä kiskoa
Syyskuussa länsimetron rakentaminen eteni vaiheeseen, jossa
päällysrakenneurakka voitiin aloittaa. Noin vuoden kestävään
työjaksoon kuuluu pohjasepelin levitys, runkomelueristeiden ja
kaapelikanavaelementtien asennus sekä yhdystunnelien rakenteita.
TEKSTI Outi Karonen KUVAT Timo Kauppila

D

estia Rail Oy allekirjoitti
urakkasopimuksen
maaliskuussa 2014,
jonka jälkeen starttasi
päällysrakenneurakan
suunnittelutyö. Työt paikan päällä
alkoivat syyskuun aikana.
– Ratalinjalla työt ovat aika
selkeitä kokonaisuuksia. Ensimmäisenä tunneliin levitetään
pohjasepeli, jonka jälkeen
rakennetaan vaiheittain alhaalta
ylöspäin, kuvailee Destian
projektijohtaja Mikko Mäkelä.

Yli 2000 rekkalastillista
pohjasepeliä
Päällysrakenneurakka alkoi syyskuussa pohjasepelin levityksellä.
Pohjasepeli suojaa runkomelueristettä, joka rikkoutuisi ilman
suojaavaa sepelikerrosta. Myöhemmässä työvaiheessa sepelin
päälle asetellaan ratapölkyt ja

kaapelikanavaelementit. Pohjasepelin levitys jatkuu ainakin
huhtikuuhun saakka, ja yhteensä
pohjasepeliä kärrätään metrotunneliin urakan aikana yli
2000 kasettirekallista.
Länsimetron tunnelissa käytettävä sepeli on kotimaista; se
on louhittu ja murskattu Destian
omalta alueelta ja on nimenomaan junaraiteille sopivaa.
Sepelin joukossa ei ole pieniä
kiviä, eikä sen pinnalla ole juurikaan hienojakoista pölyä, mistä
syystä sepeli ei pöllyä metron
kulkiessa kiskoilla.

Lähes 60 kilometriä kiskoa
Pohjasepelin levityksen jälkeen
metrotunneliin asennetaan kaapelikanavaelementit. Kaapelikanavaelementit suojaavat metron turvalaitekaapelointeja sekä
turvaavat virtakiskon sähkön-

kulun. Yhteensä kaapelikanavaelementtejä tulee metrotunneliin
yli 50 kilometriä.
Tunnelin pohjalle levitetyn sepelin päälle asennetaan myös ratapölkyt, joiden tehtävä on jakaa junan paino sepelistä rakennettuun
tukikerrokseen tasaisesti. Ratapölkkyjen päälle asennetaan lopulta kiskot, joita pitkin metrojuna
kulkee. Kiskoa asennetaan tunneleihin yhteensä lähes 60 kilometriä.
– Kaiken kaikkiaan tämän projektin kotimaisuusaste on varsin
suuri. Esimerkiksi tunnelissa käytettävä sepeli on louhittu Porvoossa
ja ratapölkyt valmistaa kotimainen
Parma, taustoittaa Mäkelä.
Kiskotuksen jälkeen raide
tuetaan lopulliseen asemaan ja
urakka viimeistellään pintasepelöinnillä. Raiteen tukemista
ja sepelöintiä varten tunneliin
tuodaan myöhemmin raskasta

ratatyökalustoa. Kiskojen asennuksen jälkeen raide hitsataan
jatkuvaksi, jotta metrojuna kulkee raiteella sulavasti. Kaikkiaan
kiskoille tulee yli 1000 hitsiä.

"Tämän projektin
kotimaisuusaste
on varsin suuri."

Runkomelueristys
vaimentaa melun
Päällysrakenneurakan yhteydessä
länsimetron ratarakenteisiin
asennetaan runkomelueristys,
joka estää metron aiheuttaman
mahdollisen tärinähaitan leviämisen ympäristössä sijaitseviin
rakennuksiin. Eristys vaimentaa
myös ratatunneleista ympäristöön kulkeutuvaa värähtelyä.
Metrotunneliin asennetaan
eristyskyvyltään kolmea eri vahvuista materiaalia. Suunnittelijat
ovat valmistelutyön yhteydessä
määritelleet, millainen materiaalitarve kussakin paikassa on.
Esimerkiksi Länsiväylän ja meren
alle ei laiteta laisinkaan runkomelueristystä, sillä siellä ei asu
ihmisiä eikä siten meluhaittaa
synny. Lauttasaaren kirkon alle
puolestaan laitetaan vahvinta
mahdollista eristemateriaalia.

Häiriöihinkin varaudutaan
Metron rakennustöiden yhteydessä on välttämätöntä varautua
myös niihin tilanteisiin, joissa
metroon tulee toimintahäiriö tai
matkustajat joutuvat poistumaan
tunnelista muualla kuin aseman
kohdalla. Ihmisten poistumista
ja liikkumista varten tunneleihin

on rakennettu kulkutie jota pitkin
ihmiset pääsevät poistumaan tunnelista pelastuskuilun portaille
ja ylös tunnelista. Päällysrakenneurakan yhteydessä tunneliin rakennetaan kahdeksan raiteenvaihtopaikkaa, yhteensä 34 vaihdetta
ja seitsemän raideristeystä.
– Häiriötilanteet metrossa ovat
hyvin harvinaisia, mutta varajärjestelmät täytyy tietysti silti olla
olemassa, toteaa Mikko Mäkelä.

Suuri yhteisponnistus
Urakkasopimuksen mukaisesti
päällysrakenneurakka päättyy
vuoden 2015 lopulla. Kaiken
kaikkiaan päällysrakenneurakkaan tulee osallistumaan suuri
joukko eri alojen työntekijöitä.
– Nyt alkusyksystä 2014
työporukan vahvuus on noin
45 henkeä, mutta parhaimmillaan
päällysrakenneurakan parissa
tulee työskentelemään yhtaikaa
yli 100 ihmistä. Joukko koostuu
erittäin monen alan osaajista, siinä on muun muassa ratatyöntekijöitä, koneen kuljettajia, kirvesmiehiä, raudoittajia ja teknisiä
toimihenkilöitä toimistohommissa, kertoo Mikko Mäkelä. ■
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– Sähköasentajan työ tapahtuu pääosin rakennuksen suunnittelijoiden tekemien kuvien
perusteella. Kuvat sisältävät
tekniikan työselosteineen,
Aarnio kuvailee.
Tärkeintä sähköasentajan
työssä on turvallisuus.
– Työssämme on tunnistettava
ja tiedettävä sähköön liittyvät
vaarat ja riskit. Tällä työmaalla
niitä ei varsinaisesti ole. Vasta
loppuvaiheessa, kun järjestelmät
otetaan käyttöön ja sähköt laitetaan päälle, on tiedettävä missä
on jännitteitä. Sähköasentaja on
usein viimeinen, joka lähtee pois
rakennuksilta.

Kuvateksti xxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxx

Työtila 22 metriä
merenpinnan alapuolella

Sähkömies lähtee
viimeisenä tunnelista
Sähköasentaja Tuomas Aarnion mukaan sähkömies on viimeisten
joukossa, jotka poistuvat Aalto-yliopiston metroaseman työmaalta,
ennen kuin metrojärjestelmä testataan ja otetaan käyttöön.
TEKSTI Jenni Petäjä KUVA Timo Kauppila

A

utomatisoitu liikennöinti on länsimetron
asemien suunnittelun
lähtökohta, ja sähkö
luonnollisesti elintärkeä osa tunnelin automatisointia.
– Automatisoidusti liikkuva
metro tulee kulkemaan ilman
kuljettajaa. Metroasemalla niin
savunpoistojärjestelmät kuin
kulunvalvonta ja hälytysjärjestelmä toimivat automatisoidusti.
Sähköä tarvitaan siis monenlaisiin toimintoihin, kertoo

Aalto-yliopiston metroaseman
rakennustyömaalla työskentelevä
sähköasentaja Tuomas Aarnio.
Vuonna 2010 alkanut Espoon
Aalto-yliopiston metroaseman
rakentaminen on edennyt louhinnasta sähkötöihin asti.
– Aseman rakenteet on
pääosin tehty, ja nyt on menossa
vaihe, jossa työtä tekevät sähköasentajien lisäksi sammutusjärjestelmän, ilmanvaihtojärjestelmän ja vesiputkien asentajat.
Tämän jälkeen maalarit ja muut

viimeistelijät tasoittavat ja maalaavat seinien ja kattojen pinnat.
Viimeisteltyihin pintoihin asen-

Sähkö on
elintärkeä osa
metrolinjaston
rakentamista

netaan viimeisenä matkustajille
näkyvät asiat, kuten valaisimet ja
pistorasiat. Esimerkiksi metrolaiturin aaltoilevaan kattoon
asennetaan kymmenittäin valaisimia, Aarnio kuvailee.

Turvallisuus on
kaiken a ja o
Metroaseman sähköistäminen
tapahtuu askel askeleelta.
– Aivan aluksi teemme kaapeleille reitit kattoon ja seiniin.
Sen jälkeen asennamme kaapelit,
eli viemme kaapelin johtoreittiä
pitkin sähkökeskukselta valaisimille ja pistorasioille. Viimeisenä työvaiheena kytkemme
keskuksiin kaapeloinnit, jonka
jälkeen voimme kytkeä sähköt
tehtyihin asennuksiin. Kaiken
kaikkiaan näitä keskuksia tulee
Aalto-yliopiston asemalle noin
satakunta, Aarnio laskee.
Sähköasentajan työ ei liity
pelkästään sähköön, vaan myös
metallitöitä tehdään paljon,
kuten hyllyreittejä kaapeleille.

Työpäivä alkaa aseman sähköasentajilla aamulla kello seitsemän. Sitä ennen Aarnio ajaa
Salosta Espoon työmaalle. Työ
tapahtuu suurimman osan ajasta
maan alla, ja sähköasentajat
käyvät ulkona usein vain
lounastauolla.
– Olemme melkein koko
päivän maan alla noin 21 metriä
meren pinnan alapuolella, jonne
tulee metron tekninen tila. Itse
asemalaituri tulee 16,5 metriä
merenpinnan alapuolelle. Työskentelylämpötila voi olla tilanteesta riippuen kylmä tai kuuma.
Työmaa on valaistu todella
hyvin maan alla, ja työskentely
tapahtuu pääosin kuulosuojaimet
korvissa, Aarnio kuvailee työolosuhteita.
Are Talotekniikasta (entisestä
Lemminkäisestä), työskentelee
Aalto-yliopiston asemalla neljä
sähköasentajaa. Metroon rakennetaan samaan aikaan myös
paljon muuta, kuten hissejä,
ilmanvaihtojärjestelmä, metron
automatisointi, sprinklersammutusjärjestelmä sekä jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmä.
Useimpina päivinä työmiehiä on
työmaalla useita kymmeniä.
– Olen ollut vuodesta 2005
lähtien sähkötöissä, ja Aaltoyliopiston metroasemalla aloitin
tämän vuoden toukokuussa.
Tämä projekti on pitkäkestoisiin
ja laajin, missä olen työskennellyt. En ole aiemmin työskennellyt tunnelissakaan. Parasta
tälläkin työasemalla on hyvät
työkaverit, Aarnio kehuu työkavereitaan. ■

METRO MAAILMALLA

Kuva S-F/Shutterstock.com

Maailman pisin
automaattimetroverkosto löytyy
Dubaista
TEKSTI Otto-Wille Koste

Yhdistyneiden arabiemiirikuntien
suurin kaupunki Dubai on kasvanut rytinällä parin viimeisen
vuosikymmenen aikana. Kaupunki
tunnetaan esimerkiksi hiekasta
rakennetuista tekosaarista ja
maailman korkeimmasta rakennuksesta Burj Dubaista. Kaupungin kasvu on tuonut mukanaan

myös kasvavat liikenneruuhkat
ja pidentyneet matka-ajat. Dubain
metrosuunnittelu aloitettiin
vuonna 2002. Linjoista ensimmäinen, punainen linja, avautui
kymmenellä asemalla vuonna
2009 ja laajentui 18 uudella
asemalla heti seuraavana vuonna.
Dubain toinen metrolinja, vihreä

linja, avautui 2011. Tällä hetkellä
metroverkko on 74,6 kilometriä
pitkä ja sisältää 49 asemaa. Se on
maailman pisin automaattimetroverkosto.

Viihtyisyys ja turvallisuus
Dubaissa on panostettu asemien
viihtyisyyteen ja turvallisuuteen.

Kaikilla asemilla on laituriovet,
joten ne ovat täysin erillään ulkoilmasta. Tämä tekee mahdolliseksi tehokkaan ilmastoinnin ja
estää raiteille putoamisen. Asemien suunnittelussa inspiraatiota on haettu neljästä elementistä,
maasta, vedestä, ilmasta ja tulesta.
Nämä elementit määräävät
kunkin aseman väritystä. Junat
on jaettu eri osastoihin. Neljä
vaunua viidestä on hopealuokan
vaunuja ja viimeinen on jaettu
kultaluokan sekä naisten ja
lasten osastoihin. Kultaluokan
liput ovat noin puolet muita
kalliimpia.

Metrolla läpi kaupungin
Punainen linja kulkee rannikon
suuntaisesti läpi koko kaupungin
lähtien lentokentältä päätyen
Jebel Alin satama-alueelle.
Linjalla on neljä maanalaista ase-

maa, joista kaksi toimii vaihtoasemina vihreän linjan kanssa.
Muutoin linja kulkee maasillalle
korotettuna pitkin 12-kaistaisen
moottoritien vartta, ohittaen lähes
kaikki Dubain kuuluisimmat
nähtävyydet. Vihreä linja kulkee
U:n muotoista reittiä osittain
maan alla Dubain vanhimpien
osien läpi. Nykyisiä linjoja on
tarkoitus laajentaa yhteensä
noin 40 kilometrillä vuoteen
2020 mennessä. ■

DUBAIN METRO
■
■
■
■
■

2,1 miljoonaa asukasta
metro 74,6 km
49 asemaa
täysin automatisoitu
kaksi linjaa
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Metrokeskus
nousee viereen

Outotec tuli
Matinkylään

Matinkylän metroasema tulee
sijoittumaan rakenteilla olevan
metrokeskuksen alle. Metrokeskus nousee parhaillaan
kauppakeskuksen eteläpuolelle.
Iso Omena laajenee tulevaan
metrokeskukseen ja uusien
liikkeiden lisäksi keskuksesta
löytyy kaupungin palvelutori.
Keskuksen alle rakennetaan
bussiterminaalia ja metron
liityntäpysäköinti. Kauppakeskuksen pysäköintipaikkojen
määrä kasvaa 3000 paikkaan.
Matinkylä on tärkeä liityntäliikenteen keskus, jonka kautta
ennustetaan kulkevan yli
30 000 matkustajaa päivittäin.
Matkustajaennusteiden
mukaan se on uuden linjan
vilkkain asema.
Outotecin toimitiloihin valmistui lokakuussa showroom,
joka välittää yrityksen tarinaa
ja tahtoa olla teknologioidensa
avulla tukemassa maapallon
luonnonvarojen kestävää
käyttöä. 130-neliöisessä showroomissa hyödynnetään muun
muassa kosketusnäyttötekniikkaa, suunnattujen kaiutinten
avulla toteutettuja äänisuihkuja
sekä videoseinää. Esitykset
pyörivät kuuden korkean
resoluution videotykin sekä
niihin liittyvän av-keskuksen ja
ohjausjärjestelmän tuella.
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KYSY KATILTA
JA RIINALTA
Mitä olet
halunnut tietää
Länsimetrosta
tai metron
rakentamisesta?
Vuorovaikutusinsinööri
Kati Vesikallio
ja asukastiedottaja
Riina Kairulahti
vastaavat
asukkaiden
kysymyksiin:

1

Millaisia kuilurakennuksista tulee?

Kuilurakennukset ovat
suunnilleen pienen
omakotitalon kokoisia tekniikkarakennuksia, harjakorkeudeltaan n. 3 m ja pinta-alaltaan
n. 100 m2. Rakennuksiin
sijoitetaan palo-osastoidut
poistumistieportaat ja se
toimii paineentasaus-, savunpoisto- ja ilmanvaihtokanavana.
Kuilun ympäristö maisemoidaan kyseisen kuilun pihasuunnitelman mukaisesti.
Kuilujen seinien pintamateriaalina on teräsverkkolevy.

2

Mistä saa lisätietoa
Länsimetron jatkeesta
Kivenlahteen? Haluaisin
tietää, mihin asema
Espoonlahdessa tulee?

Länsimetron kotisivuilla
www.lansimetro.fi on paljon
tietoa osuuden rakentamisesta.
Kun Matinkylä-Kivenlahti
-osuuden rakennustyöt käynnistyvät, pidämme asukastilaisuuden ennen jokaisen
työmaan aloittamista. Lisäksi
reitin varrella asuville jaetaan
tiedotuslehti hankkeesta.
Ensimmäinen lehti ilmestyy
talvella 2014-2015.

Virpi Mannermaa ja Erkko Malinen
ovat tyytyväisiä Outotec-talon
keskeiseen sijaintiin.

Mineraalien- ja metallienjalostusteknologiatoimittaja Outotec
toimii 28 maassa. Yrityksen näyttävä pääkonttori löytyy Matinkylästä
tulevan metroaseman ja Länsiväylän kupeesta.
TEKSTI Satu Linkola KUVA Timo Kauppila

K

asvava Matinkylä
houkuttelee myös
yrityksiä. Länsiväylän
vieressä, kauppakeskus
Isoa Omenaa vastapäätä
sijaitsee pörssiyritys Outotecin
uusi pääkonttori. Yrityksellä
on yhteensä viisi rakennusta
Länsiväylän vieressä, 230 metrin
matkalla. Outotec muutti Matinkylään vaiheistetusti kahden
vuoden aikana. Nyt uusissa
tiloissa työskentelee alihankkijat
mukaan luettuna lähes 1000 työntekijää.

Matinkylä on lähellä
outotecilaisia
Virpi Mannermaa Outotecin
henkilöstöhallinnosta ja kiinteistöjohtaja Erkko Malinen ovat
tyytyväisiä yrityksen uutuuttaan
kiiltäviin tiloihin Matinkylässä.
Kun vanha toimipiste Olarinluomassa kävi ahtaaksi ja uusien
toimitilojen suunnittelu tuli
ajankohtaiseksi, yrityksessä

päätettiin kysyä työntekijöiltä,
minne he haluaisivat sijoittua.
– Rakennushankkeen aluksi
selvitimme, missä henkilöstömme asuu ja mistä mihin liikkuu.
Selvisi, että Suur-Matinkylä
alueella asuu yli 100 työntekijää
ja lähes puolet koko Espoon
henkilöstöstä, kun aluetta laajennetaan myös Espoonlahteen,
Nöykkiöön ja Kivenlahteen,
Erkko Malinen kertoo.
Henkilöstön ääntä kuunneltiin ja Outotec-talon rakentaminen Matinkylään alkoi 2011.
Kestävän kehityksen periaatteet huomioitiin tilojen suunnittelussa. Outotecin tiloissa
toimitaan myös Green Office
-periaatteiden mukaan. Sijainti
tulevan metroaseman vieressä
houkutteli. Metro on nopea
ja ympäristöystävällinen tapa
liikkua.
– Matinkylä sijaitsee hyvien
liikenneyhteyksien varrella.
Tulevat, loistavat liikenneyh-

teydet metron myötä houkuttelivat entisestään. Alueella on
työntekijöillemme erinomaiset
palvelut, mikä helpottaa arjen
asioiden hoitamista, Virpi
Mannermaa luettelee.
Hyvät liikenneyhteydet auttavat myös tulevassa rekrytoinnissa.

"Selvitimme missä
henkilöstömme
asuu ja miten se
liikkuu."
Matinkylän viiteen rakennukseen mahtuu 1 200 työntekijää.
– Matinkylässä on metron
lisäksi myös tuleva liityntäliikenteen bussiterminaali.
Espoon sisäinen liikenne
paranee tulevaisuudessa. Tämä
on meidän työntekijöillemme
tärkeää. Osa työntekijöistämme

tulee toki myös kauempaa, mutta
kyllä metro heidänkin liikkumistaan helpottaa, Erkko Malinen
huomauttaa.
Mutta ennen kuin päästään
metrolla ja liityntäbusseilla ajelemaan, pitää rakentaa. Työskentely
työmaiden naapurissa on välillä
ongelmallista. Metron ja metrokeskuksen rakentamisen lisäksi
alueella on käynnissä myös muita
rakennushankkeita.
– Piispansillan tietyömaa ja
liikennejärjestelyt ylipäätään
ovat olleet hankalia, ja niistä
on tullut myös valituksia,
Mannermaa kertoo.
Mutta kun liikennöinti alkaa
2016, niin sijainnista saadaan
kaikki irti.
– Kansainvälisenä pörssiyrityksenä tarvitsemme myös
nopeat yhteydet lentokentälle,
metro ja Kehärata helpottavat
liikkumistamme myös siihen
suuntaan, Virpi Mannermaa
toteaa. ■

3

Minua kiinnostaisi kovasti
päästä näkemään, miltä
työmailla näyttää,
miten se onnistuisi?

Meillä on suuri määrä valokuvia eri työmailtamme ja eri
työvaiheista kuvapankissamme
osoitteessa www.flickr.com/
lansimetro/sets. Kannattaa
ehdottomasti käydä katsomassa! ■

?

KYSY METROSTA

Askarruttaako jokin mieltäsi?
Kysy meiltä metrosta osoitteessa
www.lansimetro.fi > Ota yhteyttä
> Palaute
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Kuva Skyfoto

Kuvapalvelusta löytyy
myös ilmakuvia työmaa-alueista. Kuvassa
Matinkylän metrokeskuksen työmaaalue syyskuussa 2014.

Kuva Timo Kotineva

Liukuportaiden asennusta Aalto-yliopiston asemalla.

Kuvat kertovat rakentamisen
edistymisestä
Koivusaaren asema,
itäinen sisäänkäynti.

TEKSTI Satu Linkola

Flickr-kuvapalveluun
pääsee länsimetron nettisivujen
kotisivulta osoitteessa
www.lansimetro.fi.

Seurantapalvelu kertoo
valmiusasteen
Flickr-kuvapalvelun lisäksi
rakentamisen edistymistä voi
seurata netin seurantapalvelusta.
Seurantapalvelun avulla pystyi
aiemmin seuraamaan louhinnan
etenemistä. Nyt sieltä löytyy
asemien, kuilujen ja ratalinjan
rakentamisen edistyminen.
Lisäksi seurantapalvelusta
selviää minkä verran molempien
tunnelien reunaan tulevia tukimuurielementtejä on asennettu.
– Matinkylä-Kivenlahti
osuuden louhinnat ovat alkamassa tänä syksynä. Tämänkin
osuuden rakentuminen löytyy
seurantapalvelusta. Seurantapalvelu on ehdottomasti yksi
tärkeimmistä työkaluista seurata
työn edistymistä, Kokkinen
kertoo. ■

Lauttasaaren
aseman betonivaluja.

MITÄ MIELTÄ?

Millä mielin
odotat metron
tuloa Espooseen?

Lapset ovat tulevaisuuden metromatkustajia, ja tulevan metrolinjan
varrella asuu paljon lapsiperheitä. Länsimetron työntekijät ovat
vierailleet alueen päiväkodeissa
kertomassa uudesta metrosta.
Kävimme Tapiolassa kysymässä,
millaisin ajatuksin lapset vastaanottavat uuden kulkuvälineen.

ANTTI, 7 VUOTTA
Asun ihan lähellä Tapiolaa ja olen
huomannut, että metroa rakennetaan tänne. Uskoisin että tunnelissa näyttää tällä hetkellä aika
pimeältä. Olen matkustanut metrolla ennenkin ja olisi kivaa kulkea
metrolla sitten kun se valmistuu.

HELMI, 4 VUOTTA & KUVASSA
KAVERINA VANESSA, 4 VUOTTA
En ole huomannut, että täällä rakennetaan metroa. Asun Haukilahdessa
ja olen matkustanut metrolla Ruotsissa. Tykkäisin matkustaa metrolla
Suomessakin. Uskon, että metrotunnelissa näyttää nyt tosi hauskalta!

FELICIA, 4 VUOTTA
Olen matkustanut metrolla monta
kertaa sekä täällä että ulkomailla.
Se on kivaa. Asun Lauttasaaressa,
ja haluaisin kulkea metrolla sinne.
Metron lisäksi olen matkustanut
ainakin bussilla.
TEKSTI JA KUVAT Outi Karonen

Kuva Timo Kotineva

R

akennusurakat ovat
käynnissä jokaisella
asemalla ja ratalinjalla.
Lisäksi koko linjan
päällysrakenneurakka
on alkanut. Länsimetron työmaalle on järjestetty yksi iso
yleisötapahtuma 2013 syksyllä,
jolloin louhinta oli ohi ja rakennusurakka juuri alkamassa.
Silloin asukkaat pääsivät katsomaan paikanpäälle, millaiselta
näytti Tapiolan asema.
– Nyt rakentaminen on
kiireisimmillään eikä yleisötilaisuuksia voida juuri nyt järjestää.
Rakentamisen edistymistä voi
kuitenkin seurata kuvapalvelustamme. Rakennusvalvojamme
ottavat viikoittain kuvia valvomistaan kohteista ja ne päivittyvät saman tien nettipalveluun,
Länsimetron toimitusjohtaja
Matti Kokkinen kertoo.
– Asukkaille ja reitin varren
toimijoille kuvapalvelu on
mainio tilaisuus kurkistaa maan
alle tunneliin, Kokkinen jatkaa.

Kuva Simo Aho

Länsimetro on tällä hetkellä Suomen suurin
infrahanke. Rakentamisen vaiheita voi seurata
länsimetron kuvapalvelussa Flickrissä.
Sieltä löytyy jo yli 10 000 kuvaa.

www.lansimetro.fi
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The eye-catching new head office of Outotec, the mineral and
metal upgrading technology provider, moves close to the future
Matinkylä metro station, along
Länsiväylä.
The company occupies five
buildings alongside Länsiväylä
motorway. The new premises
will house nearly 1,000 employees, including sub-contractors.
Virpi Mannermaa from Outotec’s
Human Resources and Erkko
Malinen, Director – Facility &
Premises services – Outotec, are
both delighted with the new Matinkylä facilities. When the time
for designing new spaces became
topical, the company decided to
consult its own employees on
where they would like to relocate.
– We discovered that over a
hundred, which is more than
half of the company’s employees
in Espoo, lived near Matinkylä
or the surrounding districts of

Espoonlahti, Nöykkiö and Kivenlahti, says Erkko Malinen.
The building of the Outotec
House in Matinkylä began in
2011. The location next to the
future metro station was deemed
highly attractive. Good transport
connections will be an asset in
future recruitment. The five Outotec buildings offer workspaces
for 1,200 employees.
The internal transport connections within Espoo will see a
major improvement in the future.
– This is important for our employees, Erkko Malinen points out.
– As an international listed
company, we must also have quick
connections to the airport, so the
new metro extension and Ring Rail
Line will be highly useful in that
respect, says Virpi Mannermaa.
Matinkylä metro station
will be built beneath the Metro
Centre currently being built. The
Iso Omena shopping centre will
be extended to connect with the
new centre and, in addition to
new shops and businesses, the
centre will house a municipal
service centre. A bus terminal
and commuter car park will also
be built under the new centre.
Matinkylä is a major transport
node and, according to the
estimates, it will be the busiest
station on the new metro line. ■

Länsimetro, the western extension of the metro, is currently
Finland’s largest infra project.
Follow the progress of the metro
extension and view the over
10,000 pictures posted on Flickr.
The construction is ongoing
at all stations and the track line.
In addition, the construction of
overground structures along the
entire Länsimetro line has also
started. The Länsimetro company
hosted a large on-site event for
the public in the autumn of 2013,
when the excavation work was
completed and the construction
phase about to begin. For the first
time, the general public could see
what the new metro station in
Tapiola was going to look like.
– The construction project is
now at its peak and public viewings and events cannot be organised. However, we have created
a Flickr gallery where you can
follow the progress of the building project. Our site supervisors
take photographs of the work
in progress on a weekly basis
and post the images on the West
Metro Flicks gallery, says Matti
Kokkinen, Managing Director of
Länsimetro.
– The pictures show the progress we are making. The public

Photo Juha-Pekka Olli

Outotec arrives in Matinkylä A series of pictures shows the
progress of the construction

has a great opportunity to take a
look underground, into the metro
tunnel, Kokkinen adds.
To visit the Flickr gallery,
go to the Länsimetro website
www.lansimetro.fi.
In addition to the Flickr gallery, the progress of the metro
extension can also be followed
via an online progress status
report. The service was initially
set up to follow the progress of
the excavation work. Now it has
been updated to provide realtime information on the progress
of the construction of the stations, shafts and the track line.
The online service also gives the
number of support wall elements

installed on the edges of both
tunnels.
The excavation of the Matinkylä-Kivenlahti section will
begin this autumn. This progress
in this section may also be followed up on online. The online
service is one of the key tools in
keeping tabs on the progress of
our work,” Kokkinen says. ■

Read more about
the progress of the
West Metro project:
www.lansimetro.fi
≥ In English

LÄNSIMETRO PÅ SVENSKA

Elektriker
lämnar
tunneln sist

Överbyggnadsentreprenaden
innebär nära på 50 000 sliprar
och 60 kilometer räls i metrotunneln

Enligt elinstallatör Tuomas Aarnio
är elektriker bland de sista som
lämnar arbetsplatsen på Aaltouniversitetets metrostation innan
systemet testas och tas i bruk.
– Den automatiserade metron
kommer att åka utan chaufför.
Rökutsläppssystemen, passerkontrollen och larmsystemet
kommer att fungera automatiserade på metrostationen. El behövs
för många olika funktioner,
berättar elinstallatör Tuomas
Aarnio som arbetar vid byggplatsen på Aalto-universitetets
metrostation.
Byggandet av Aalto-universitetets metrostation i Esbo har
framskridit från bergssprängning
till elarbeten.
– Förutom elinstallatörer arbetar
nu även släcksystems-, ventilations- och rörmontörer på byggplatsen. Därefter kommer målare och
andra efterbehandlare att jämna ut
och måla vägg- och takytorna. På
de efterbehandlade ytorna monteras till slut det som passagerarna
kommer att se, som belysning och
eluttag, beskriver Aarnio.
Det viktigaste i en elinstallatörs arbete är säkerheten. Man
måste identifiera alla faror och
risker med el.
Elinstallatörers arbete sker för
det mesta under jord.

I september 2014 framskred byggandet av Västmetron till den fas
där överbyggnadsarbeten kunde
påbörjas. Överbyggnadsentreprenaden genomförs av det finländska serviceföretaget inom infraoch byggsektorn Destia Rail Oy.
– Arbetet på banlinjen består
av tydliga moment. Först lägger
man ett ballastskikt i tunneln,
varefter man bygger i faser nerifrån och upp, beskriver Destias
projektchef Mikko Mäkelä.
Ballastskiktet skyddar rambullerisoleringen som skulle krossas
utan skyddande ballastskikt.
Senare monterar man sliprar och
kabelkanalelement på ballastskiktet. Sammanlagt kärrar man
över 2 000 kassettsläp med makadam till metrotunneln under
entreprenaden.
Makadamen som används
i Västmetrotunneln är från
Finland; den har schaktats och
krossats i Destias eget område
och är särskilt lämplig under just
tågräls.
Efter utläggning av ballastskiktet monterar man kabelkanalelementen i metrotunneln som
skyddar metrons säkerhetsanordningskablar och garanterar
eltillförseln i strömskenan.
På ballastskiktet monteras
även spliprar som ska fördela

– Vi vistas nästan hela dagen
cirka 21 meter under havsytan
där metrons tekniska lokaler
byggs. Arbetsplatsen är välbelyst
under jord, och arbetet utförs för
det mesta med hörselskydd, beskriver Aarnio arbetsförhållandena.
Samtidigt byggs det även
hissar, ett ventilationssystem,
automatisering av metron,
sprinkler- och släcksystem samt
kyl- och värmesystem. Vanligtvis
finns det flera tiotals arbetare på
byggplatsen.
– Jag har arbetat med el
sedan 2005 och började på Aaltouniversitetets metrostation i maj
i år. Det bästa även på denna
byggplats är arbetskompisarna,
berömmer Aarnio sina kollegor. ■

Läs mer om Västmetron-projektets
fortskridande:
www.lansimetro.fi/
sv/aktuellt

förtrycket från tåget jämnt över
ballastskitet av makadam. På
sliprar monsteras till slut rälsar
som metrotåget åker på. Sammanlagt kommer man att montera nära på 60 kilometer räls i
tunnlarna. Efter rälsläggningen
fixeras spåret i den slutgiltiga
ställningen och till slut lägger
man på ytballast.
I samband med överbyggnadsentreprenaden byggs en
rambullerisolering i bankonstruktionen som förhindrar att
eventuell störande skakning
orsakad av metron sprids till
närliggande byggnader. Isoleringen dämpar även vibrationer från
bantunnlarna i omgivningen.
Man kommer att montera
tre material med olika isole-

ringsförmågor i metrotunneln.
Planerarna har i samband med
förberedelserna fastställt materialbehovet för varje ställe. Till
exempel under Västerleden och
havet monteras inte någon rambullerisolering alls, eftersom det
inte finns någon bebyggelse där
och metron på så sätt inte skapar
några bullerstörningar. Under
Drumsö kyrka däremot monteras
det effektivaste isoleringsmaterial som finns.
I samband med metrobygget är det nödvändigt att även
förbereda sig för situationer där
metron får funktionsavbrott eller
resenärerna är tvungna att lämna
tunneln någon annanstans än vid
stationen. För att människor ska
kunna lämna och röra sig i tunneln har man byggt en passage
som leder bort från tunneln till
trapporna i räddningsschaktet
och upp ur tunneln.
– Störningar i metron är
mycket ovanliga men man måste
självklart ändå ha reservsystem,
konstaterar Mikko Mäkelä.
Enligt entreprenadavtalet ska
överbyggnadsentreprenaden bli
färdig i slutet av 2015. Allt som
allt kommer överbyggnadsentreprenaden att sysselsätta ett
stort antal människor från olika
branscher. ■
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NÄIN LÄNSIMETRO-HANKE ETENEE RUOHOLAHTI - MATINKYLÄ

Metroradan rakentaminen alkanut
Rakennusurakat ovat käynnissä koko metrolinjalla ja
asemilla. Myös metroradan rakentaminen on alkanut.
Rakentaminen pyritään saamaan päätökseen vuoden 2015

loppuun mennessä. Liikennöinti alkaa 2016 syksyllä.
Töiden etenemistä voi seurata netissä seurantapalvelun
kautta www.lansimetro.fi > Töiden seurantapalvelu.

Käynnissä olevat työt
MATINKYLÄ

NIITTYKUMPU

URHEILUPUISTO

TAPIOLA

AALTO-YLIOPISTO

KEILANIEMI

KOIVUSAARI

LAUTTASAARI

RUOHOLAHTI

Aseman
rakennusurakka

Aseman
rakennusurakka

Aseman
rakennusurakka

Aseman
rakennusurakka

Aseman
rakennusurakka

Aseman
rakennusurakka

Aseman
rakennusurakka

Aseman
rakennusurakka

8/2013-12/2015
Lemminkäinen
Infra Oy

5/2014-12/2015
Lemminkäinen
Infra Oy

3/2014-12/2015
NCC Rakennus Oy

9/2013-12/2015
Lemminkäinen
Infra Oy

6/2013-12/2015
YIT Rakennus Oy

8/2013-12/2015
Skanska Infra Oy

1/2014-12/2015
SRV Rakennus Oy

3/2014-12/2015
Skanska Infra Oy

Metrotunnelien ja poistumistiekuilujen
rakennusurakka
Matinkylä-Urheilupuisto

Metrotunnelien ja poistumistiekuilujen
rakennusurakka
Urheilupuisto-Keilaniemi

Metrotunnelien ja poistumistiekuilujen
rakennusurakka
Keilaniemi-Lauttasaari

Metrotunnelien ja poistumistiekuilujen
rakennusurakka
Lauttasaari-Ruoholahti

1/2014-7/2015, YIT Rakennus Oy

7/2013-2/2015, Strabag Oy

2/2013-2/2015, Destia Oy

7/2012-1/2015, Skanska Infra Oy

Radan päällysrakenneurakka, 9/2014–12/2015, Destia Rail Oy
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Ota yhteyttä!
Länsimetron infopiste
Tapiontori 3 A, 02100 Espoo
Avoinna: ma–pe klo 10–13

Palautepuhelin 050 377 3700
Vastaamme puhelimeen maanantaista
perjantaihin kello 9–15. Muina aikoina
voit jättää vastaajaan viestin.

Internet: www.lansimetro.fi
Voit antaa palautetta myös nettisivujemme
kautta. Palautelomakkeen löydät kohdasta
www.lansimetro.fi > Ota yhteyttä > Palaute

Voit seurata länsimetron kuulumisia
myös Facebookissa ja Twitterissä.

Kaisa
niemi

