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27.2.2014 oli historiallinen päivä. Silloin puhkaistiin  

tunnelitulpat Espoossa Matinsolmun kohdalla kahdesta 

rinnakkaisesta tunnelista. Tunnelit olisi voitu puh-

kaista jo joulukuussa. Tulppien lähellä olevat kuilut 

päätettiin kuitenkin ensin louhia valmiiksi. Tässäkin 

kohtaa tunnelit osuivat tarkasti kohdalleen.  

SEURAAVANA PÄIVÄNÄ kävelin tunnelin päästä  

päähän. Aikaa kului kolme tuntia. Halusin omin  

silmin todeta, että tunneliyhteys Ruoholahden ja  

Matinkylän välille oli nyt louhittu. Samalla pääsin  

tarkastamaan töiden etenemistä kaikilla rakennus-

paikoilla. Tunnelissa marssiessa sain omakohtaisesti 

kokea tunnelirakentamisen logistiset haasteet.  

Jouduimme pari kertaa palaamaan edelliselle yhdys- 

tunnelille vaihtamaan reittiä, vaikka meillä oli käytössä 

tuoreet valvojien ohjeet kulkukelpoisesta reitistä. 

RUOHOLAHDESSA on jo kiskoja asennettuna. Ratatun-

neleihin rakennettavan kulkutien elementtiasennukset 

etenevät hyvin. Tukimuurielementtejä on asennettuna 

jo yli 10 kilometrin osuudella. Asemien rakentaminen 

on käynnissä kaikilla asemilla Niittykumpua lukuun 

ottamatta. Asemalaituri on kokonaisuudessaan valet-

tuna Aalto-yliopiston asemalla Otaniemessä, jossa 

rakennustyöt alkoivat viime heinäkuussa.  

ESPOON VALTUUSTO PÄÄTTI lokakuussa 2013,  

että myös Niittykummun asema rakennetaan valmiiksi 

samassa aikataulussa muiden asemien kanssa. Sen 

rakentaminen saadaan käyntiin huhtikuussa. Asema 

oli pitkään asemavarauksena. On hyvä, että myös tämä 

asema rakennetaan saman tien valmiiksi.

RAKENNUSURAKAT ALKOIVAT louhintojen vielä 

jatkuessa. Limittäminen ja töiden yhteensovittaminen 

on näin isossa hankkeessa välttämätöntä. Kun päällys-

rakenneurakka ohittaa aseman, ratatunneliin ei pääse 

enää kumipyörillä. Siinä vaiheessa asemarakentami-

nen on edennyt jo kohti maanpintaa. Kun kiskot ja 

tarvittava tekniikka on paikallaan, alkaa automaatti-

metron koeajot. Kaiken aikaa rakentamisesta yhteen 

sovitetaan myös maanpäällä tapahtuvaan muuhun 

rakentamiseen. 

TÄHTÄÄMME SIIHEN, että rakentaminen saadaan 

päätökseen vuoden 2015 loppuun mennessä. Silloin 

tarvittava infra olisi valmiina. Länsimetron käyttöön-

otto vaatii kuitenkin myös metron automatisointia. 

Automatisoinnin haasteet ja laituriovien tekniset 

ratkaisut ovat siirtämässä liikennöinnin aloittamista 

syksyyn 2016. Tätä viivästystä yritetään kaikin keinoin 

kiriä pienemmäksi. 

Matti Kokkinen 

Länsimetro Oy:n toimitusjohtaja

Rakentaminen päätökseen 2015 lopulla
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METROUUTISET

Lauttasaaren 
ostoskeskus väistyy 
uuden tieltä 

Pelastuslaitokset 
harjoitelleet työmailla 
jo 21 kertaa

Rakentaminen etenee 

Rakentajat  
pääosin Suomesta 

Lauttasaaren nykyinen ostoskeskus puretaan ja sen  
tilalle rakennetaan asuinkerrostaloja sekä uusi kauppa-
keskus.  Lisäksi keskuksen yhteyteen rakennetaan 
maanalainen pysäköintilaitos. Lauttasaaren aseman 
pääsisäänkäynti sijoittuu uuden ostoskeskuksen 
yhteyteen. Rakentaminen alkaa tänä vuonna ja siitä 
vastaa YIT. ■

Rakennusurakat ovat käynnissä asemilla ja rata- 
tunneleissa. Kummankin tunnelin reunaan tulevia  
tukimuurielementtejä on asennettu 10 km matkalle. 
Betonia on valettu 15 000 kuutiota eli 16 prosenttia. ■

Helsingin ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokset  
harjoittelevat säännöllisesti länsimetron työmailla  
yhdessä urakoitsijan kanssa. Harjoitusten tavoitteena  
on harjoitella pelastamista vaikeissa tunneliolosuhteissa. 
Teema on vaihdellut kohteen mukaan tulipalon sammut-
tamisesta henkilöpelastamiseen työtapaturmatilanteissa. 
Eri urakoissa ja työmailla on harjoiteltu jo yhteensä  
21 kertaa. ■

Asemien rakentaminen  
on käynnissä lähes kaikilla 
asemilla.

K
uv

a 
H

an
nu

 H
ov

i

K
uv

a 
Ti

m
o 

K
ot

in
ev

a

Ar
kk

it
eh

ti
to

im
is

to
 H

el
in

 &
 C

o 
O

y

K
uv

a 
Ti

m
o 

K
au

pp
ila

Lauttasaaren aseman pääsisäänkäynti sijoittuu 
uuden kauppakeskuksen yhteyteen. Havainnekuva 
Arkkitehtitoimisto Helin & Co Oy.

Länsimetroa rakennetaan suomalaisin voimin. Vuoden 
alussa 59 prosenttia tunnelissa työskentelevistä oli 
Suomesta.Virolaisia työntekijöitä oli 24 prosenttia, 
puolalaisia yhdeksän ja slovakialaisia kuusi prosenttia. 
Muutamia työntekijöitä oli myös Venäjältä, Latviasta, 
Ukrainasta, Kreikasta, Ruotsista, Tsekeistä, Israelista,  
Turkista, Englannista, Kosovosta, Liettuasta ja Ranskasta. 
Kevään aikana työntekijöiden määrä ylittää tuhannen. 
Metron suunnitteluun ja rakentamiseen on tähän men-
nessä käytetty noin 1 650 henkilötyövuotta. Kun metro 
Ruoholahdesta Matinkylään on valmis, töitä on tehty 
yhteensä yli 4 900 henkilötyövuotta. ■

Keväällä 2014 harjoitellaan 
pelastamista vielä Otaniemessä 

ja Matinkylässä. 

Keilaniemen asema maaliskuun 
alussa 2014.
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Tiesitkö, että  
Länsimetron asemilla valetaan 
yhteensä 96 000 kuutiota  
betonia. Se on noin 90 prosenttia 
Eduskuntatalon tilavuudesta.

Tiesitkö, että  
Meren alle rakennettavan  
Koivusaaren aseman laituritaso  
on -30 metrin syvyydessä 
merenpinnasta. 

Tiesitkö, että  
Matka-aika metrolla  
Tapiolasta Rautatientorille 
on 14 minuuttia.  

 K 
uiluissa ja tunneleissa 
on käynnissä rakennus- 
vaihe. Louhinnan 
jälkeen tunneleihin 
tehdään ensin salaojat 

ja kuivatusjärjestelmä sekä asen-
netaan radanvarren poistumis-
tien tukimuurielementit.

– Lisäksi ratatunnelien väli-
siin yhdystunneleihin rakenne-
taan ilmatiivis osastointi, millä 
tunnelit saadaan eristettyä toi-
sistaan mahdollisten häiriötilan-
teiden varalta, projektipäällikkö 
Timo Salmensaari Strabag Oy:stä 
kertoo.

Strabag Oy operoi Keilanie-
men ja Urheilupuiston välisellä 
3,5 kilometrin tunnelirakenteiden 
urakka-alueella, ja sen vastuulle 
kuuluu muun muassa neljän 
pystykuilun rakentaminen.

– Kuiluja käytetään sekä ilman- 
vaihtoon normaalissa metron 
käyttötilanteessa että hätäpoistu-
misreittinä häiriötilanteissa, 
Salmensaari sanoo.

Kuiluihin asennetaan portaikko  
poistumista varten, ja kuilut 
osastoidaan ilmanvaihto, savun-
poisto, tekniikka ja poistumis-
käyttö huomioiden. Jokainen 

Länsimetron rakentamisen ensimmäinen ja meluisin vaihe 
eli louhinta on saatu lähes kokonaan päätökseen. Maan alla 
mutkittelee noin 28 kilometriä ratatunnelia, ja pinnalta on 
puhkaistu 15 kuilua maan uumeniin. 
TEKSTI Jani Kohtanen KUVAT Timo Kauppila

kuilu on toiminnallisuudeltaan 
samanlainen, ja ne eroavat toi-
sistaan sijaintinsa ja korkeutensa 
osalta: korkein kuilu on jopa yli 
50 metriä korkea, matalin noin 
30 metriä. Jokainen kuilu päättyy 
maan päälle reilun sadan neliö-
metrin kokoiseen kuilurakennuk-
seen, jonka sijainti on määritetty 
asemakaavassa kaupunkirakenne 
huomioiden.

Vaihe kerrallaan
Kuilujen ja yhdystunneleiden 
rakenteista on tässä vaiheessa 
tehty noin 20 prosenttia, ja varsi-
naisen metrotunnelin rakenteista 
on valmiina kolmannes. Raken-
nusurakkavaiheen ja sähkö- ja 
LVI-töiden jälkeen alkaa päällys-
rakenneurakka.

– Siinä vaiheessa asennetaan 
runkomelueristematto, jonka 
päälle laitetaan raidesepeli. Sitten 
ladotaan betoniset ratapölkyt ja 
kiskot sekä asennetaan virtakisko  
ja betoniset kaapelikourut, tunneli- 
rakentamisen projektipäällikkö 
Tero Palmu Länsimetro Oy:stä 
luettelee.

Kun päällysrakenneurakka 
kiskoineen tulee aseman koh-

dalle, pitää asemalaiturin olla jo 
pitkälle tehty. Tässä vaiheessa 
tavaran kuljetus ratatunneliin 
autoilla ei enää ole mahdollista, 
vaan myöhempi asemarakenta-
minen pitää tehdä yläkautta eli 
aseman sisäänkäyntien kautta.

– Rataa pitkin pääsee kisko-
kuorma-autoilla, ja kiskovaunuilla 
voi kuljettaa tavaraa, mutta se on 
paljon vaikeampaa, Palmu sanoo.

Ratalinjan rakentaminen 
ei työmaatukikohtien alueita 
lukuun ottamatta näy maan pin-
nalle, sillä suurin osa metrojär-
jestelmästä on maan alla. Tässä 
kuitenkin piilee myös rakenta-
misen suurin haaste: ratatunneli 
on kuusi metriä leveä, ei yhtään 
enempää.

   
Tilan puute ja 
pimeys vaativat tarkkaa 
suunnittelua
Tapiolan kääntöraiteen päässä  
Kelohongantien kuilulla on  
syvyyttä noin 35 metriä. Rata- 
tunnelin ruiskubetonilla päällys-
tetyistä seinistä sojottaa useita 
putkia, jotka ovat tunnelin kui-
vatukseen tarkoitettuja salaojia. 
Tunneliin tuijottaessa kohtaa  

loputtomalta tuntuvan pimeyden.
– Tapiolassa on kääntöraide, 

jossa juna vaihtaa ajosuuntaa. 
Kääntöraiteen molemmilla reu-
noilla menee varsinainen rata-
tunneli, Palmu kertoo ja osoittaa 
kädellään pimeyteen.

– Kaikki valo, mitä tunneliin 
halutaan, pitää tuoda työvalais-
tuksella, käsivalaisimilla ja työ-
koneiden valoilla.

Maan alla tilaa on vähän, ja 
tämä vaatii tarkkaa suunnittelua. 
Pitää miettiä, missä järjestyk-
sessä työt tehdään, mitä kautta 
työpisteisiin päästään kulkemaan 
ja miten tarvittavat materiaalit 
saadaan toimitettua työpisteisiin.

– Tunneleihin on rajallinen 
määrä kulkuyhteyksiä ja ratatun-
neleissa ei mahdu ohittamaan 
isoilla koneilla. Kulkureitit ja 

Ratatunneli 
on kuusi metriä 
leveä, ei yhtään 
enempää.

rakennusjärjestys on mietittävä 
tarkkaan, jotta kaikki rakenta-
misen vaiheet voidaan toteuttaa 
mahdollisimman sujuvasti, 
Salmensaari toteaa.

Rakentamisen edetessä kulku- 
reittien määrä tunneleissa vähe-
nee entisestään, ja tunnelit muut-
tuvat yhä ahtaammiksi, koska  
betonirakenteet jakavat tilat 
osiin. Kaikilla urakan työmaa-
alueilla toimii useita urakoitsi-
joita, joten on tärkeää sovittaa 
kulkureitit yhteen. Tunnelin-
tekijöille tämä on kuitenkin tuttu 
asia.

– Muutokset kulkujärjeste-
lyissä koskevat aina laajempaa 
joukkoa rakentajia kuin yksittäisen 
kohteen porukkaa, Salmensaari 
sanoo.

Ahtaudesta ja pimeydestä  
huolimatta maanalaisessa 
rakentamisessa on myös useita 
positiivisia puolia. Olosuhteet 
tunneleissa pysyvät vakiona, ja 
työtä voidaan tehdä ympäri vuo-
den ja periaatteessa myös ympäri 
vuorokauden.

– Tunnelin rakentaminen on 
myös talviaikaan ihan mukavaa 
puuhaa. Ulkona sataa räntää tai  
lunta, mutta tunnelissa on suh- 
teellisen vakaat olosuhteet vuo-
denajasta riippumatta, Salmen-
saari toteaa.

– Täällä on sääsuoja. Ei sada 
vettä tai lunta eikä ole pakkasta. 
Työtä pystytään tekemään ympä-
ri vuoden periaatteessa samalla 
teholla. Se on Suomessa hyvin 
harvinaista, Palmu lisää. 

Projekti kunnialla maaliin
Länsimetron viimeinen vaihe 
ennen liikennöinnin aloittamista 
on noin puolen vuoden mittainen 
käyttöönotto-, testaus- ja koeajo-
vaihe, jolloin kaikkia järjestelmiä 
koekäytetään ja testataan. Raken-
tajien urakka on siinä vaiheessa 
jo päättynyt.

Työtä on kuitenkin vielä 
tehtävä ennen kuin metro jatkaa 
Ruoholahden asemalta Matin-
kylään, mutta sekä Salmensaari 
että Palmu ovat positiivisen luot-
tavaisia projektin etenemiseen. 
Tavoitteena on viedä projekti 
kunnialla maaliin ja tehdä hyvä 
metroyhteys ihmisten käyttöön.

– On ollut hauska seurata 
projektin etenemistä Espoossa 
lapsuudesta asti asuneena, ja 
opiskelun aikana päätöksentekoa 
ja suunnittelua seuranneena. On 
ollut mielenkiintoista päästä mu-
kaan louhintavaiheeseen ja nyt 
rakennusvaiheeseen, Salmensaari 
kertoo.

– Toivon voivani ylpeänä 
kertoa lapselle tai lapsenlapsille, 
että minä olen ollut tätä rakenta-
massa, Palmu sanoo. ■

Kuva Timo Kotineva Arkkitehtitoimisto Helin & Co Oy

Maan alla työskennellään 
ahtaissa oloissa

Tunnelin työolosuhteet 
vaativat rakentamiselta 
erityisen tarkkaa  
suunnittelua.
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 Jotta valmis metroasema 
saisi tarvitsemansa tuen, 
täytyy oikeanlaiset harja- 
teräkset asentaa niille 
tarkoitettuun paikkaan. 

Tämä tehdään rakennesuunnit-
telijan laatimien piirustusten ja 
ohjeistusten mukaan.

– Raudoittajan työssä tärkeintä  
on harjateräksien paikalleen 

Länsimetron Tapiolan asematyömaalla on 
meneillään raudoitustyöt. Valettavan betonin 
sisään tulevalla raudoituksella varmistetaan, 
että suurestakin kuormituksesta huolimatta 
metroasema on turvallinen käyttää ja kestää 
ajan kulutuksen. Työmaalla raudoittajana 
työskentelevä virolainen Margus Ivask 
huolehtii, että harjateräkset löytävät tiensä 
omille paikoilleen.

asentaminen suunnitelman mu-
kaisesti. Lisäksi terästen täytyy 
olla juuri oikean kokoisia. Eli 
lyhyesti oikea rauta oikeaan 
paikkaan, Ivask tiivistää.

Tällä hetkellä raudoitetaan 
metroaseman seiniä, ja seu-
raavaksi työmiehet pääsevät 
holvirakenteiden kimppuun. 
Maan alla sijaitsevien kohteiden 

raudoitus tuo työhön omat haas-
teensa, mutta Ivaskin mukaan 
itse raudoittaminen tapahtuu 
samalla tavalla kuin muillakin 
työmailla.

– Tällä hetkellä raudoitamme 
seiniä ja etenemme siitä muihin 
rakenteisiin. Periaatteessa työ 
on samanlaista kuin esimerkiksi 
talon rakentaminen. Samalla 

tavalla täällä on seinät ja katto 
pään päällä, joita täytyy lujittaa, 
Ivask kertoo.

Rautaista tiimityötä  
maan alla
Länsimetron työmailla ylitetään 
kevättalvella 1 000 työntekijän 
raja. Pääosin työntekijät ovat 
suomalaista, mutta apuna on 
myös Suomen ulkopuolista työ-
voimaa. Tapiolan työmaalla  
raudoittajina työskentelee 
suomalaisten lisäksi virolaisia, 
mutta neljän hengen tiimeissä 
tapahtuva työskentely sujuu 
kansallisuuseroista huolimatta 
mutkattomasti. Raudoitustöiden 
kanssa samaan aikaan tehdään 
myös muita työvaiheita, joten 
välillä voi olla ahdasta. 

– Maan alla on melko paljon 
työntekijöitä ja muitakin kuin 
raudoittajia, kuten esimerkiksi  
kirvesmiehiä ja työnjohtoa.
Useampi tiimi voi tehdä samaa 
työtä, mutta eri paikassa. Näin työ 
etenee tehokkaasti, eikä kukaan 
ole toisen tiellä, Ivask kertoo.

Suurin osa raudoittajista työs-
kentelee maan alla, mutta osa 
on myös maan päällä tekemässä 
valmisteluja, kuten teräksen leik-
kuuta, muotoilua ja niputusta.

– Meillä on maan päällä 
kaksi kaveria, jotka ohjaavat 
tarvittavan määrän rautaa alas ja 

TEKSTI Maija Laakso KUVA Shutterstock

METRO MAAILMALLA

Egyptin pääkaupunki Kairo 
sijaitsee Niilin rannalla Pohjois-
Egyptissä. Kairoa pidetään arabi-
maiden kulttuurisena, taloudel-
lisena ja poliittisena keskuksena, 
ja sen alueella sijaitsee lukemat-
tomia historiallisia nähtävyyksiä, 
muun muassa Gizan pyramidit. 
Pyramidit ovat Kairon maamerk-

ki ja yksi maailman seitsemästä 
ihmeestä. Kaupungissa ja sen 
ympäristössä elää eri arvioiden 
mukaan jopa 16–20 miljoonaa 
ihmistä.

Valtavat ihmismäärät ja 
massojen aiheuttamat ruuh-
kat ovatkin olleet suurin syy 
metroverkoston kehittämiseen 

Kairossa. Ensimmäinen linja 
avattiin vuonna 1987 ja se oli 
koko Afrikan mantereen ensim-
mäinen metrolinja. Metrolinjan 
avaaminen vähensi huomattavas-
ti kaupungin liikenneruuhkia ja 
vaikutti myönteisesi myös alu-
een taloudelliseen ja sosiaaliseen 
kehitykseen. Linja yhdisti kau-

leikkaavat harjateräksen sopi-
vaan pituuteen. Joskus tarvitaan 
erikoismuotoisia rautoja ja 
niiden oikeaan kulmaan kääntä-
minen voi olla hankalaa. Kaikki 
valmistelut pyritään tekemään 
maan päällä, Ivask selittää.

Erilainen työympäristö vaatii 
raudoittajilta kylmää päätä ja 
ammattimaisia otteita.

– Ahtaudessa työskentely 
vaatii hyviä hermoja ja täällä 
voi olla joskus hieman klaustro-
fobinen tunnelma. Maan alla 
ei myöskään näe päivänvaloa, 
mutta onneksi nyt on jo valoi-
sampaa, kun työt loppuvat, Ivask 
naurahtaa. 

Valmiina vaativaan työhön
Raudoittajan tärkein työkalu on 
tavallinen raudoituskoukku, jon-
ka avulla raudoitteita niputetaan 
yhteen ja sidotaan paikoilleen.  
Raudoituskoukun päivittäinen 
käyttö kertoo osaltaan työn vaati-
vasta luonteesta.

– Tämä on hyvin fyysinen työ. 
Vaikka apuna on nosturi, leikku-
reita ja taivuttamia, suurin osa 
töistä tehdään puhtaasti lihas-
voimalla. Oman voiman lisäksi 
tavallinen raudoituskoukku on 
tärkeä työkalu, koska sillä saa-
daan rauta pysymään siinä missä 
sen pitääkin olla, Ivask toteaa.

Tällä hetkellä raudoitustöiden 
loppua ei vielä pystytä arvioi-
maan. Paljon on jo saatu aikaan, 
mutta tekemistä yhä riittää. 

– Aloitamme aamulla jo seit-
semän aikaan. Tällä hetkellä työ-
tä tehdään vain päivävuorossa, 
mutta olemme valmiita tekemään 
töitä monessa vuorossa, jos tarve 
siihen tulee, Ivask kertoo. ■

KAIRON METRO 
on toiminnassa aamu-
varhaisesta iltamyöhään: 
talvisin 5.30–00.00 ja 
kesäisin 5.30–01.00. 
Kairon metrossa on omat 
vaunut naismatkustajille 
- naiset saavat matkustaa 
missä tahansa vaunuissa, 
mutta naisten vaunuissa ei 
miesmatkustajia sallita.

TEKSTI Elli Antikainen KUVA Timo Kauppila

pungin etelä- ja pohjoisosat sekä 
paransi liikkumista teollisuus-
alueille ja Helwanin yliopistolle. 
Linja 1 on yli 40 kilometriä pitkä 
ja sen varrella on 35 asemaa.

2 miljoonaa matkustajaa 
päivittäin
Toinen linja avattiin vuonna 
1996. Tämä noin 21 kilometriä 
pitkä linja alittaa Niilin, yhden 
maailman pisimmistä joista. 
Kolmannen metrolinjan ensim-
mäinen rakennusvaihe valmistui 
vuonna 2012. Kairon metroa 
kehitetään jatkuvasti, ja suunni-
telmissa on kolmannelle linjalle 
sijoittuva asema Kairon kansain-
välisellä lentokentällä.

Vilkkaassa ja joidenkin mie-
lestä jopa kaoottisessa kaupun-
gissa metroa pidetään parhaana 
ja nopeimpana vaihtoehtona 
liikkua paikasta toiseen. Metro 

onkin yleensä erittäin täynnä, 
mutta kuljettaa matkustajat aika-
taulussa määränpäähänsä. Suur-
kaupungin metrolinjat kuljetta-
vat päivittäin keskimäärin kaksi 
miljoonaa ihmistä ympäri Kairon 
metropolialuetta eli vuosittain 
linjoilla kulkee jopa 700 miljoo-
naa matkustajaa. Metro työllistää 
noin 6000 henkilöä. ■

Metromatkalla 
historian ja 
kulttuurin 
kehdossa 
Kairossa 

Ahtaudessa 
työskentely 
vaatii hyviä 
hermoja.

Raudoittaja 
huolehtii, että 
rakenteet kestävät

Margus Ivask aloittaa 
työpäivänsä maan alla 

aamulla seitsemältä.
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 Näyttelykeskus WeeGeen 
johtaja Lea Rintala 
esittelee ylpeänä 
Emman eli Espoon 
modernin taiteen 

museon tiloja.  Espoon kaupunki 
korjautti Weilin&Göösin entisen 
kirjapainotalon kulttuuritilaksi 
vuonna 2005. Haastatteluhetkellä 
Emmassa oli esillä Birger Kaipi-
aisen taidetta esittelevä näyttely.  
Kaipiaisen työt pääsevät oikeuk-
siinsa vanhassa kirjapainotalossa. 

– Tänne on hyvä tulla vaikka 
kesken työpäivän rauhoittumaan, 
Lea Rintala kertoo. 

WeeGeen tiloissa sijaitsee 
Emman lisäksi neljä muuta 
museota eli Espoon kaupungin-
museo KAMU, Helinä Rautavaaran 
museo, Suomen Lelumuseo 
Hevosenkenkä ja Suomen Kello-
museo. Paikka on tuttu monelle 
myös muusta toiminnasta. 

– Meillä järjestetään paljon 
erilaisia tapahtumia kuten kesä-
leirejä ja työpajoja lapsille sekä 
lasten synttärikutsuja. Lisäksi  
tiloissamme toimii kuvataide-
koulu, Etelä-Tapiolan lukio ja 
Omnia Kyky osuuskunta. Vuok-
raamme tiloja myös yrityksille. 
Kesäisin museon takapihalla 
aukeaa ellipsin muotoinen kel-

Metro tuo 
WeeGeelle 
uusia 
kävijöitä 
Tapiolaan

tainen Futuro-talo, oma kesto-
suosikkini, Lea Rintala luettelee. 

WeeGeen tiloissa on myös 
museokauppa Emma Shop ja 
ravintola. Vuosittain WeeGeessä  
vierailee 200 000 - 250 000 kävijää. 

Nuoret ja risteily- 
matkustajat metroon
Tapiolan metroaseman yhteyteen 
rakennetaan liityntäbussitermi-
naali. Aseman kautta kulkee 
ennusteen mukaan yli 20 000 
matkustajaa vuorokaudessa. 
Asema tulee sijoittumaan Meri-
tuulentien alapuolelle. Sisään-
käynti lippuhalliin sijaitsee 
Merituulentien pohjoispuolella. 

Louhinnat ovat Tapiolassa 
metron osalta päättyneet. Asema-
laituri on louhittu kallioon noin  
30 metriä maanpinnan alapuolelle. 
Laiturihalliin pääsee liukuportail-
la ja hisseillä. Metron valmistu-
mista odotetaan myös WeeGeellä. 

– Metro lyhentää henkistä  
välimatkaa Helsinkiin. Sen myötä 
huomattavasti suuremmat yleisö-
massat ovat tavoitettavissamme. 
Se on hyvä mahdollisuus meille 
parantaa palvelujamme ja hou-
kutella uusia kävijöitä. Metro tuo 
paljon mahdollisuuksia, mutta 
pitää todeta, että tarjoaahan se 

Entisen kirjapainotalon tilat Espoon Tapiolassa tarjoaa puitteet viidelle  
eri museolle. Jo aulassa näkee, mistä näyttelykeskus WeeGeessä on kysymys. 
Talo on olohuone ja kokoontumispaikka kaikenikäisille. Metron myötä näyttelyt, 
tapahtumat ja tilaisuudet houkuttelevat uusia kävijäryhmiä läheltä ja kaukaa. 

myös mahdollisuuden matkustaa 
pois Tapiolasta, Rintala kuvailee. 

Uusi WeeGeen kohderyhmä 
voisi Lea Rintalan mukaan olla 
Helsinkiin saapuvat risteily-
matkustajat. 

– Uskomme saavamme myös 
turisteja jonkin verran tulevai-
suudessa tänne Espooseen. 
Olemme pohtineet esimerkiksi 
risteilymatkustajien tavoittamista. 
Metro on varmaankin helpompi 
käyttää kuin bussit. Kaiken kaik-
kiaan kynnys matkustaa Espoon 
puolelle varmasti laskee. 

Metron toivotaan tuovan 
turistien lisäksi uusia kävijöitä 
myös lähialueilta.

– Esimerkiksi Otaniemi on 
vain muutaman minuutin päässä 
ja Aalto-yliopiston opiskelijat ja 
työntekijät ovat ulottuvillamme. 
Toivomme voivamme tavoittaa 
myös nuoret paremmin metron 

myötä. Nuoret ovat tunnetusti 
aktiivisia joukkoliikenteen  
käyttäjiä, Rintala kertoo.

Paitsi joukkoliikenneväline 
metro on myös markkinointi-
kanava. Rintala toivoo, että 
tulevaisuudessa metrojunissa  
ja asemilla voitaisiin kertoa  
myös WeeGeen tarjonnasta. 

Piristysruiske Tapiolalle 
Tapiolan keskus muistuttaa  
parhaillaan suurta rakennus-
työmaata. Uudistamisen en-
simmäinen vaihe on käynnissä 
ja metron lisäksi työn alla on 
monia muita rakennushankkei-
ta. Valmistakin on Tapiolassa 
syntynyt. Tapionaukion pysä-
köintilaitos valmistui keväällä 
2013 ja Tapiolan Ainoa liikkei-
neen avattiin syksyllä 2013. 

– Tapiolan kaupunkikes- 
kukselle metron tulolla on  
suuri merkitys ja Tapiolan  
asema Espoon kulttuurikes- 
kuksena kasvaa entisestään.  
Tapiolassa on teatteri, orkesteri  
ja museot, jotka varmasti hyöty-
vät parantuvasta joukkoliiken-
teestä, Rintala arvioi. 

– Kaiken tämän myllerryk- 
sen jälkeen Tapiola pääsee taas 
omaan arvoonsa. ■

KYSY KATILTA  
JA RIINALTA

 1  Mitä tapahtuu Länsiväylän 
bussikaistalle, kun metro  
Matinkylään avautuu  
liikenteelle? Vapautuuko  

se yksityisautojen käyttöön?

Matinkylän itäpuolella olevien  
nykyisten bussikaistojen tarve  
vähenee metron valmistuttua 
merkittävästi. Päiväaikainen 
bussiliikenne lakkaa Länsiväy- 
lällä Matinkylän itäpuolella 
lähes kokonaan, sillä jäljelle 
jää ainoastaan Kirkkonummen 
ohi mm. Inkooseen ja Hangon 
suuntaan ajavia bussivuoroja. 
Nykyisten bussikaistojen tarvet-
ta ja käytön avaamista muulle 
liikenteelle länsimetron valmis-
tumisen jälkeen on tutkittu, 
mutta päätöksiä ei ole tehty. 
Länsiväylälle ollaan Matinkylän 
metron aikataulussa rakenta-
massa uudet bussikaistat välille 
Matinkylä–Kivenlahti.

 2 Mitä tapahtuu Kampin bussi- 
terminaalille, kun Espoon 
bussit eivät enää sinne aja 
metron liikennöinin alettua? 

Jääkö se nyt tyhjilleen?

Yöllä, kun metroliikenne on  
pysähdyksissä, Espoon ja Kirkko-
nummen joukkoliikennettä hoi- 
detaan Kampin terminaaliin 
päättyvillä yöbussilinjoilla. 
Päiväsaikaan Kampin termi-
naali osoitetaan osin Helsingin 
sisäisten bussien käyttöön. Myös 
Leppävaaran suunnasta Töölön 
kautta Helsingin rautatieaseman 
Elielinaukiolle nyt liikennöiviä 
bussilinjoja on tarkoitus muuttaa 
niin, että niiden päätepiste on 
jatkossa Kampin terminaalissa.

 3 Järjestitte viime syksynä  
tapahtuman, jolloin yleisö 
pääsi tutustumaan tunne-
leihin. En itse päässyt  

tuolloin mukaan. Järjestättekö vielä 
uudestaan vastaavan tilaisuuden?

Tällä hetkellä työt tunneleissa  
ovat sellaisessa vaiheessa, että  
sinne ei ole mahdollista järjes-
tää yleisövierailua. Järjestämme 
uuden tilaisuuden siinä vaihees-
sa, kun jokin tulevista metro-
asemista on niin pitkälle valmis, 
että sinne on turvallista järjestää 
vierailu. Tämä on ajankohtaista 
vuoden 2015 puolella. Ilmoi-
tamme mahdollisista vierailuista 
nettisivuillamme.   ■

Mitä olet halunnut 
tietää Länsimetrosta 
tai metron rakenta-
misesta? Vuoro-
vaikutusinsinööri  
Kati Vesikallio ja 
asukas tiedottaja  
Riina Kairulahti  
vastaavat asukkaiden  
kysymyksiin:

? KYSY METROSTA

TEKSTI Satu Linkola KUVA Timo Kauppila

Askarruttaako jokin mieltäsi?   
Kysy meiltä metrosta osoit teessa  
www.lansimetro.fi >  Ota yhteyttä   
>  Palaute 

Lea Rintala uskoo Länsimetron tuovan 
WeeGeelle uudenlaisia kävijäryhmiä.

Metron tulolla  
on Tapiolalle suuri 
merkitys.
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 Kun länsimetro aloittaa 
liikennöintinsä 2016, 
saavat espoolaiset 
joukkoliikenteen käyt-
täjät opetella uuden 

työmatkan.
– Länsimetro tuo suuria 

uudistuksia, sillä siihen liittyy 
se periaatteellinen muutos, että 
Länsiväylää pitkin ei enää pääse 
seutubussilla keskustaan, kertoo 
HSL:n joukkoliikennesuunnitte-
lija Laura Sundell.

Tulevaisuudessa matkat Hel-
sinkiin kuljetaan ensin bussilla 
lähimmälle metroasemalle, missä 
vaihdetaan metroon. Toisin kuin 

nykyisillä seutulinjoilla, metrolla 
pääsee paitsi Kamppiin myös 
Rautatieasemalle, Sörnäisiin 
tai muualle Itä-Helsinkiin, sillä 
Matinkylästä lähtevän metron 
määränpää on Vuosaaressa ja Tapi-
olasta lähtevän Mellunmäessä.

Muutos on aiheuttanut huolta 
matka-aikojen pitenemisestä. 
Kun nykyään pääsee yhdellä 
bussilla Helsinkiin, uudet reitit 
ja vaihto metroon tuovat väistä-
mättä matkaan lisäminuutteja. 

– Matka-aika pitenee jois-
tain paikoista, jos sitä mitataan 
Kamppiin asti. Kuitenkin suurin 
osa jatkaa muualle, kertoo HSL:n 

TEKSTI Joanna Lahti KUVA Timo Kauppila

MITÄ MIELTÄ?

Miten matkasi 
muuttuvat, 
kun metro ja 
liityntälinjasto 
aloittavat 
toimintansa?

Näin Espoon julkinen 
liikenne muuttuu 
Länsimetro mullistaa eteläisen Espoon julkisen liikenteen. 
Länsiväylä tyhjenee seutulinjoista, ja sisäiset bussilinjat 
suunnitellaan kokonaan uusiksi. Suunnittelijoiden tavoitteena on 
hyvin rytmitetty liityntälinjasto ja yhtenäisempi sisäinen liikenne 
kaikkialle eteläiseen Espooseen.

Aivan kaikki ei kuitenkaan 
muutu. Espoosta pääsee edelleen 
bussilla Lehtisaaren ja Kuusi- 
saaren kautta Meilahteen ja Pasi-
laan, ja yölinjat jatkavat liiken-
nöintiään Kampista eri puolille 
Etelä-Espoota.

Vuorovälit tihenevät  
ja liikenne yhtenäistyy
Koska Espoon liityntälinjasto 
suunnitellaan yhtenä suurena 
kokonaisuutena, bussivuorot 
voidaan rytmittää sekä toisiinsa 
että metroon. Espoon sisäisen 
liikenteen vuorovälit ovat suuren 
muutoksen edessä – ja nimen-
omaan hyvään suuntaan: kun 
seutulinjat poistuvat, sisäinen 
liikenne tihenee monilla alueilla 
huomattavasti. 

– Suunnittelussa on pyritty 
yhtenäistämään Espoon bussilin-
jojen vuorovälejä, jolloin ne eivät 
enää vaihtele linjasta riippuen 
esimerkiksi kymmenestä minuu-
tista 25 minuuttiin. Näin vuoroja 

joukkoliikennesuunnittelija Jonne 
Virtanen.

– Vaihto metroon ei kasvata 
matka-aikaa, kun määränpää on 
lähempänä Rautatieasemaa kuin 
Kamppia, puhumattakaan Haka-
niemestä tai Sörnäisistä, Sundell 
jatkaa.

Monet Espoosta Manner- 
heimintien itäpuolelle suuntaavat 
vaihtavat nykyäänkin metroon 
Ruoholahdessa tai Kampissa. 
Syvemmälle Helsinkiin matkaa-
vien reittiin väistämättä kuuluva 
vaihto hoituu tulevaisuudessa jo 
matkan alkupäässä, esimerkiksi 
Matinkylässä tai Tapiolassa.

Länsimetron ja siihen sulautuvan 
liityntälinjaston valmistuminen 
muuttaa monen espoolaisen 
matkustustottumuksia ja reittejä. 
Länsiväylää pitkin ei jatkossa kulje 
seutubusseja ja sisäisetkin bussi-
linjat suunnitellaan täysin uusiksi. 
Kävimme Tapiolassa kysymässä, 
minkälaisia muutoksia ihmisten 
matkoihin on tulossa.

EILA HILTUNEN 
Uskon että matka helpottuu, 
kun pääsen Helsingin keskus-
tasta suoraan Tapiolaan. 
Matkahan vähän pitenee, 
kun mennään Otaniemen ja 
Lauttasaaren kautta, joten 
siinä mielessä olisin voinut 
bussitkin pitää.

KATRI RANTALA 
Toivon, että matka Haukilahdesta 
nopeutuu ja helpottuu, kun metro 
kulkee nopeammin ja useammin kuin 
bussit. Varsinkin viikonloppuisin toi-
von tiheämpää liikennöintiä. En tiedä 
tarkalleen, miten kaikki tapahtuu, 
mutta luotan, että kaikki sujuu hyvin, 
niin kuin Helsinginkin metrossa. 

SEPPO LAUHIO  
Metro helpottaa matkantekoa,  
koska Mankkaalta pääsee Tapiolaan 
ja Tapiolasta Helsinkiin. En tiedä, 
mitä linjoille tapahtuu, mutta 
luotan, että ne suunnitellaan hyvin, 
kun metroyhteys kerran tehdään. 

TEKSTI JA KUVAT Joanna Lahti

saadaan tahdistettua keskenään 
ja palvelua nykyiseen verrattuna 
tiheämmäksi, Virtanen kertoo.

Ruuhka-aikaan tämä tarkoittaa 
alle kymmenen minuutin vuoro-
välejä yksittäisillä linjoilla ja 
hiljaisempinakin aikoina, kuten 
iltaisin ja viikonloppuisin, noin 
15 minuutin vuorovälejä. 

– Rytmittämällä bussien aika-
taulut metron kanssa pystytään 
vaikuttamaan matka-aikaan. 
Kun metrojen vuoroväli on 
ruuhka-aikaan tiheä, tällä ei ole 
niin suurta merkitystä, mutta 
hiljaisempina aikoina paljonkin, 
Sundell kertoo.

Asukkaiden palaute tärkeää
Liityntälinjaston suunnittelua on 
haluttu alusta asti tehdä avoimesti.  
Eri vaiheita ja taustalla olevia 
ideoita ja periaatteita on avattu 
liityntälinjastoa käsittelevässä 
blogissa pitkin matkaa. Ihmisten 
halu osallistua ja kommenttien 
määrä yllättivät linjastosuunnit-
telijat.

– Kommentteja ja yksityiskoh-
taisia kysymyksiä tuli niin paljon, 
että vastaaminen osoittautui 
aikataulullisesti haasteelliseksi, 
Virtanen kertoo.

– On kuitenkin hienoa, että 
meillä on ollut käytössämme 
kanava, jonka avulla voimme 
ainakin yrittää kertoa, mitä kaik-
kea suunnittelun taustalla on, 
Sundell lisää.

Tammikuussa linjastosuunnit-
telua oli mahdollista kommentoi-
da nettilomakkeella. Kommentte-
ja kertyi yhteensä 1707. Samaan 
aikaan järjestettiin Tapiolassa, 
Matinkylässä, Kivenlahdessa ja 
Lauttasaaressa asukastilaisuudet, 
joissa suunnittelijat kävivät tule-
vaa muutosta läpi asukkaiden 
kanssa.

Kerätty palaute on suunnitte-
lijoille arvokasta erityisesti, jos 
asukkaat pystyvät kertomaan 
tarkasti, mikä heitä uudessa linjas-
tossa mietityttää. Palautteissa rat-
kaiseva tekijä on laatu, ei määrä.

– Joku on saattanut tehdä 
tärkeän oivalluksen, jota voim-
me hyödyntää suunnittelussa. 
Toisaalta taas jokin asia saattaa 
kerätä kymmeniä kommentteja, 
mutta kun arvioimme asiaa koko-
naisuuden kannalta, toteamme, 
ettei suunnitelmaa kannata 
muuttaa, Sundell kertoo.

Seuraavaksi suunnittelijat tar-
kastelevat palautteita ja arvioivat 
suunnitelmiaan niiden pohjalta. 
Kun liityntälinjasto on saatu val-
miiksi ja hyväksytty myös HSL:n 
hallituksessa, siirrytään suunnit-
telemaan palvelulinjoja, joiden 
tehtävä on täydentää valmista 
linjastoa. 

Länsimetro tuo 
Espoon bussi-
linjoihin suuria 
muutoksia.

Laura Sundell ja Jonne Virtanen 

kiittelevät espoolaisilta saatua 

runsasta palautetta.



www.lansimetro.fi Länsimetro kevät 2014 | 7

LÄNSIMETRO IN ENGLISH

LÄNSIMETRO PÅ SVENSKA 

Working in 
confined 
spaces 
underground

Så förändras kollektivtrafiken i Esbo Armeraren ser till att 
konstruktionerna håller

The west metro 
will bring new visitors 
to WeeGee in Tapiola 

På Västmetrons stationsarbetsplats 
i Hagalund pågår armeringsarbe-
ten. Med hjälp av armeringsjärn 
inne i den gjutna betongen säkers-
täller man att metrostationen trots 
den stora belastningen är trygg 
att använda och håller för tidens 
tand. Esten Margus Ivask, som 
arbetar som armerare, ser till att 
kamjärnen hamnar på rätt plats.

– Det viktigaste i armerarens 
arbete är att montera kamjärnen 
på rätt plats enligt planen. Dess-
utom måste järnen vara av exakt 
rätt storlek. Kort och gott: rätt järn 
på rätt plats, sammanfattar Ivask.

För tillfället armeras metrosta-
tionens väggar och därefter får 
arbetarna ta itu med valvkon-
struktionerna. Armering av 

objekt under markytan innebär 
särskilda utmaningar i arbetet, 
men enligt Ivask sker själva ar-
meringen på samma sätt som på 
andra byggarbetsplatser.

På Västmetrons arbetsplatser 
överskreds gränsen 1 000 arbe-
tare under vårvintern. Största 
delen av arbetarna är finländare, 
men även utländsk arbetskraft 
hjälper till. Samtidigt som arme-
ringsarbetena pågår utförs också 
andra arbetsskeden, så ibland 
kan det vara trångt. 

Största delen av armerarna 
arbetar under markytan, men en 
del gör också förberedelser på 
marken, såsom skärning, form-
ning och buntning av järn.

– Vi har två killar på marken 
som skickar ner den mängd järn 
som behövs och skär kamjärnen 
till lämplig längd. Vi strävar efter 
att göra alla förberedelser på 
marken, förklarar Ivask.

Armerarens viktigaste verktyg 
är en vanlig armeringskrok som 
används till att bunta ihop och 
binda fast armeringsjärn.  

– Vi börjar redan kring klockan 
sju på morgonen. För tillfället 
utförs arbetet endast dagtid, men 
vi är beredda att arbeta i flera skift 
om det behövs, berättar Ivask. ■

Västmetron vänder upp och ned 
på kollektivtrafiken i Esbo. Väster-
leden töms på regionlinjer och de 
interna busslinjerna planeras om 
helt och hållet. Planerarnas mål är 
väl rytmiserade förbindelselinjer 
och en mer enhetlig intern trafik 
till alla delar av södra Esbo.

– Västmetron för med sig 
stora förnyelser, eftersom den är 
förknippad med den principiella 
förändringen att man inte längre 
kan ta sig med buss till centrum 
längs Västerleden, berättar HRT:s 
kollektivtrafikplanerare Laura 
Sundell.

I framtiden reser man till 
Helsingfors först med buss till 
den närmaste metrostationen, 
där man byter till metron.

Förändringen har väckt oro 
om förlängda restider.

– Restiden blir längre på vissa  
ställen, om den mäts ända fram 
till Kampen. En stor del av 
passagerarna fortsätter emellertid 
till andra ställen, berättar HRT:s 
kollektivtrafikplanerare Jonne 
Virtanen.

Många av de som reser från 
Esbo till platser söder om Man-
nerheimvägen byter också för 
närvarande till metron i Gräs-
viken eller Kampen. Bytet som 
oundvikligen ingår i resor djupare 
in i Helsingfors kan i framtiden 
göras redan i början av resan, till 
exempel i Mattby eller Hagalund.

Eftersom förbindelselinjerna i 
Esbo planeras som en stor helhet 
kan bussturerna rytmiseras i 
förhållande till både varandra och 
metron. Den interna trafiken blir i 
många områden märkbart tätare. 

– I planeringen har man strävat 
efter att förenhetliga turtätheten 
inom busslinjerna i Esbo, så att 
den inte längre varierar mellan 
exempelvis tio minuter och  
25 minuter beroende på linjen. På 
så sätt kan turernas takt anpassas 
sinsemellan och servicen göras 
tätare än förut, berättar Virtanen.

I rusningstid innebär detta turer 
med mindre än tio minuters mel-
lanrum på enskilda linjer och vid 

mer stillsamma tidpunkter, t.ex. 
kvällar och veckoslut, turer med 
cirka 15 minuters mellanrum. 

De olika faserna i planeringen  
av förbindelselinjerna samt de 
bakomliggande idéerna och 
principerna förklaras efterhand i 
bloggen om förbindelselinjerna.

I januari var det möjligt att 
kommentera linjeplaneringen 
med en webblankett. Samtidigt 
ordnades det i Hagalund, Mattby, 
Stensvik och Drumsö invånarmö-
ten där planerarna gick igenom 
den kommande förändringen 
med invånarna.

Härnäst ska planerarna gå 
igenom responsen och bedöma 
sina planer utifrån den. När 
förbindelselinjerna har färdig-
ställts och godkänts också av 
HRT:s styrelse, övergår man till 
att planera servicelinjerna, vars 
uppgift är att komplettera det 
färdiga linjenätverket. ■

Excavation – the first and noisiest 
stage of the construction of the 
west metro – is nearing its end. 
Around 28 kilometres of tunnels 
meander underground, and  
15 shafts have been bored deep 
through the ground. 

After the excavation work, 
French drains and drainage sys-
tems will be built in the tunnels, 
and supporting wall elements 
will be installed for the exit by 
the rails. 

– The shafts will be used for 
ventilation under normal condi-
tions and as emergency exits in 
failure situations, says Project 
Manager Timo Salmensaari from 
Strabag, the company responsible 
for the construction of the west 
metro between Keilaniemi and 
Urheilupuisto.

Approximately 20% of the 
structures of the shafts and con-
necting tunnels have now been 
completed, and around one-third 
of the structures of the actual 
metro tunnel are in place. Super-
structure construction will begin 
after the construction, electricity, 

heating, plumbing and ventila-
tion work has been completed.

– At that stage, an insulation 
mat for ground-borne noise will 
be installed and covered with 
rail ballast. This will be followed 
by the installation of sleepers, 
rails, the busbar and concrete 
cable troughs, says Tunnel Con-
struction Project Manager Tero 
Palmu from Länsimetro Oy.

When superstructure con-
struction and rail installation 
reach the station, the station plat-
form must be nearly completed. 
At this stage, it will no longer be 
possible to transport goods to the 
tunnel in vehicles. Instead, all 
construction must be carried out 
from above – that is, through the 
entrances of the station.

Apart from base areas and 
site offices, the construction of 
the rail line takes place out of 
sight: most of the metro system is 
located underground. This also 
presents the greatest challenge: 
the tunnel is just six metres 
wide. The dark and confined 
spaces call for careful planning.

The Kelohongantie shaft at 
the end of the Tapiola siding 
is around 35 metres deep. The 
walls of the tunnel are covered 
with shotcrete, with French drain 
pipes sticking out. The darkness 
in the tunnel feels infinite.

– All of the light that is 
needed must be created using 
work lighting, torches and work 
equipment lights. The access 
routes and order of construction 
must be planned carefully, so 
that all stages can be carried out 
as smoothly as possible, says 
Salmensaari.

However, working underground  
has its benefits. The conditions 
in the tunnels remain stable, and 
work can be carried out through-
out the year – and 24 hours a day, 
if necessary.

Much work is still needed 
before the metro will run all the 
way to Matinkylä, but Salmen-
saari and Palmu are confident. 
Their goal is to complete the 
project successfully and build an 
excellent metro connection for 
people to enjoy. ■

The WeeGee Exhibition Centre,  
a former printing house in Tapiola, 
is the home of five museums. It 
serves as a meeting place and 
second living room for people of 
all ages.

Director Lea Rintala is proud 
to showcase the facilities of 
Emma, the Espoo Museum of 
Modern Art.  The City of Espoo 
converted the former printing 
house of Weilin&Göös into a 
cultural space in 2005. 

In addition to Emma, WeeGee 
houses the Espoo City Museum, 
the Helinä Rautavaara Museum,  
the Finnish Toy Museum Hevosen- 
kenkä and the Finnish Museum 
of Horology, along with Emma 
Shop and a restaurant. WeeGee 
attracts 200,000 to 250,000 visi-
tors annually. 

Rintala is looking forward to 
the west metro. 

– It will bring Helsinki closer 
to us. It will also offer us an 
opportunity to improve our 
services and attract new visitors, 
says Rintala. 

In addition to tourists, the 
west metro will potentially bring 
new visitors from nearby areas.

At the moment, the centre 
of Tapiola resembles a huge 
construction site. Some projects 
have already been completed. 
The Tapiola Square parking facil-
ity was completed in the spring 
of 2013, and the Ainoa shopping 
centre was opened in the autumn 
of 2013. 

– The theatre, orchestra and 
museums in Tapiola will certain-
ly benefit from the improvement 
in public transport. After all this 
construction, Tapiola will return 
to its rightful place as a modern 
urban centre, says Rintala. ■

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

Read more about  
the progress of the 
West Metro project:  
www.lansi metro.fi  
≥ In English
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NÄIN LÄNSIMETRO-HANKE ETENEE

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. 

Länsimetron tunnelilouhinnat päättyivät helmikuussa 2014. 

Louhintaan liittyviä viimeistely- ja lujitustöitä tehdään vuoden 2014 

kevääseen. Rakennusurakat ovat jo alkaneet lähes koko linjalla. 

Ratakiskot asennetaan ratalinjan rakennusurakoiden päättyessä. 

Länsimetron louhinnat ohi
Rakentaminen pyritään saamaan päätökseen vuoden  

2015 loppuun mennessä. Tunnelirakentamisen etenemistä 

voi seurata netissä seurantapalvelun kautta 

www.lansimetro.fi > Töiden seurantapalvelu. 

Käynnissä olevat työt

MATINKYLÄ NIITTYKUMPU URHEILUPUISTO TAPIOLA AALTO-YLIOPISTO KEILANIEMI KOIVUSAARI LAUTTASAARI RUOHOLAHTI

Metrotunnelien  
ja aseman  

louhintaurakka

Metrotunnelien  
ja aseman  

louhintaurakka

Metrotunnelien  
ja aseman  

louhintaurakka

7/2011-4/2014
Strabag Oy

9/2011-5/2014 
YIT Rakennus Oy

2/2011-5/2014
Kalliorakennus-

Yhtiöt Oy

Aseman  
rakennusurakka

Aseman  
rakennusurakka

Aseman  
rakennusurakka

Aseman  
rakennusurakka

Aseman  
rakennusurakka

Aseman  
rakennusurakka

Aseman  
rakennusurakka

8/2013-08/2015
Lemminkäinen 

Infra Oy

3/2014-12/2015
NCC Rakennus Oy

9/2013-10/2015
Lemminkäinen 

Infra Oy

6/2013-11/2015
YIT Rakennus Oy

8/2013-11/2015
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

1/2014-3/2015, YIT Rakennus Oy 7/2013-11/2014, Strabag Oy 2/2013-12/2014, Destia Oy 7/2012-12/2014, Skanska Infra Oy


