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Metron laajeneminen avaa uusia mahdollisuuksia
kaupunkilaisten arjen palvelemiseen
kehittää metroa, jotta näiden ihmisten elämä

LÄNSIMETRO MERKITSEE monessa mielessä mullistavaa muutosta. Lauttasaaressa ja Etelä-Espoossa
länsimetro tarkoittaa busseihin tukeutuvasta joukkoliikenteestä siirtymistä raideliikenteeseen ja sitä
tukeviin liityntäbusseihin. Kaupunkirakenteellisesti
muutos tarkoittaa mittavaa rakentamista, maan-

olisi helpompaa? Voisiko vaikka postipaketti, tai

Olen vakuuttunut, että joukkoliikenne voi tarjota paljon
sellaisia kilpailukykytekijöitä,
joita yksityisautolla ei ole.

nettiruokakaupasta tilatut tuoretuotteet, odottaa
päivän päätteeksi kotimetroaseman noutopisteessä?
Millaisia palveluja meidän tulisi mahdollistaa,
jotta asemalla olisi viihtyisämpää? Olen vakuuttu-

käytön kehittämistä ja niin julkisten kuin yksityis-

nut, että joukkoliikenne voi tarjota paljon sellaisia

ten palvelujen lisääntymistä. Metroliikenteen kan-

kilpailukykytekijöitä, joita yksityisautolla ei ole.

nalta länsimetron liikenteen aloitus elokuussa 2016

luotettavuus ja sujuvat vaihdot. Myös metron lii-

Joukkoliikenteessä matkustaessa voi tulevaisuu-

tarkoittaa suurinta muutosta metrojärjestelmässä

tyntälinjastoa käyttävät bussiliikenteen matkustajat

dessa hoitaa yhä enemmän myös muita, normaalia

sitten vuoden 1982, jolloin liikenne nykyisessä

ovat joukkoliikennejärjestelmään hyvin tyytyväisiä.

päivärytmiä helpottavia tarpeita. Näitä asioita muun
muassa HKL, Länsimetro Oy ja HSL miettivät.

metrossa alkoi. Metron palvelualue laajenee
14 kilometrillä ja 8 asemalla ja vuoroväli ruuhka-

HKL:LLE LÄNSIMETRO on iso muutos ja haaste.

aikoina runko-osuuksilla tihenee nykyisestä

HKL tulee liikennöimään koko metroa ja myös länsi-

Ville Lehmuskoski

neljästä minuutista 2,5 minuuttiin.

metron alueella huolehtimaan monista metroase-

toimitusjohtaja

miin ja -ratoihin liittyvistä tehtävistä. Länsimetron

HKL

ERI JOUKKOLIIKENNEMUOTOJEN käyttäjille tehty-

käyttöönotto on HKL:lle näytön paikka. HKL haluaa

jen kyselyiden mukaan metro on matkustajien

kehittää metroa niin, että kaupunkilaisen arki on

mielestä paras liikennemuoto. Metrossa ainakin

mahdollisimman selkeää, vaivatonta ja turvallista.

seudun joukkoliikennejärjestelmän parhaimmaksi.

METROASEMIEN KAUTTA kulkee päivittäin

Metron vahvuuksia ovat erityisesti nopeus,

satoja tuhansia kaupunkilaisia. Miten me voisimme

Kuva HKL

osan matkaketjustaan matkustavat arvioivat Helsingin

METROUUTISET

Metrolla länteen
15.8.2016
Metroliikenne Matinkylään alkaa
15.8.2016. Bussiliikenne Espoosta
Länsiväylää pitkin loppuu ja
Etelä-Espoon ja Lauttasaaren
linjat ajavat jatkossa liityntälinjoina. Kirkkonummen linjat
päättyvät jatkossa Matinkylään.
Vilkkaimmat asemat tulevat
olemaan bussiterminaaliasemat
Matinkylä ja Tapiola.
Matinkylän bussiterminaali
ja Ison Omenan laajennus
avataan muutamia päiviä ennen
liikenteen alkamista. Tapiolassa
bussiterminaali aukeaa vuonna
2018. Sitä ennen liityntäliikenne
on poikkeusreitillä ja liityntäbussit liikennöivät Pohjantien
pysäkeiltä.
Metrossa on kaksi linjaa
Matinkylä–Vuosaari ja Tapiola–
Mellunmäki. Vuoroväli molemmilla linjoilla ruuhka-aikoina on
5 minuuttia ja yhteisellä osuudella
Tapiola–Itäkeskus 2,5 minuuttia.
HSL (Helsingin Seudun Liikenne
-kuntayhtymä) vastaa joukkoliikenteen järjestämisestä, myös
liityntäliikenteestä. HKL
(Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos) huolehtii
metroliikenteestä. ■

Kahdeksan
uutta asemaa

Kaikki länsimetron Ruoholahti–Matinkylä-osuuden
kahdeksan asemaa avataan liikenteelle elokuussa 2016.
Uudet asemat ovat Lauttasaari, Koivusaari, Keilaniemi,
Aalto-yliopisto, Tapiola, Urheilupuisto, Niittykumpu ja
Matinkylä. Kukin asema saa oman ilmeensä, joka kuvastaa maanpäällistä maailmaa. ■

Lauttasaari

Koivusaari

Keilaniemi

Aalto-yliopisto

Arkkitehtitoimisto Helin & Co Oy

Arkkitehtitoimisto Helin & Co Oy

Arkkitehtitoimistot ALA Oy + Esa Piironen Oy

Arkkitehtitoimistot ALA Oy + Esa Piironen Oy

Tapiola

Urheilupuisto

Niittykumpu

Matinkylä

Arkkitehtityöhuone Artto Palo Rossi Tikka Oy

Arkkitehtitoimisto HKP Oy

Arkkitehtitoimisto HKP Oy

Arkkitehtitoimisto HKP Oy
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ALA ARKKITEHDIT

Tiesitkö, että

Tiesitkö, että

Tiesitkö, että

Länsimetron tunnelin syvin
kohta, -57 metriä merenpinnasta, löytyy Lauttasaaren
salmen alta.

Metrolinjan pidentyessä
tarvitaan 20 uutta junaa, joiden
koeajot ovat jo käynnissä.

Metromatka Kampista
Aalto-yliopiston asemalle
kestää 11 minuuttia.

Tapiolan asema on
kaksikerroksinen.

KULUNVALVONTA
JA 51 MUUTA
JÄRJESTELMÄÄ
Länsimetron käyttöönotto on
valtava ponnistus, jossa 52 eri
järjestelmää pitää saada pelaamaan saumattomasti yhteen.
Järjestelmät huolehtivat muun
muassa metron kulunvalvonnasta,
turva-automaatiosta, ilmanvaihdosta ja lämmityksestä.
Automaatiojärjestelmät
sisältävät:
Q 8 asemavalvomoa
Q LVI-automaation
Q kiinteistövalvonnan
Q turva-automaation
Q sähkönsyötönvalvonnan
Q kamera- ja äänentoistojärjestelmän
Q kulunvalvonnan

Kevät tuo junat
tunneleihin

Tulevan kevään aikana länsimetron asemat
kuoriutuvat työmaa-aitojen takaa. Ensimmäiset metrojunat sujahtavat uusiin ratatunneleihin helmikuussa, kun koeajot alkavat.
Rakentajia työllistää myös järjestelmien
yhteensovittaminen – niitä kun on yhteensä 52.

LVI-järjestelmiin kuuluu:
Q 40 pumppaamoa
Q 2,5 MW jäähdytystehoa
Q 32 MW lämmitystehoa
Q 32 savunpoistopuhallinta
Q asemakohtaiset IV- ja
ylipaineistuspuhaltimet
Q palovesiverkosto omalla kolmella
pumppaamolla

Kari-Pekka Kilkki (vas.) ja
Timo Hallikainen (oik.) Sweco
PM Oy:stä pitävät järjestelmäasennuksia haastavana ja
mielenkiintoisena työvaiheena.

MISTÄ ON
LÄNSIMETRO TEHTY?

TEKSTI Julia Kristensen KUVAT Timo Kauppila

telä-Espoon joukkoliikenne astuu uuteen
aikakauteen vajaan
vuoden kuluttua, kun
länsimetro aloittaa liikennöinnin Ruoholahdesta Matinkylään elokuussa 2016. Se tarkoittaa monelle työmatkalaiselle
isoa muutosta, kun Länsiväylää
ajavat bussit vaihtuvat Matinkylässä ja Tapiolassa metroon.
– Tulossa on työntäyteinen
vuosi, kun länsimetron ensimmäinen osuus avataan ja samaan
aikaan louhinnat jatkuvat
Matinkylä–Kivenlahti-osuudella.
Espoon joukkoliikenteen lisäksi
metro vaikuttaa myös Kampin
asemaan liikenteen solmukohtana, koska se ei enää välttämättä
olekaan matkan päätepiste
vaan ihmiset jatkavat metrolla
pidemmälle, kertoo Länsimetron
toimitusjohtaja Matti Kokkinen.
Hänen mukaansa Ruoholahti–Matinkylä-osuuden loppuaikataulu on kunnianhimoinen,
mutta toteutettavissa.
– Käytämme ensimmäisen
vaiheen kokemuksia hyödyksemme seuraavan osuuden rakentamisessa.

E

Asemien rakennustyöt
päätökseen
Ennen liikennöinnin aloittamista
työmailla käy vielä kuhina. Asemat, metroa ohjaavat järjestelmät
ja radan sähköistys työllistävät

Eikä tässä vielä kaikki – muita
metron järjestelmiä ovat:
Q palonilmaisujärjestelmät
Q automaattiset palonsammutusjärjestelmät
Q UPS-laitteet
Q 8 varavoimakonetta
Q pääsähkönjakelu
Q automaattiset palo-ovet
Q matkustajainfojärjestelmä
Q GSM-ja VIRVE-järjestelmät
Q hissit ja liukuportaat

rakentajia loppuvuoden ja
kevään 2016 aikana.
– Rakennustyöt asemilla valmistuvat pääosin vuodenvaihteeseen mennessä. Asemilla tehdään
vielä loppuvuodesta sähkö- ja
ilmastointijärjestelmien asennuksia
sekä automaatiopuolella ohjaavia
järjestelmiä turva-automaatiolle
ja kiinteistövalvonnalle, kertoo
talotekniikan rakennuttaja KariPekka Kilkki Sweco PM Oy:stä.
Pisimmällä ovat Koivusaaren ja Aalto-yliopiston asemat,
joiden alakerroksissa päästiin
tekemään siivoustöitä jo lokakuussa. Asemien talotekniikka
rakennetaan alhaalta ylöspäin,
eli maan alla sijaitsevat kerrokset
tehdään ensin valmiiksi. Tarve
maanpäällisille rakennustöille
vaihtelee asemittain.
– Esimerkiksi Matinkylässä
metroon kuljetaan jo olemassa
olevan liikekiinteistön kautta,
joten aseman yläkerrokset ovat
osa kauppakeskusta eikä niitä
siksi tarvitse juuri rakentaa,
Kilkki havainnollistaa.

Testaus käyntiin
Otaniemessä
Rakennustöiden valmistuttua
asemilla päästään kevään aikana
käyttöönottovaiheeseen. Se on
tarkoitus tehdä asema kerrallaan,
jotta ensimmäisten asemien
käyttöönotosta kertynyttä kokemusta voidaan käyttää hyväksi



Q
Q
Q
Q
Q

jatkossa. Ensimmäisenä vuorossa
on Aalto-yliopiston asema, jonka
käyttöönotto alkoi marraskuussa.
– Käyttöönotossa on monta
vaihetta. Ensin vuorossa ovat
urakoitsijoiden omat laitekohtaiset – kuten ilmastoinnin ja savunpoistokeskusten – tarkastukset, testaukset ja toimintakokeet.
Sitä seuraavat järjestelmätestaukset ja yhteiskäyttökokeet. Viimeiseksi järjestetään käyttäjäkoulutukset ja viranomaisharjoitukset.
Yhden aseman käyttöönotto vie
testauksineen vajaa puoli vuotta.
Kokonaan asemaurakat valmistuvat maalis-toukokuussa 2016,
kertoo talotekniikan asiantuntija
Timo Hallikainen Swecosta.
Taloteknisten töiden lisäksi
vuodenvaihteen molemmin
puolin tehdään järjestelmäasennuksia. Niissä riittää puuhaa,
sillä länsimetrossa on 52 eri
järjestelmää. Ilmanvaihtojärjestelmä asennettiin suurelta osin jo
syksyn aikana, samoin LVI-järjestelmien pääkomponentit.
– Kokonaissähköurakat ovat
pisimmällä, kun taas kiinteistö- ja
turvavalvonnan järjestelmistä va-

jaa puolet on asennettu joulukuun
alkuun mennessä, Kilkki kertoo.

Junat liikkeelle helmikuussa
Ratalinjalla työt painottuvat loppusyksyyn ja vuodenvaihteeseen.
– Koeajoliikenne alkaa Helsingin alueella helmikuun 2016 alussa. Ratatunnelin urakat on saatava
valmiiksi siihen mennessä, koska
tunneleissa ei koeajojen alkamisen jälkeen voi enää liikkua kuin
rajoitetusti, Hallikainen sanoo.
Ratalinjan talotekniikan
toimintatestaukset aloitettiin jo
lokakuussa. Käytännössä testaukset liittyivät tunnelien poistovesien pumppaamoihin ja ilmastointiin. Lokakuun puolivälissä
asennettiin myös ensimmäiset
ratasähkömuuntajat. Ratasähkönsyöttöasemien osat ovat viimeisiä
työmaille saapuvia kuljetuksia,
mutta mitään erikoiskuljetuksia
ei enää ole tulossa.
Kiskot odottavat jo ensimmäisiä junia ratatunneleissa.
Ennen koeajoja asennetaan myös
turvalaitteet, jotka sisältävät
vaihteenohjauksen, opasteet sekä
raidevirtapiirit.

8 asemasta
15 pystykuilusta
9 raiteenvaihtohallista
54 yhdystunnelista
28 kilometristä ratatunnelia
sekä työtunneleista

H-hetki lähestyy
Länsimetron rakennusurakka
on ollut suuri ja ainutlaatuinen
ponnistus sen rakentajille.
Asukkaille metron rakennustöiden valmistuminen näkyy
häviävinä työmaa-aitoina ja
näkyviin ilmestyvinä asemarakennuksina.
– Asemien ympäristössä asuvat huomaavat, että kevään mittaan työmaa-alueet siistiytyvät
ja työmaat katoavat. Muillehan
rakennustyöt eivät oikeastaan
näy, koska metro kulkee maan
alla, Hallikainen huomauttaa.
Entä mitkä ovat rakentajien
mietteet urakan lähestyvästä
päättymisestä?
– Tämä on ollut todella
mielenkiintoinen projekti, eikä
varmaan kukaan meistä ole työskennellyt aikaisemmin tämän
kokoluokan hankkeessa, Kilkki
sanoo.
– Harva työmaa on 14 kilometriä pitkä. Työyhteisö on ollut
mahtava, eikä kertaakaan ole
tarvinnut miettiä tuleeko joku
homma varmasti hoidetuksi,
täydentää Hallikainen. Q
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Ilmanvaihtoasentaja
tuo raittiin ilman
metrotunneliin

T

avalliselle metromatkustajalle ilmanvaihdon tekniset tilat ovat
näkymättömissä. Ilman
toimivaa ilmanvaihtoa
ei metrotunneliin kuitenkaan
kulkeutuisi riittävästi puhdasta
ilmaa hengitettäväksi. Maan alle
louhitun metroaseman seinät
kätkevätkin sisälleen valtavia
kanavistoja ja konehuoneita,
jotka pitävät huolen siitä, että
ilmaa virtaa riittävä määrä niin
tunneliin kuin lippuhalleihin.
– Konehuone on ilmastoinnin
keskus. Metroasemille rakennetaan useita konehuoneita, joihin
kokoamme kahdenlaisia ilmastointikoneita. Tulokoneet ottavat
ulkoa raitista ilmaa, puhdistavat
sen ja työntävät kanavistoihin,
joista putket haarautuvat ja kuljettavat ilman metron eri tiloihin.
Poistokoneet taas puhdistavat
ilmaa sisätiloista, kuvailee
Jaakko Pura, Urheilupuiston
metroaseman työmaalla työskentelevä ilmanvaihtoasentaja.
Metroon asennettava koneisto
vaihtaa sisäilman jatkuvasti uuteen, puhtaaseen ilmaan. Poistossa kertyvä lämpö otetaan talteen
ja hyödynnetään lämmityksessä.

saaminen vaatii nosturien apua,
kuvailee Pura.
Konehuoneista lähtevät
ilmanvaihtokanavat ovat myös
kooltaan huomattavan suuria.
– Kanavat voivat olla halkaisijaltaan kolmekin metriä. Kokoluokka on tällä työmaalla hurja,
Pura huomauttaa.

Kypärä päässä päivittäin
Metron ilmanvaihtojärjestelmän
asentamisessa tunneliolosuhteet
on otettava huomioon.
– Maan alla työskennellessä
valaisimien ja suojavälineiden
on oltava kunnossa. Esimerkiksi
sähkökatkoksen sattuessa tunnelissa tulee todella pimeää, joten
kaikkeen täytyy olla varautunut.
Turvallisuus täytyy aina muistaa,
ja siksi kypärät, kuulosuojaimet,
suojalasit ja otsalamput ovatkin
meillä koko ajan käytössä, Pura
toteaa.

Ilmanvaihtokanavat voivat
olla halkaisijaltaan
kolmekin metriä.

Isoja koneita ja
itsenäistä työtä

Ilmanvaihtoasentaja Jaakko Pura
asentaa ilmanvaihtokanavia
Urheilupuiston asemalla.

TEKSTI Pauliina Harno KUVA Timo Kauppila

Ilmanvaihtoasentaja Jaakko Pura viettää päivät maan alla metrotyömaalla, jonne isoja ilmanvaihtokanavia ja -koneita asennetaan
tuomaan raitista ilmaa tunneliin. Metron ilmanvaihtoa varten
Urheilupuiston asemalle rakennetaan kolme konehuonetta.
Ilmanvaihtokanavia asemalle asennetaan noin kolme kilometriä.

Pura työskentelee vuonna 1994
perustetussa Perttelin Ilmastointi
Oy:ssä, joka on yhdeksän hengen
pienyritys Salon Perttelistä.
Urheilupuiston ja Aalto-yliopiston asemilla on töissä yhteensä
5–9 Perttelin asentajaa.
– Yleensä työmaalla liikutaan
kahden asentajan työpareina.
Niin toimitaan myös Urheilupuiston metrotyömaalla, jolla
itse työskentelen. Ilmanvaihtoasentajan työ vaatii samalla sekä
työparin kanssa yhteen pelaamista että itsenäistä otetta, Pura
kertoo.
Urheilupuiston aseman työmaalla nostokurkien nokat kohoavat korkealle. Niitä tarvitaan
metron rakentamisessa monessa
vaiheessa, myös ilmanvaihtojärjestelmää asennettaessa.
– Ilmanvaihtokoneiden kanssa
työskentely on vähän kuin palapeli: koneet tulevat meille osina
ja me kasaamme ne. Koneen osat
ovat suuria ja painavia, joten jo
pelkkä osien asennuspaikalle

Metron ilmanvaihto rakennetaan turvallisuutta silmälläpitäen.
– Asennamme metroon paljon
tavallista rakennusta suuremman
määrän koneita ja ilmanvaihtokanavia. Tulipalon sattuessa osaa
ilmanvaihtokanavista voidaan
myös käyttää savun poistamiseen,
selventää Pura.
Ilmastointijärjestelmän asentaminen etenee muun rakentamisen kanssa vaiheittain. Ilmanvaihtoputkien asennus alkaa
alimmasta kerroksesta ja seinien
kohotessa valmistuvat samalla
myös ilmastointikanavat. Kerros
kerrokselta noustaan ylöspäin, ja
Urheilupuiston asemalla ollaan
jo lähes maanpinnalla. Ilmastointi viimeistellään, kun metroasema alkaa olla täysin valmis.
– Metron rakentamisessa
työmaa on laaja ja työ kestää
pitkään. Tällaisessa hankkeessa
on ollut sekä kiinnostavaa että
haastavaa olla mukana, tiivistää
Pura. ■

Barcelonan metron historiaa

Metro kehittyy

Metron rakentaminen alkoi
vuonna 1922 ja ensimmäinen
metrolinja valmistui 1924. Tämän
jälkeen metro on ollut välttämätön osa Barcelonan joukkoliikennettä ja sitä on laajennettu
voimakkaasti vuosien varrella.
Tällä hetkellä metro kattaa jo
lähes koko Barcelonan, rakentuen
11 metrolinjasta, joista viimeiset
linjat, L9 ja L10 valmistuivat vuosina 2009 ja 2010. Kaiken kaikkiaan metro sisältää 163 asemaa ja
124 kilometriä rataa. Ei ihmekään, että metrolla tehtiin vuonna
2012 noin 1,1 miljoonaa matkaa
päivässä. Nykypäivänä Barcelonan metroa hallinnoi Barcelonassa kaksi eri toimijaa, FGC eli
Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya ja TMB eli Transports
Metropolitans de Barcelona.

Barcelonan metro kehittyy koko
ajan paremmaksi ja tehokkaammaksi, pystyäkseen palvelemaan
kasvavan kaupungin tarpeita. Tällä hetkellä Barcelonan
metrosta kolme linjaa onkin jo
automaattisia, L9 ja L10 aukaisemisestaan lähtien ja L11 myöhemmin automatisoituna. Tämän
lisäksi suunnitteilla on kaksi
täysin uutta linjaa L12 ja L13. ■

METRO MAAILMALLA

Metrolla Välimeren rannalla Barcelonassa

Kuva Shutterstock

TEKSTI Pinja Raitanen

Välimeren rannalla sijaitseva
Barcelona on Espanjan toiseksi
suurin kaupunki ja suosittu
turistikohde. Kaupunki on tunnettu upeasta arkkitehtuuristaan,
jonka kuuluisimmat ilmentymät
ovat Antoni Gaudín suunnitelmat
kohteet, kuten yhä rakenteilla
oleva kirkko Sagrada Família ja
massiivinen Güellin puisto.
Kaupungissa asuu vain
1,6 miljoonaa ihmistä, mutta
vuonna 2013 siellä vieraili
jopa 7,5 miljoonaa turistia nauttimassa monipuolisen kaupungin
antimista. Kaikkia näitä ihmisiä
liikuttaakin Barcelonan metro.

BARCELONAN METRO
yli 400 miljoonaa matkaa 		
vuodessa
■ 11 linjaa, joista kolme
automaattisia
■ 163 asemaa
■ 124 kilometriä rataa
■

www.lansimetro.ﬁ
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Kauppakeskus Ison Omenan laajennuksen
ensimmäinen osa valmistuu muutamia päiviä
ennen metron liikennöinnin aloittamista
elokuussa 2016. Laajennukseen muuttaa
myös Ison Omenan kirjaston väki.

TEKSTI Satu Linkola KUVAT Timo Kauppila

son Omenan kirjastossa
vierailee vuosittain lähes
900 000 kävijää. Kirjasto on
nykyisin paljon muutakin
kuin paikka lainata kirjoja.
Palveluvalikoima monipuolistuu
sen muuttaessa palvelutorille,
jonka tiloista kirjasto saa noin
puolet käyttöönsä. Kirjaston
yhteyteen tulee mm. esiintymislava Stage tapahtumineen,
musiikkistudio ja soittohuone,
aiempaa isompi Paja askarteluun
ja kaikenlaiseen puuhaamiseen,
runsas lehtivalikoima, hiljainen
lukutila opiskelijoille ja tietysti
kirjallisuutta kaiken ikäisille.
– Metron tulo Matinkylään
tuo meille varmasti kävijöitä
lisää. On hyvä olla siellä, missä
ihmiset liikkuvat, kirjastopalveluiden aluejohtaja Merja Pihlajamäki kertoo.
Kirjasto elää asukkaiden
arjessa. Merja Pihlajamäen
mukaan toiminnot on jaksotettu
eri ikäisille käyttäjäryhmille
pitkin päivää.
– Aamulla seniorit, päivällä
lapsiperheet, iltapäivällä koululaiset ja nuoret. Alkuilta on
meillä vilkkain, Merja kuvailee.

I

Toimintaa löytyy laidasta
laitaan lorutuokioista nuorten
mangakerhoon tai kirjailijatapaamisiin.

Kirjastosta apua myös
nettiongelmiin
Palvelutorille sijoittuu kaupungin
palveluista kirjaston lisäksi myös
nuorisopalvelut, neuvola, terveysasema, mielenterveys- ja päihdepalvelut, yhteispalvelu, Kela sekä
HUS:n laboratorio- ja kuvantamistoiminnot. Eri alojen työntekijöitä
palvelutorilla tulee työskentelemään noin 140 henkilöä.

Palveluvalikoima
monipuolistuu
kirjaston muuttaessa
palvelutorille.
Kirjasto ja neuvola esimerkiksi
sijaitsevat uudella palvelutorilla
vierekkäin. Tavoitteena on tarjota
palveluita yhdessä. Tilat ovat
joustavia ja palvelutilanteeseen
sopivia.

– Uskon että uusi konsepti
tuo synergiaa ja kaikki hyötyvät,
kun palvelut ovat yhdessä, Merja
Pihlajamäki kertoo.
Esimerkiksi neuvola-asiakkaiden käden ulottuvilla on
lastenkirjallisuus ja kaikki muukin lapsille tarkoitettu sisältö.
Kirjaston henkilökunta vinkkaa
neuvolan asiakkaille lukemista.
Matinkylän ja Olarin alueen neuvolat yhdistyvät palvelutorille
muuttaessaan.
Palvelutorilta löytyy myös
yhteispalvelupiste. Lähelle sitä
sijoittuu Kela. Muita neuvontapalveluita on nuorten tieto- ja
neuvontapiste yESBOx. Kirjastossa on jo nyt erilaista neuvontaa. Pajasta löytyy esimerkiksi
neuvontaa ikäihmisille kännykän
ja tablettien käyttöön.
Haukilahtelainen Allan
Eloranta tuli kysymään apua
kännykän käyttöön Pajan neuvontapisteestä.
– Ihana paikka tämä kirjasto.
Täältä ja terveyskeskuksesta saa
aina hyvää palvelua, Eloranta
kehuu.
Kirjaston monipuolisuudesta
kertoo se, että Allanin saadessa

Merja Pihlajamäki
on ollut mukana
uusien tilojen
suunnittelussa
alusta asti.

apua puhelimen käyttöön samassa
tilassa tehtiin mm. 3D-tulostusta.

Matinkylästä pääteasema
Matinkylän metroasema on elokuussa käynnistyvän liikenteen
toinen bussiterminaaliasema ja
samalla läntinen pääteasema.
Linjoja on liikenteen käynnistyessä kaksi, Matinkylä–Vuosaari
ja Tapiola–Mellunmäki. Matkustajia asemalla arvioidaan olevan
päivittäin noin 32 000.
Merjan suunnitellessa tulevaa
isoa muuttoa katse kohdistuu

jo tulevaisuuteen. Esimerkiksi
Itäkeskuksesta pääsee metrolla
Matinkylään 2016 elokuussa
33 minuutissa. Matka Matinkylästä Tapiolaan taittuu viidessä
minuutissa.
– Yhteistyö Palvelutorilla toimivien kumppanien ja muiden
kaupungin toimijoiden, kuten
vanhus-, vammais- ja liikuntapalveluiden sekä espoolaisten
yhdistysten kanssa on tärkeää.
Koulun ja kirjaston yhteistyö
toimii jo nyt todella hyvin,
Merja Pihlajamäki iloitsee. Q

KYSY KATILTA JA RIINALTA
Mitä haluat tietää länsimetrosta tai metron
rakentamisesta? Vuorovaikutusinsinööri Kati
Vesikallio ja asukastiedottaja Riina Kairulahti
vastaavat asukkaiden
kysymyksiin.

1

Onko metrossa
laituriovet?

Automaattimetron viivästyessä
laituriovia ei vielä tule. Laituriovet eivät ole käytössä, kun
liikenne Matinkylään alkaa
elokuussa 2016.

2

Mitä tapahtuu
työmaa-aitojen taiteelle,
kun metro valmistuu?

Työmaa-aidat poistuvat sitä mukaa kun asema tai kuilu valmistuu.
Osa aitataiteesta on otettu talteen
ja siirretty Matinkylä–Kivenlahtiosuuden työmaa-aitoihin.

3

Haluaisin tietää, millä
bussilla pääsee Mankkaalta
Tapiolan asemalle?

Liityntäliikenteestä saa tietoa
HSL:n nettisivuilta osoitteesta
www.hsl.ﬁ. Q

?

KYSY METROSTA

Askarruttaako jokin mieltäsi?
Kysy meiltä metrosta
osoitteessa www.lansimetro.ﬁ
> Ota yhteyttä > Palaute
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Projektipäällikkö Ulla
Valtonen vastaa Länsimetron
suunnitteluasioiden ohjauksesta ja koordinoinnista sekä
sähköiseen huoltokirjaan
liittyvästä kehitystyöstä.

Sähköisestä huoltokirjasta löytyy
asia kerrallaan etenevät työohjeet, joita tukevat tietoportaalista avautuvat yksityiskohtaiset
valmistajan huolto-ohjeet.

Tietoa saranatason
tarkkuudella
Länsimetro on Suomen mittakaavassa massiivinen projekti. Erilaisia
asiakirjoja, suunnitelmia ja muita dokumentteja kertyy hankkeen
edetessä tuhansittain. Tietomäärän hallinta printattuina papereina
tai perinteisellä sähköisellä hakemistorakenteella olisi haastavaa.
TEKSTI Jani Kohtanen KUVAT Timo Kauppila

änsimetron toimitusjohtaja Matti Kokkinen
asetti vuoden 2010
lopulla tavoitteen, että
metrolle tarvitaan sähköinen huoltokirja, joka on viety
saranatasolle, Länsimetron
projektipäällikkö Ulla Valtonen
toteaa.
Valtonen vastaa Länsimetron
suunnitteluasioiden ohjauksesta
ja koordinoinnista sekä sähköiseen
huoltokirjaan liittyvästä kehitystyöstä. Sähköinen huoltokirja
on osa tietoportaalia, johon on
tallennettu jo yli 140 000 dokumenttitiedostoa.
– Kun nykyiseen tietomäärään
lisätään vielä tulossa olevat
Ruoholahti–Matinkylä-välin
sekä seuraavina vuosina kertyvät
Matinkylä–Kivenlahti-välin
dokumentit, tietokannan koko

L

tulee varovastikin ennustaen
kaksinkertaistumaan nykyisestä,
Valtonen sanoo.
Tietoa käyttävät suunnittelijat,
urakoitsijat, rakennuttajakonsultti, viranomaiset ja Länsimetro
Oy:n henkilöstö, yhteensä lähes
1 000 käyttäjää. Jokainen tiedosto
linkittyy selkeään fyysiseen paikkaan metron linjalla, kuten esimerkiksi yhdystunneliin, kuiluun
tai asemaan, ja siellä vielä tarkennettuna huonetilaan ja kerrokseen
tai rataosuuteen. Tiedon tarkka
osoite on määritetty yksittäisen
metrotunnelin paalun tai paaluvälin perusteella. Suunnitelmiin
ja muihin dokumentteihin voi
palata helposti myöhemmin,
vaikka tiedon hakija ei tuntisikaan etsimänsä dokumentin tiedostonimeä tai sijaintia jossakin
määrätyssä hakemistossa.

Kokonaisvaltaista
tiedonhallintaa
Tietoportaali sisältää dokumenttiportaalin, johon hankkeen dokumenttien hallinta on järjestetty,
urakkaportaalin, rakennuslupakohtaiset tarkastusasiakirjat,
sähköisen huoltokirjan ja pelastussuunnitelmat. Järjestelmää on
kehitetty osa kerrallaan, jonka
ansiosta portaalia voidaan laajentaa periaatteessa määrättömästi.
Tarvittaessa kutakin portaalin
osaa voidaan myös kehittää
itsenäisesti tai yhdessä.
– Suunnittelu- ja toteutusaika
on usein koko hankkeen elinkaareen verrattuna varsin lyhyt,
ja tuon vaiheen tiedonhallinnan
tarpeet koko käyttöikään suhteutettuna hetkellisiä. Kokonaisvaltaisen ja elinkaaren kattavan
tiedonhallinnan haasteet on

Länsimetrossa tunnistettu, ja
niihin pyritään vastaamaan
mahdollisimman kattavasti,
Valtonen kertoo.
Länsimetron tietoportaalin
ero perinteisiin projektipankkeihin on se, että käyttöoikeuksia
jaetaan rooleille, ei tiedostoihin
tai hakemistoihin. Käyttäjäroolin
käyttöliittymällä on määritetty,
mihin tietosisältöön käyttäjällä
on pääsy.

Tietoportaaliin
on tallennettu
jo yli 140 000
dokumenttia.
– Roolipohjaisesti suurien
tieto- ja käyttäjämäärien kohteessa tietoa on melko yksinkertaista
hallita verrattuna yksittäiseen
tiedostoon tai hakemistoon
oikeuttavien käyttöoikeuksien
hallintaan. Järjestelmään voidaan
sujuvasti lisätä uusia rooleja ja
käyttöliittymiä sitä mukaa, kun
toimintaympäristö ja tiedon
käyttötarpeet käyttöiän aikana
muuttuvat, Valtonen sanoo.
Länsimetron tiedonhallinta
ei ole täysin paperiton – sopimukset on säilytettävä myös
tulosteina – mutta tiedon on
oltava käytettävissä siellä, missä
sitä tarvitaan ja silloin kun sitä
tarvitaan. Esimerkki tästä on
sähköinen huoltokirja.

Taskuun mahtuva
huoltokirja
Sähköisen huoltokirjan lähtökohtana ovat alusta lähtien olleet
tiedon loppukäyttäjän eli huoltotyötä tekevän työntekijän tarpeet.
Huoltokirja on internetpohjainen

sovellus, joka toimii älypuhelimilla ja tableteilla riippumatta
siitä, missä huoltotöitä tehdään,
kunhan käytössä on GSM- tai
muu verkkoyhteys.
Sähköisen huoltokirjan käyttämisestä on tehty niin helppoa
ja nopeaa, että huoltomies ei
tarvitse erityisiä käyttöohjeita
kohteessa, vaan huoltokirja opastaa käyttäjää toimimaan oikein.
Huollon suorittajalla on tietoportaalin kautta käytössään kulloisenkin työkohteen huollettavaa laitetta tai rakennetta koskevat yksityiskohtaiset työohjeet,
manuaalit ja muut valmistajan
laitetta koskevat tarpeelliset tiedot. Huollettavasta kohteesta voi
tarvittaessa lisätä huoltokirjaan
myös valokuvia, kommentteja
ja dokumentteja, jotka seuraavat
huoltokirjaan kirjautuvan huoltohistorian mukana koko elinkaaren ajan. Q

Länsimetron
tiedonhallinnalle
ja huoltokirjalle
asetettuja tavoitteita:
Tiedon on edustettava
”näin on tehty” -tilannetta.
Tiedon on oltava
luotettavaa, ajantasaista
ja yksilöityyn paikkaan
kohdistettua.
Tiedon on oltava
käytettävissä siellä,
missä sitä tarvitaan
silloin kun sitä tarvitaan.
Tietosisältöä on voitava
ylläpitää ajantasaisena
koko elinkaaren ajan.

MITÄ MIELTÄ?

Miten länsimetro
vaikuttaa
liikkumiseesi?
Monen työmatkaajan päivärutiinit
muuttuvat, kun metro aloittaa
liikennöinnin Matinkylään syksyllä 2016. Kysyimme Kampissa
matkustajilta, miten länsimetro
vaikuttaa heidän liikkumiseensa.
TEKSTI JA KUVAT Pepita Wakkola

IDA FINNE

HANS YRJÖLÄ

ANTON ANDERSEN

ANNELI KUKKONEN

Aion käyttää tulevaisuudessa
metroa bussin sijaan, sillä se nopeuttaa liikkumistani. Länsimetron myötä voin kulkea suoraan
Sörnäisistä Matinkylään ilman,
että minun pitää vaihtaa kulkuvälinettä Kampissa.

Tällä hetkellä en käy Espoossa
säännöllisesti, mutta siellä on paljon
paikkoja, joissa haluaisin vierailla.
Uskon, että länsimetron myötä minun
on helpompi kulkea Espooseen päin.
Tuttavapiirini liikkumiseen metro
tulee vaikuttamaan myönteisesti.

Omaan liikkumiseeni metro ei juuri
vaikuta. Metro ei tule kulkemaan
kotiini asti, joten kuljen jatkossakin
bussilla. Luulen länsimetron kuitenkin helpottavan etenkin Kivenlahden
asukkaiden liikkumista.

Käyn Espoossa harvoin. Saatan
kuitenkin tulevaisuudessa kulkea
sinne useammin, sillä metro
madaltaa kynnystäni liikkumiseen.
Olen malttamaton matkustaja, ja
metro kulkee busseja useammin.

www.lansimetro.fi
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The library will move to the new Spring will bring trains underground
service square at Iso Omena

The first stage of the extension of
the Iso Omena shopping centre
will be completed a few days
before the metro starts to serve
Matinkylä in August 2016. The
personnel of the Iso Omena library
will move to the new extension.
The Iso Omena library has
almost 900,000 visitors every
year. The library has become a
source of much more than just
books. The services it offers will
become even more diverse after
the move to the service square,
where the library will occupy
about half of the entire space.
The library will house, among
other things, a stage for events, a
music studio and a music room,
an extended workshop for arts,
crafts and other hobbies, an ample
selection of magazines and a quiet
reading room for students, not
forgetting literature for all ages.
– I am sure that the metro
will bring more visitors to the

library in Matinkylä. It is good to
be located along the daily routes
of people, Merja Pihlajamäki,
Regional Chief Librarian says.
The library is part of the everyday life of local residents.
Merja Pihlajamäki says the
library has a daily cycle for the
different services it offers to
people of different ages. The services range from nursery rhymes
to children and a manga club
for the young to meetings with
authors.
In addition to the library,
the service square will house
municipal youth services, maternity and child health clinic,
health centre, mental health and
substance abuse services, citizen
services centre, Kela’s office,
and the laboratory and imaging
functions of HUCH. There will
be a total of 140 professionals
in different fields working at the
service square. ■

Rail traffic in southern Espoo
will enter a new era in less than
a year, when the western metro
line starts to operate between
Ruoholahti and Matinkylä in
August 2016. There is still a lot
of work to be done before that
day. The stations, the metro systems, and the electrification of
the railway will keep construction workers busy until the end
of the year and in spring 2016.
– Construction work at stations will be completed by the
end of the year. This year, we will
still install electrical and HVAC
systems at the stations, and equip

them with automated control systems for safety and property surveillance, says Kari-Pekka Kilkki,
Developer at the management and
maintenance of building services
systems at Sweco PM Oy.
The implementation phase
will start at the stations in the
spring, after the completion
of the construction work. The
metro line will be implemented
one station at a time, which
will allow the team to use the
experience gained from the first
stations later on.
– The implementation will
take place in several phases.

First, we must inspect, test
and perform functional tests
on the devices of contractors –
such as ventilation and smoke
exhaustion systems. Next, we
must perform system tests and
interoperability tests. Finally, we
must train the users and organise
practice sessions for authorities.
The implementation of one station will take around six months,
tests included. All works at
stations will be completed
by March or April 2016, says
Timo Hallikainen, Expert at the
management and maintenance
of building services systems at
Sweco.
In addition to building services systems, a variety of other
systems will be installed on the
western metro line later this year
and early next year. The new
extension of the metro will have
a total of 52 different systems.
Most of the works on the rail line
will be completed before or at
the turn of the year. The first test
drives will take place in early
February 2016 in Helsinki. ■

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

LÄNSIMETRO PÅ SVENSKA

Ventilationsmontören
förser metrotunneln
med syre
För den vanliga metroresenären
är ventilationens tekniska utrymmen osynliga. Inuti väggarna på
metrostationen under marken
finns det dock jättestora kanaler
och maskinrum, som förser tunneln med en tillräcklig mängd
ren luft.
– På metrostationerna byggs
flera maskinrum i vilka vi installerar två slags ventilationsaggregat. Tilluftsaggregaten rengör
utomhusluften och pressar in den
i de kanalsystem som leder till de
olika utrymmena och lokalerna
för metron. Frånluftsaggregaten
rengör och avlägsnar å sin sida
luften inifrån, förklarar Jaakko
Pura, en ventilationsmontör som
arbetar på byggarbetsplatsen för
Idrottsparkens metrostation.
Pura arbetar på Saloföretaget
Perttelin Ilmastointi Oy, som har
5–9 montörer på Idrottsparkens
och Aalto-universitetets stationer.
– På metrobyggarbetsplatsen
rör vi oss i arbetspar. Ventilationsaggregaten levereras i delar och

Information på gångjärnsnivå

vi monterar dem. Maskindelarna
är stora och tunga, så vi behöver
rentav lyftkranar för att få dem till
installationsplatsen, berättar Pura.
När man installerar ventilationssystem för metron måste
man beakta förhållandena i
tunneln.
– När man arbetar under jord
måste man alltid vara noggrann
med säkerheten. Vi använder
dagligen hörselskydd, skyddsglasögon och pannlampor, konstaterar Pura.
Installationen av ventilationssystemet framskrider i takt med
det övriga byggandet, våning för
våning uppåt. På Idrottsparkens
station har man redan nästan nått
markytan.

– Vid byggandet av metron är
byggarbetsplatsen stor och arbetet
tar länge. Det är både intressant
och krävande att få vara med i
ett sådant här projekt, säger Pura
sammanfattningsvis. ■

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

Västmetron är ett massivt projekt
i finsk skala. Under projektets
framskridande skapas det tusentals olika handlingar, planer och
andra dokument.
– Länsimetro Oy:s verkställande direktör Matti Kokkinen
satte i slutet av 2010 som mål, att
metron behöver en elektronisk
servicedagbok som förts till en detaljnivå som motsvarar gångjärnen,
konstaterar Ulla Valtonen som är
projektchef på Länsimetro Oy.
Valtonen ansvarar för styrningen och koordineringen av projekteringsfrågorna kring västmetron
samt för det utvecklingsarbete
som är förknippat med den elektroniska servicedagboken. Den
elektroniska servicedag-

boken är en del av en dataportal,
som redan omfattar över 140 000
dokumentfiler.
– När man lägger till dokumenten för den kommande etappen
Gräsviken–Mattby samt senare
för etappen Mattby–Stensvik till
den nuvarande datamängden,
kommer storleken på databasen
att fördubblas från det nuvarande
även om man gör en försiktig
prognos, säger Valtonen.
Informationen används av
konstruktörer, entreprenörer,
byggherrekonsulten, myndigheterna och Länsimetro Oy:s personal,
totalt nästan 1 000 användare.
Varje fil är länkad till en specifik
fysisk plats längs metrolinjen,
såsom ett schakt eller en station,
och där ännu till ett visst rum,
en våning eller ett banavsnitt.
Dataportalen omfattar en dokumentportal, entreprenadportal,
bygglovsspecifika inspektionsdokument, räddningsplaner och en
elektronisk servicedagbok, som
är en internetbaserad applikation
som kan användas med smarttelefon eller surfplatta. Användningen av den elektroniska servicedagboken ska vara så lätt och
snabb att servicepersonen inte behöver särskilda bruksanvisningar
på plats, utan att servicedagboken
ger instruktionerna för arbetet. ■
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NÄIN LÄNSIMETRO-HANKE ETENEE RUOHOLAHTI–MATINKYLÄ

Metro avataan liikenteelle elokuussa 2016
Metroasemien rakennus- ja viimeistelytyöt jatkuvat kevääseen.
Kiskot ulottuvat Ruoholahdesta Matinkylään. Ratasähköt kytketään
päälle tammikuussa ja helmikuussa alkavat koeajot ilman matkustajia.

Kevään aikana asemilla ja ratalinjalla koekäytetään eri järjestelmiä,
viimeisempänä metron ohjausjärjestelmän testaus. Kesällä on viranomaistarkastusten vuoro. Liikenne Matinkylään alkaa elokuussa 2016.

Työtilanne
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

8/2013-2/2016
Lemminkäinen
Infra Oy

5/2014-4/2016
Lemminkäinen
Infra Oy

3/2014-2/2016
NCC Rakennus Oy

9/2013-3/2016
Lemminkäinen
Infra Oy

6/2013-12/2015
YIT Rakennus Oy

8/2013-1/2016
Skanska Infra Oy

1/2014-1/2016
SRV Rakennus Oy

3/2014-2/2016
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

Valmistunut, YIT Rakennus Oy

Valmistunut, Strabag Oy

Valmistunut, Destia Oy

Valmistunut, Skanska Infra Oy

Radan päällysrakenneurakka, 9/2014–1/2016, 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.

