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Tiesitkö, että

Länsimetrosta
louhittava kallio riittäisi täyttämään
Ison Omenan neljä kertaa. Jos
Länsimetrosta louhittava kallio
varastoitaisiin jalkapallokentälle,
kasan korkeus olisi noin 400 metriä.

Länsimetron rakentaminen alkaa
Länsimetrosta on puhuttu jo pitkään. On tekojen vuo-

radan läheisyydessä asuvilta kuntalaisilta vaaditaan

suunnitellusti eri

ro. Aloitamme tänä syksynä metrotunnelin louhinnan

kärsivällisyyttä rakentamisen aikana. Onneksi maan

puolilla metro-

Ruoholahdesta. Espoon puolella kaavavalitukset vii-

alla edetään kohtalaista kyytiä – noin 250 metrin kuu-

linjaa. Molempien

västyttävät rakentamisen aloittamista, mutta sielläkin

kausivauhtia – joten kunkin asunnon kohdalla melua

kaupunkien asian-

toivomme pääsevämme töihin ensi vuoden alussa.

aiheuttavista töistä ei tarvitse kärsiä kovin kauan. Kun

tuntemus onkin

louhinta tulee ajankohtaiseksi, tiedotamme häiriöis-

hankkeen käytössä.

tä ja poikkeusjärjestelyistä alueen asukkaille ennen

Jos rakentamisessa

rakentamisen aloittamista ja sen aikana.

ei tule viivytyksiä,

Metron rakentaminen on investointi tulevaisuutta varten. Emme rakenna metroa vain itsellemme vaan
myös lapsillemme ja lastenlapsillemme. Metro maksaa
itsensä takaisin parempina joukkoliikenneyhteyksinä, pienempinä

Myös tämä Länsimetro-lehti on tärkeä tiedotuskanava ja sen vuoksi se jaetaan kaikkiin reitin varrella

päästöinä ja kaupungin tonttien

oleviin kotitalouksiin. Lehti ilmestyy kahdesti vuodes-

arvonnousuna. Ilman metroa Itä-

sa rakentamisen ajan. Tietoa töiden etenemisestä on

keskus tuskin olisi Pohjoismai-

myös tarjolla internetsivuillamme (www.lansimetro.fi).

den suurin kauppakeskittymä tai

Lisäksi Metrokonttorilla Tapiolassa voi käydä tutustu-

Vuosaari haluttu asuinalue.

massa hankkeeseen.

Metrotunnelien ra-

neitsytmatka
Ruoholahdesta Matinkylään ajetaan
näillä näkymin

Tiesitkö, että

Helsingin
metron muotoilijat Antti
Nurmesniemi ja Börje Rajalin
valitsivat punaoranssin värin
piristämään Helsingin
harmaata maisemaa..

Metro maksaa
itsensä takaisin
parempina joukkoliikenneyhteyksinä,
pienempinä päästöinä ja kaupungin
tonttien arvonnousuna.

Hannu Mikola (vasemmalla) ja
Tero Palmu uskovat, että huolellisen suunnittelun avulla
pysytään arvioiduissa aikatauluissa ja kustannuksissa.
Taustalla näkyy Ruoholahden
ajotunnelin sisäänkäynti.

syksyllä 2014. Hyvää kannattaa kuitenkin odottaa. Kuten nuori kolumnistimme sanoo, metro on ehdoton ykköskulkupeli,
jolla on mukava matkustaa ja johon voi aina luottaa.

Länsimetro työllistää tuhansia ihmisiä joko

kentamista ei voi olla

suoraan tai välillisesti. Mittava hanke vaatii Espoolta ja

Matti Kokkinen

huomaamatta. Metro-

Helsingiltä saumatonta yhteistyötä, jotta työt edistyvät

Länsimetro Oy:n toimitusjohtaja

Ruoholahden
louhintaurakasta
tarjouspyyntö

Länsimetron raikas hanketunnus
ja siitä kehitetty visuaalinen
ilme toteutettiin Taideteollisen
korkeakoulun opiskelijatyönä
professori Marjatta Itkosen
ohjauksessa. Tunnus on TaiKin
graafisen suunnittelun opiskelijoiden Mikko Luotosen,
Maarit Hohterin ja Toni Lähteen

käsialaa.
Neljästä vaihtoehdosta valittu
voittaja nousi raadin suosikiksi
tunnuksen selkeyden ja ilmeen
muunneltavuuden ansiosta. Ilme
tulee tutuksi Länsimetron painotuotteissa, nettisivuilla, työmaaaidoissa ja -varusteissa. ■

Ympäristökeskus päätti
työajoista
Länsimetron nettisivut
uudistuivat
Länsimetro julkaisi uudistetut
nettisivut elokuun lopussa.
Sivustolla kerrotaan Länsimetron
ajankohtaisista asioista ja tiedotetaan rakentamiseen liittyvistä
töistä. Sivustolta löytyy myös
tietoa hankkeen tavoitteista sekä
asemien suunnittelusta ja sijoittumisesta. Hankkeen edetessä
tietoa pyritään kohdistamaan
asemakohtaisesti.
Asukkaat voivat antaa sivuston kautta palautetta ja esittää

kysymyksiä. Töiden alkaessa
sivustolta voi myös seurata louhinnan etenemistä reaaliaikaisen
seurantajärjestelmän avulla.
Sivusto tuotetaan suomeksi,
ruotsiksi ja englanniksi. Englanninkielinen sivusto on kotimaisia kieliversioita suppeampi. ■

Tutustu sivustoon
www.lansimetro.fi

Uudenmaan ympäristökeskus
on hyväksynyt Länsimetro Oy:n
tekemän ilmoituksen tilapäistä
melua aiheuttavasta toiminnasta
Ruoholahdessa. Pääsääntöiseksi
työajaksi määriteltiin klo 7–22
välinen aika arkipäivisin.
Maan päällä ja tunnelissa
porausta ja rusnausta (irtonaisten
lohkareiden poistamista kallioseinämästä) saa tehdä maanantaista perjantaihin klo 7–18.
Mikäli poraus- tai rusnaustöitä
tehdään klo 18–22, töiden melutaso asuin-, potilas- ja majoitushuoneissa saa olla enintään 40
dB. Jos räjäytyksiä tehdään maan
päällä klo 18–22, tiedotetaan
niiden ajankohdista melun ja

tärinän vaikutusalueen herkille
kohteille. Tunnelissa räjäytyksiä
saa tehdä arkipäivisin klo 7–22.
Suojausrakenteiden kiinnittämiseen liittyvää porausta
voidaan tehdä vain yöllä klo
00–05 välisenä aikana metron
liikennöinnin takia. Melutaso ei
ylitä sisätiloissa 30 dB:n ohjearvoa. Melutasoja havainnollistaa se, että lehtien havina vastaa
noin 20 dB:n, kuiskaus 40 dB:n
ja tavallinen puheääni 60 dB:n
tasoa.
Ruoholahdesta louhittavat
kalliomassat kuljetetaan Jätkäsaareen. Louhetta ei kuljeteta
asuntokatuja pitkin yöaikaan klo
22–7. ■

Länsimetro on lähettänyt
ensimmäisen tarjouspyynnön
metrotunnelin louhintaurakoista.
Tarjouspyyntö koskee Ruoholahden ajotunnelin ja ratatunneleiden louhintaa Ruoholahden
kääntöraiteelta Salmisaaren
rantaan. Kaikkiaan metroreitti
on jaettu noin kymmeneen eri
urakka-alueeseen.
Määräaika tarjousten jättämiselle on syyskuun alussa.
Päätöksen hankinnasta tekee
Länsimetron hallitus.
Ruoholahden ajotunneli- ja
metrotunneliurakka ajoittuu
alustavasti marraskuusta 2009
toukokuuhun 2011. Rakennustöistä tiedotetaan lähialueen
asukkaille ja toimijoille ennen
töiden alkamista ja säännöllisesti
koko rakennusajan. ■

Länsimetro syksy 2009 Vastaava päätoimittaja: Hanna Malmivaara. Toimituskunta: Matti Kokkinen, Hanna Malmivaara ja Tero Palmu
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Tiesitkö, että
metrolla matka Matinkylästä Ruoholahteen
taittuu noin 16 minuutissa.

tapahtuu työtunneleiden kautta.
Tämä takaa urakoitsijan sujuvan
kulkemisen ja minimoi muulle
liikenteelle aiheutuvat häiriöt.
– Vaikka metroreitti on 13,9
kilometriä pitkä, niin työhön
liittyvä toiminta keskittyy maan
alle ja työtunneleiden läheisyyteen. Parhaimmillaan yhdestä
työtunnelista kulkee noin 100
kuorma-autoa päivässä. Jos sitä
vertaa Länsiväylän päivittäiseen
liikennemäärään eli 70 000
autoon vuorokaudessa, niin luku
on varsin pieni, Palmu summaa.

Toteutuksesta vastaavat
parhaat asiantuntijat

METROUUTISET

Opiskelijat loivat Länsimetron
tunnuksen
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Metro lähdössä länteen
Metron rakentaminen on Suomen tällä hetkellä suurin ja
haastavin infrarakennushanke ja vaatii osapuolilta saumatonta yhteistyötä. Valmistuttuaan Länsimetro parantaa pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen joustavuutta ja tarjoaa
kasvumahdollisuuksia sen vaikutuspiirissä oleville alueille.
TEKSTI Jari Hanska KUVAT Jaakko Lukumaa

V

aikka Länsimetro jää
pituudessaan maailman metropolien metrojen jalkoihin, on se
yhdessä mielessä erityisen kova paikka rakentajille.
Harvassa kaupungissa metro on
nimittäin rakennettu niin kovaan
peruskallioon kuin Suomessa
tullaan rakentamaan. Myös
suunnittelun peruslähtökohtana
on kallio. Se asettaa raamit sille,
mihin on järkevää rakentaa.
– Näin laaja hanke asettaa
omat haasteet kokonaisuuden
suunnittelulle. Käytännön tasolla
varsinainen työ ei kuitenkaan
poikkea hirveästi muista kallion
sisään rakennettavista kohteista,
toteaa hankkeen arkkitehtipääsuunnittelija Hannu Mikola
Arkkitehtitoimisto CJN:ltä.

Työt käynnistymässä
Alkuperäisen suunnitelman
mukaan metron rakentaminen
piti aloittaa Espoossa jo tämän
vuoden puolella, mutta kaavoitukseen liittyvien valitusten
vuoksi töiden alkaminen siirtyy.
Helsingissä metron rakentamisen mahdollistava maanalainen
asemakaava käsiteltiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa
elokuussa ja Helsingin kaupunginvaltuusto päättänee metro-

kaavoista lokakuussa. Kaavojen
vahvistumisen jälkeen saadaan
työt toden teolla käyntiin. Kaavoitusmielessä poikkeuksena on
Ruoholahti, jossa on nykyistä
metroa varten tehty lainvoimainen asemakaava. Tästä syystä
työt voidaan aloittaa Ruoholahdessa jo tämän vuoden lopulla.
Aikataulutus on metron
rakentamisessa avainasemassa. Länsimetron rakentaminen
toteutetaan niin, että työt ovat
käynnissä yhtäaikaisesti monessa
paikassa eripuolilla metrorataa.
Töiden vaiheistus ja yhteensovittaminen edellyttävät huolellista
suunnittelua.
– Aikataulut ja kustannukset
kulkevat käsi kädessä. Ikäviltä
yllätyksiltä kuitenkin vältytään
ennakoinnilla ja tarkalla aikataulusuunnittelulla. Kun esimerkiksi meren ali kulkevien osuuksien
tiedetään olevan haastavia, on
niihin varattava myös enemmän
aikaa. Rakentamiseen vaikuttavat
reunaehdot tulee aina huomioida, kertoo projekti-insinööri Tero
Palmu Länsimetro Oy:stä.

hintatöiden aloittamista tehdään
myös katselmus kiinteistöissä,
jotka sijaitsevat noin sadan
metrin säteellä rakennusalueelta.
Samalla suojataan herkät laitteet
louhinnan aiheuttamalta tärinältä. Ruoholahdessa rakentamista
jatketaan jo olemassa olevasta
työtunnelista, josta päästään
suoraan maan alle.
– Ruoholahdessa nykyisen
työtunnelin suuaukolla tehdään
pieniä muutoksia, jotta kalusto
saadaan kulkemaan paikalle.
Ensin tehdään pätkä uutta työtunnelia, jolla ohitetaan kääntöraidetunneli. Tämän jälkeen

Ruoholahdesta maan alle

ryhdytään louhimaan uutta
metrolinjaa kohti Salmisaaren
rantaa, Mikola kertoo.
Muualla metroreitin varrella
ei valmiita työtunneleita sen

Ennen kuin kuokka voidaan
iskeä maahan, tehdään vielä
rakennussuunnitelmat ja kilpailutetaan urakoitsijat. Ennen lou-

Länsimetron rakentaminen toteutetaan
niin, että työt ovat
käynnissä yhtäaikaisesti monessa
paikassa eri puolilla
metrorataa.

sijaan ole olemassa. Ennen tunnelin rakentamista on päästävä
maan alle. Kallioon asti päästään kaivamalla, jonka jälkeen
louhitaan niin sanottu työtunneli
alaspäin metroreitin syvyyteen.
Vasta silloin voidaan aloittaa
varsinaiset metrotunnelin ja
asemahallien louhinnat.
Työt etenevät monella saralla
yhtä aikaa. Kun maan alla ovat
louhinnat ja rakennustyöt
käynnissä, suunnitellaan maanpäällisten osien rakentamista.
Asemarakennusten suunnittelu
on käynnissä kaikissa kohteissa
ja työn aikana osat saatetaan
yhtenäiseksi kokonaisuudeksi.

Rakentaminen näkyy ja
kuuluu
Rakennustöiden alkaminen
näkyy jonkin verran myös
maastossa metroradan varrella.
Liikkumista se ei välttämättä tule
vaikeuttamaan, ja mahdolliset
häiriöt tullaan minimoimaan.
Hankkeen aikana ei suljeta yhtäkään tietä tai kevyen liikenteen
väylää ilman, että kulkeminen
ohjataan sujuvasti muuta reittiä.
Rakentamisen vaikutukset
keskittyvät työtunneleiden läheisyyteen, joita tehdään pääasiassa
tulevien asemien kohdille yhteensä noin kymmenen. Työtunneleiden suuaukkojen läheisyyteen perustetaan tukikohta-alue,
johon sijoitetaan muun muassa
urakoitsijoiden toimistoparakkeja sekä varastoja ja työkoneiden
huoltohallit.
Rakentaminen aiheuttaa myös
jonkin verran melua, mutta
eteneminen on varsin nopeaa
ja häiriöt jäävät alueellisiksi.
Lähes kaikki rakentaminen

Länsimetron tilaajana toimii
Länsimetro Oy, joka luottaa
hankkeen toteuttamisessa yhteistyökumppaneiden pitkään kokemukseen ja asiantuntemukseen
alalta. Hankkeen projektijohdosta vastaa rakennuttajakonsultti
Sweco PM Oy, jolla on eri alojen
asiantuntijat käytössään. Swecon merkittävimpiä hankkeita
Suomessa on ollut muun muassa
Vuosaaren satamahanke.
– Hankkeessa yhdistyy monta
teknistä osaamisaluetta maan
kaivamisesta ja kalliolouhinnasta
aina metroradan teknisiin järjestelmiin. Meillä on käytössämme parhaat suunnittelijat sekä
Espoon ja Helsingin kaupunkien
ja muiden sidosryhmien asiantuntijat. Nämä kaikki osapuolet
on sovitettava yhteen hiileen
puhaltavaksi verkostoksi, Tero
Palmu Länsimetrosta tähdentää.
Suurhankkeissa on aina vaarana, että kustannukset kasvavat
aikataulujen venyessä. Asiantuntijoiden tehtävänä on huolehtia,
että asetetut laatu- ja aikatavoitteet saavutetaan.
– Meillä on hyvät mahdollisuudet pysyä aikataulussa ja
pitää kustannukset annetuissa
rajoissa. Suuria yllätystekijöitä ei pitäisi ilmaantua, sillä
esimerkiksi kallion laadusta on
olemassa tarkkaa tietoa, kertoo
arkkitehtipääsuunnittelijana
toimiva Mikola. ■

!
Helsingin metro avautui
1982, ja se pohjautui 1960-luvulla toimineen metrotoimikunnan laatimiin suunnitelmiin.
Maanalaisia ratoja
suunniteltiin ensimmäisen
kerran jo 1910-luvulla Eliel
Saarisen julkistaessa SuurHelsingin asemakaavaluonnoksen.

Länsimetro kuljettaa ihmisiä näillä näkymin ensimmäisen kerran vuonna 2014.
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LÄNSIMETRON LINJAUS JA METROASEMAT

!
LÄNSIMETRO LYHYESTI

•
•
•
•
•
•
•
•

ratalinjan pituus 13,9 kilometriä
koko linja maan alla
7 asemaa
1 asemavaraus
15 pystykuilua
1 500 liityntäparkkipaikkaa
1 600 liityntäpyöräpaikkaa
kustannusarvio 713,6 miljoonaa euroa

Kaikki lähtee kalliosta
Länsimetron rakentaminen on vihdoinkin päässyt alkuun. Ennen
kuin konkreettinen louhintatyö aloitetaan, kallioperän ominaisuudet
selvitetään perinpohjaisesti. Hankkeen
asiantuntijat Juha Salmelainen ja
Ossi Ikävalko kuvaavat projektia
mielenkiintoiseksi ja haastavaksi.
TEKSTI Sara Lindström
KUVAT Jaakko Lukumaa

Juha
Salmelainen

Ossi
Ikävalko

L

änsimetron rakennussuunnitteluvaihe
käynnistyi viime marraskuussa. Tätä ennen
maaperää ja sen soveltuvuutta metron rakentamiseen
selvitettiin perin pohjin useiden
asiantuntijoiden toimesta. Yksi
hankkeen vastuumiehistä on
Länsimetron kalliotekniseksi
pääsuunnittelijaksi valittu Juha
Salmelainen Kalliosuunnittelu
Oy Rockplanista.
– Olen ollut Länsimetroprojektissa mukana hankesuunnitteluvaiheesta asti. Aluksi olin
se insinööri, joka kertoi metroa
suunnitteleville luoville arkkitehdeille tylsiäkin reunaehtoja.
Tällä hetkellä vastaan kalliorakenteiden suunnittelusta ja
turvallisuudesta, hän kertoo.
Geologian tutkimuskeskus eli
GTK taas tuli mukaan projektiin
muutama vuosi sitten, jolloin
GTK:n tehtäväksi tuli laatia
yleisselvitys metroalueen kallio-

perän ominaisuuksista. Viimeisen vuoden aikana selvitystä on
tarkennettu yksityiskohtaisemmilla tutkimuksilla.
– GTK:n vastuulla on kerätä
valtakunnallisesti tietoa kallioperästä. Länsimetron parissa
olemme tehneet konkreettista

Länsimetroradan
kallioperä on pääasiassa hyvin rakentumiseen soveltuvaa.
tutkimusta metroradan alueelta,
kuten analysoineet kallioperätutkimusten tuloksia ja laatineet
niiden avulla ennustemalleja kalliorakennussuunnittelun tueksi,
erikoisasiantuntija Ossi Ikävalko
kertoo.

Ainutlaatuinen ja mittava
projekti
Länsimetro ja GTK ovat tehneet
projektissa tiivistä yhteistyötä
ja konsultoineet toisiaan puolin
ja toisin. Tutkimusprojektina

Länsimetro on paitsi ainutkertainen, myös monin tavoin mittava
hanke. Tutkimustyötä on tehty
paljon ja nopeassa aikataulussa.
– Kalliota on kairattu yhteensä jo yli 13 kilometriä. Perusteellisen tutkimustyön tehtävä on
paitsi tuottaa kalliorakentajan
kaipaamaa tietoa, myös ennakoida radan haastavat paikat
kuten huonolaatuinen kallioperä,
Ikävalko sanoo.
Länsimetroradan kallioperä
on pääasiassa hyvin rakentumiseen soveltuvaa. Vain muutama
prosentti radan pituudesta on
huonolaatuista kalliota. Tutkimuksen avulla haastavat paikat
tiedetään, ja näin pystytään
muun muassa aikatauluttamaan
louhintatyöt oikein.
Ossi Ikävalko kiittelee hankkeen merkitystä myös tieteellisen
tutkimuksen näkökulmasta.
Länsimetron kalliototeutuksen
avulla saadaan hyvä poikkileikkaus Espoon kallioperästä.

Tutkimus takaa turvallisen
rakentamisen
Länsimetro tulee kulkemaan
kokonaisuudessaan kalliotunnelissa. Radan pituudelle mahtuu

meren alituksia, pohjavesialtaita
ja muita erityiskohteita. Esimerkiksi Otaniemessä on alueita,
joissa kallioperän louhinta ja
räjäytykset on suunniteltava
erityisen tarkkaan.
Salmelainen ja Ikävalko
havainnollistavat Länsimetron
ongelmakohtia kartan avulla.
Haastavimmat kohdat uuden
metrotunnelin rakentamisessa
ovat Karhusalmessa, Keilaniemessä, Otaniemessä, Tapiolassa,
Niittykummussa ja Matinkylässä.
Päänvaivaa kalliosuunnittelussa

Radan pituudelle
mahtuu meren
alituksia, pohjavesialtaita ja muita
erityiskohteita.
aiheuttavat huono kallionlaatu,
joka pahimmillaan on lapioitavaa massaa tai hyvin huokoista
korppukiveä. Toinen tekninen
haaste syntyy ohuesta kalliokatosta, jossa metrotunneli sijoittuu

Kallioperää tutkitaan Lauttasaaren salmessa Salmisaaren edustalla.

korkeusasemaltaan hyvin lähelle
kalliopintaa.
Samantyyppisiä haasteita kohdattiin myös edellisen
kerran, kun pääkaupunkiseudulle rakennettiin metroa. Yksi
rakentamisvaatimus on kuitenkin olennaisesti tiukentunut.
Nyt 2000-luvulla turvallisuus
on merkittävässä asemassa ja
paloturvallisuusvaatimukset on
huomioitava tarkemmin kuin
ennen.
– Kaikilta osin voi kuitenkin
sanoa, että tutkimuksen rooli
on kaikki kaikessa. Ennen kuin
kallioperän käyttäytymisestä on

riittävästi tietoa, ei voida antaa
lupaa rakentaa, Salmelainen
tiivistää.

Ei yllätyksiä maaperässä
Edeltävissä suunnitteluvaiheissa
moni alkuperäinen metroa koskenut suunnitelma meni uusiksi.
Esimerkiksi alun perin metron
oli ajateltu kulkevan enemmän
maan päällä kuin alla. Suurin
muutos tehtiin Jousenpuiston
aseman sijoittamisen suhteen, ja
Tapiolassakin aseman paikkaa
siirrettiin. Muutoksia lukuun
ottamatta Länsimetron tutkimusvaiheessa ei paljastunut ikäviä

yllätyksiä maaperästä.
– Kaikki vaikeimmat paikat
olimme ennakoineet, ja niitä
on nyt tutkittu eniten, Ikävalko
sanoo.
– Itse asiassa koko projektin
mielenkiintoisin vaihe on mielestäni ollut juuri itse kairaukset ja se, miten hyvin olemme
voineet todeta ennusteidemme
pitävän paikkansa, hän jatkaa.
Myös Salmelainen kiittelee
projektia palkitsevaksi ja motivoivaksi.
– On hienoa, kun voimme
konsultoida arkkitehtejä ja urakoitsijoita niissä asioissa, joita he
tarvitsevat työssään, hän sanoo.
Syksyllä rakennesuunnittelu
jatkuu erityisesti metroasemien
kohdilla, ja silloin tehdään täydentäviä kallionäytekairauksia.
Syksyllä on myös ensimmäinen
urakkakysely, ja pian sen jälkeen
rakennustyöt pääsevät Ruoholahdessa toden teolla vauhtiin. ■
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Metro –
menopelini
Aikaisen aamun metroissa fiilis on vahvimmillaan.
Fiilikseen vaikuttaa paljolti se,
millaista jengiä sattuu vaunuun valumaan. Osa vetäytyy
omaan maailmaansa napit
korvilla, osa kälkättää kovaäänisesti puhelimeen tai levittää
lähipiirin kuumimmat juorut
eteenpäin. Joskus seassa
voi olla jengi koululaisia,
jotka heittää kovaakin läppää
kanssamatkustajien korvia
säästelemättä.

Vaikka aamuinen tungos
ja häly välillä ottaa päähän,
mieliala kohoaa kummasti, kun
Kulosaaren siltaa ylitettäessä
metro ohittaa paikalleen hyytyneen autoletkan. Ja metroissa
törmää melkein joka aamu sellaisiin tuttuihin, joita ei muuten
ehkä tulisikaan nähtyä.

Laituriovet ja hyvä valaistus lisäävät turvallisuutta
asemilla. Alustava havainnekuva Otaniemen asemalta.

Turvallista matkaa!
Länsimetron suunnittelun lähtökohtana on turvallisuus. Sekä metron käyttämisen että rakentamisen täytyy olla
täysin turvallista.
TEKSTI Sara Lindström KUVA Länsimetro

T

urvallisuus on hallitseva teema Länsimetron
rakentamisen ensi kuokan iskuista valmiiseen, tuhansia ihmisiä
palvelevaan joukkoliikennevälineeseen. Turvallisuusasioita ei
voi unohtaa missään vaiheessa.
Tärkeintä on, että riskit tunnistetaan ja niihin osataan varautua.
Hankkeen yhteydessä on tehty
riskikartoitus, jossa keskiössä
ovat olleet myös käytön ja rakentamisen aikaiset turvallisuusasiat. Kartoituksessa haastateltiin
kaikki osapuolet käyttäjistä
suunnittelijoihin ja toteuttajiin.
– Turvallisen rakentamisen
lähtökohtana on, että jo suunnitteluvaiheessa päädytään ainoastaan turvallisesti toteutettaviin
ratkaisuihin. Työturvallisuus
otetaan huomioon alusta alkaen
heti suunnittelussa, jatkossa
työn valmistelussa ja työn aikana
kentällä, toteaa Länsimetron hankinnoista vastaava Aku Kallio
Swecolta.

Maan alle rakentaminen
vaatii erityistä tarkkuutta
Länsimetroa rakennetaan ja
käytetään pääosin maanalaisissa tiloissa. Rakennusvaiheessa
kallion sisällä tehtävä louhinta,
rusnaukset ja räjäytykset aiheuttavat riskejä, joihin on osattava
varautua. Erityisen tärkeää on

varmistua etukäteen kallion
laadusta.
Myös metroreitin läheisyydessä jo olemassa olevat maanalaiset tilat, kuten Ruoholahden
metrotunneli, kiinteistöjen
väestösuojat ja muut kalliotilat,
otetaan huomioon suunnittelussa
ja rakentamisessa. Työnaikaista pohjaveden ja painumien
korkeusseurantaa tehdään sekä
työalueella että sen lähiympäristössä.

Käyttäjälle huoleton matka
Metron käyttäjien kannalta
oleellista on helppokäyttöisyys ja
turvallisuus. Yksi keskeisimmis-

Metron käyttäjien
kannalta oleellista
on helppokäyttöisyys ja turvallisuus.

tä turvallisuusasioista Länsimetrossa on automatisointi. Metro
kulkee ilman kuljettajaa ja kulunvalvontajärjestelmä huolehtii
metron liikennöinnistä. Asemien turvallisuutta lisää laiturin
reunalle tuleva läpinäkyvä seinä,
jonka ovet aukeavat ainoastaan

metron ollessa asemalla. Näin
vältetään raiteille putoamiset.
Toinen turvallisuutta korostava tekijä on asemarakennusten
suunnittelu, jonka lähtökohtana
on ihmisvirtojen selkeä ja jouheva liikkuminen.
– Tilat ja valaistus suunnitellaan selkeiksi ja avoimiksi
periaatteella ”joka paikasta näkee
joka paikkaan”. Kun mihinkään
ei jää umpiperiä, pimennyksiä
tai katveita, ihmiset näkevät toisensa. Tämä lisää turvallisuutta.
Myös esteetön ja vaivaton kulkeminen on taattava, hankkeen
arkkitehtipääsuunnittelija Hannu
Mikola kiteyttää.

Erikoistilanteet haltuun
ennakoimalla
Vaikka turvallisella suunnittelulla, ohjeistuksella sekä tarkalla
vastuiden jakamisella voidaan
välttää suurin osa onnettomuuksista ja vaaratilanteista, on poikkeustilanteisiin silti varauduttava. Toimiminen maanalaisissa
tiloissa asettaa jälleen tiukkoja
vaatimuksia.
– Esimerkiksi paloturvallisuusjärjestelmä on kuin venäläinen maatuskanukke, jossa on
sisäkkäisiä turvaverkkoja, joita
lisätään halutun turvatason mukaisesti. Ensimmäinen tavoite on
tietysti estää palojen syttyminen.
Jos palo kuitenkin syttyy, on leviäminen kyettävä hidastamaan,
ja rajaamaan ja sammuttamaan
palo tehokkaasti. Samalla myös
ihmiset pitää evakuoida nopeasti ja turvallisesti sekä ohjata
pelastusviranomaiset paikalle,
Länsimetron paloturvallisuudesta vastaava suunnittelija JuhaPekka Laaksonen L2 Paloturvallisuus Oy:stä kertoo.

Asemarakennuksista
tulee avaria ja hyvin
valaistuja.

www.lansimetro.fi

Byggandet av Västmetron
påbörjas
Det har redan länge pratats om
Västmetron, men nu är det dags
att sätta igång. På hösten påbörjas brytningsarbeten i Gräsviken.
På Esbos sida försenas byggandet på grund av besvären över
detaljplanerna, men vi hoppas
att vi även där kan inleda arbetet
i början av nästa år.
Byggandet av metron är en
investering för framtiden. Vi
bygger inte metron endast för oss
idag, utan även för kommande
generationer. Metron betalar sig
tillbaka i form av bättre kollek
tivtrafikförbindelser, mindre
utsläpp och större värde på stadens tomter. Utan metron skulle
Östra centrum troligen inte vara
Nordens största affärskoncentration eller Nordsjö ett eftertraktat
bostadsområde.
Byggandet av metrotunneln
kommer att märkas. Under bygg-

Olen ajanut metrolla koko
17-vuotisen elämäni, ja se on
minusta ylivoimaisesti paras
tapa matkustaa stadissa.
Myös suurin osa kavereistani
koulusta ja urheilujengistä
pitää metroa ykköskulkupelinä.
Metro kun sattuu kulkemaan
ruuhka-aikaan noin neljän
minuutin välein suuntaan ja
toiseen, ja istumapaikka löytyy
usein jopa meille nuoremmille.
Jos metrosta sattuu myöhästymään, asiaan voi suhtautua
huumorilla, kun tietää, että
seuraava kyyti kiitää paikalle
muutaman minuutin kuluttua.

lut koeteltua paitsi omia, myös
kanssamatkustajien hermoja
matkustamalla treeneihin valtavia urheilulaukkuja raahaten.
Olen myös kuljettanut pientä
koiraani ympäri Helsingin
seitsemäätoista metroasemaa
– käämejäni käräyttämättä
tai hermostuttamatta muita
metroilijoita. Metro toimii ihan
älyttömän hyvin tilanteessa
kuin tilanteessa!

Jo ala-asteelta asti olen
liikkunut metrolla yksin sekä
kavereiden kanssa. Olo on tuntunut aina turvalliselta, myös
iltamyöhään. Moni pelkää
mielestäni turhaan metroa,
johtuu varmaan vaan rutiinin
puutteesta. Kannattaa kokeilla
– metromatkailu avartaa!
Annina Laine
Kirjoittaja on Helsingissä asuva
lukiolainen.

Länsimetro kestää
turvallisuudessa
vertailun mihin
tahansa maailman
metroon.
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nadsarbetets gång krävs tålamod
av de kommuninvånare som bor i
närheten av metrobanan. Lyckligtvis framskrider arbetet relativt
snabbt under marken – cirka 250
meter i månaden – och därmed
behöver man inte lida länge av
bullret. När brytningsarbetet blir
aktuellt informeras invånarna i
området om störningar och specialarrangemang före och under
byggandet.
Tidningen Västmetron är också
en viktig informationskanal och
därför delas den ut till alla som
bor nära rutten. Tidningen kommer ut två gånger om året under
byggtiden. Information om hur
arbetet framskrider finns på vår
webbsida (www.lansimetro.fi).
Man kan också bekanta sig med
projektplanerna på Länsimetro
Oy:s kontor som finns i Hagalund.
Västmetron sysselsätter tusen-

tals människor antingen direkt
eller indirekt. Det omfattande
projektet kräver ett välfungerande samarbete mellan Esbo och
Helsingfors stad så att arbetet
framskrider enligt planerna på
olika håll av metrolinjen. Båda
städerna bidrar till projektet med
sina specialkunskaper. Om inga
förseningar uppstår i byggarbetet,
borde jungfruresan till Mattby
köras på hösten 2014. Den som
väntar på något gott väntar dock
aldrig för länge. Såsom vår unge
kolumnist säger, är den bekväma
och pålitliga metron ett toppenbra sätt att resa. ■
Matti Kokkinen
Länsimetro Oy:s verkställande
direktör

Allt börjar från berg

Vuosien varrella on tulLänsimetron kohdalla huomio
kiinnittyy laajalla rakennusalueella metron ja sen yhteydessä olevien kiinteistöjen erottamiseen toisistaan palo-osastoinnilla. Esimerkiksi Tapiolan
keskuksessa palon ja savun leviäminen estetään metrotunnelista
keskukseen ja toisinpäin.
Seitsemästä erilaisesta metroasemasta huolimatta turvallisuuden perustekijät metrolinjan
varrella ovat muuttumattomat.
Ennakoimalla riskit ja varautumalla vaaratilanteisiin voidaan
välttää suurin osa onnettomuuksista.
– Länsimetrossa on haettu
hyvä turvallisuustaso, joka on
myös kustannustehokas. Lähtökohtana on, että Länsimetro
kestää turvallisuudessa vertailun
mihin tahansa maailman metroon, Laaksonen summaa. ■
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Ossi Ikävalko (t.v.) och Juha Salmelainen

Västmetrons byggplaneringsfas
startade förra november. Före
detta gjordes noggranna utredningar av jordmånen och dess
lämplighet för byggandet av
metron. En av projektets ansvariga är Juha Salmelainen från
Kalliosuunnittelu Oy Rockplan.
Han har valts till Västmetrons
bergtekniska huvudplanerare.
Geologiska forskningscentralen, GTK, kom däremot med
i projektet för några år sedan. –
GTK ansvarar för riksomfattande
kartläggning av berggrunden. Vi
har i samband med Västmetroprojektet genomfört konkreta
undersökningar på metrolinjens
område, dvs. analyserat resultat
av berggrundsundersökningar
och, med hjälp av dem, utarbetat
prediktionsmodeller till stöd för

planeringen av berganläggningar,
berättar Ossi Ikävalko.
Västmetrobanans berggrund
lämpar sig huvudsakligen bra
för byggande. Endast på en liten
procentandel av banan finns
berg av dålig kvalitet. Undersökningarna avslöjar de utmanande
ställena och på så sätt kan man
bland annat planera tidtabellen
för brytningsarbetena rätt.
Västmetron kommer att köra
hela vägen i en bergtunnel. En
del av banan går under havet och
på linjen finns även grundvattenreservoarer och andra specialobjekt. På hösten fortsätter konstruktionsplaneringen speciellt
där metrostationer ska byggas
och då genomförs också kompletterande bergprovborrningar. ■

Res tryggt!

Metron på väg
mot väst
Byggandet av metron
är för tillfället det
största infrastruktur-
byggprojektet i
Finland. När Västmetron står klar
förbättrar den
kollektivtrafikens
flexibilitet i huvudstadsregionen
och erbjuder
tillväxtmöjligheter på
dess influensområde.
Byggandet av Västmetron påbörjas från Gräsviken och på andra
håll kommer arbetet igång då
planerna fastställs. Inledandet av
arbetet har försenats från den ursprungliga tidtabellen på grund
av besvären över detaljplanerna.
Som det nu ser ut kommer arbetet att vara färdigt år 2014.
Den grundläggande utgångspunkten för planeringen av Västmetron är urberget som i Finland
är ovanligt hårt.
– Projektets omfattning innebär en utmaning för planeringen,
men i praktiken skiljer sig inte
arbetet från andra projekt som

Studerande
planerade
symbolen för
Västmetron

Säkerheten är
utgångspunkten
för planeringen av
Västmetron. Det ska
vara fullständigt
säkert både att
använda och att
bygga metron.
Västmetron byggs och används
huvudsakligen i underjordiska
utrymmen, vilket kräver extra
noggrannhet vid planeringen
av säkerhetsfrågor. Man kan
förebygga största delen av farliga
situationer genom att förutse
riskerna. Därför gjordes en
riskbedömning i samband med
projektet.
Automatiseringen av metron
och planeringen av stationsbygg-

Hannu Mikola (t.v.) och Tero Palmu

naderna bidrar till att förbättra
Västmetrons säkerhet och funktionsduglighet. Passerkontrollen
tar hand om metrotrafiken och
på plattformskanten byggs en
genomskinlig vägg med dörrar som öppnar sig endast när
metron är på stationen, så att
ingen kan falla ner på spåret. En
bra belysning och tillgänglighet
ökar stationernas trygghet. ■

Miljöcentralen
fastslog
arbetstiderna
Nylands miljöcentral har fastslagit den huvudsakliga arbetstiden
i Gräsviken till vardagar mellan
kl. 7 och 22. n

Västmetrons fräscha projektsymbol och projektets visuella
utseende planerades som ett
studentarbete vid Konstindustriella högskolan under ledning
av professor Marjatta Itkonen.
Symbolen har utarbetats av Mikko Luotonen, Maarit Hohteri och
Toni Lähde som studerar grafisk
formgivning vid Konstindustriella högskolan. ■

innebär byggande i berg, berättar
Hannu Mikola från Arkkitehtitoimisto CJN som är arkitekthuvudplanerare för projektet.
Byggarbeten utförs samtidigt
på olika håll av metrobanan.
– Med hjälp av förutsägelse
och noggrann planering kan
vi hålla oss till den beräknade
tidtabellen och de beräknade
kostnaderna, konstaterar projektingenjör Tero Palmu från
Länsimetro Oy. ■

!
Västmetron kortfattat

•
•
•
•
•
•
•
•

banans längd 13,9 kilometer
hela linjen under marken
7 stationer
1 stationsreservering
15 vertikala schakt
1 500 infartsparkeringsplatser för bilar
1 600 infartsparkeringsplatser för cyklar
kostnadsberäkning 713,6
miljoner euro

Aktuell
information om
Västmetron
På Västmetrons informationskontor (Metrokonttori) får du aktuell
information om vad som är på
gång. Kontoret ligger strax intill
centrumtornet i Hagalund på
adressen Tapiotorget 3 A och är
öppet vardagar kl. 9–17.
Information om Västmetron
finns också på webbsidan www.
lansimetro.fi som förnyats i
slutet av augusti. På webbsidorna
finns bland annat information
om byggarbetena samt om
planeringen och placeringen av
stationerna. Information finns på
finska, svenska och engelska.■
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MAAILMAN METROPOLIT: HELSINKI
TEKSTI nimi tässä KUVAT nimi tässä

Rakastettu ja kiistelty
Helsingin metro
Tuskin mikään rakennushanke on puhuttanut kaupunkilaisia kuluneen
puolen vuosisadan aikana yhtä paljon kuin metro. Kummeksutusta
tunnelijunasta on kehittynyt vuosien kuluessa kaupungin rakastettu
tunnus.

joka oli syntynyt peruskallion
murtumisessa puolitoista miljardia vuotta sitten. Tunneli rakennettiin ruhjeen läpi jäädyttämällä
maaperää. Työmaa sai nopeasti
lempinimen Helsingin suurin
pakastin.

Metro lunastaa paikkansa

Metrorataa pidennettäessä Ruoho
lahteen sekä kaupunkilaiset että
päättäjät kiittelivät
hanketta estoitta.

Helsingin suurin pakastin
Metron suunnittelun aloittamisesta rakentamispäätökseen
vuonna 1969 aikaa kului 14
vuotta. Ensi vaiheessa metrolinja
päätettiin rakentaa sinne, missä
liikennepulmat olivat pahimmat
eli Puotinharjusta keskustaan.
Ensimmäiset metrotyömaan
räjäytykset kuultiin kesäkuussa
1971. Metron rakentaminen oli
pioneerityötä monilta osin, mutta rakennustyöt etenivät ilman
kummempia kommelluksia.
Rakentamisen kipupisteenä
pidettiin niin sanottua Kluuvin ruhjetta, jolla tarkoitettiin
rapautuneesta kalliosta, liejusta
ja savesta muodostunutta kiilaa,

Metro on ympäristöteko
HKL tuo monikymmenvuotisen kokemuksensa Länsimetron suunnitteluun. Kaupunkilaisten näkökulma pysyy mukana suunnittelun joka
vaiheessa.

TEKSTI Sara Lindström KUVA HKL

Ensimmäiset visiot Helsingin
metrosta heitettiin ilmaan jo
viime vuosisadan alkupuolella.
Kaupunki oli laajentunut vauhdilla, mutta liikenteen kehitys
ei näyttänyt pysyvän perässä.
Lisääntynyt liikenne alkoi näkyä
kaupunkikuvassa saasteina ja
ruuhkina.
Metron suunnittelun lasketaan toden teolla alkaneen kuitenkin vasta vuonna 1955, kun
neljä kaupunginvaltuutettua teki
aloitteen maanalaisen saamisesta
Helsinkiin.
Metrohanke kulki alkutaipaleensa vastatuulessa. 60-luku oli
vahvan talouskasvun aikaa ja
ajan henki suosi yksityisautoilua.
Ajatus maanalaisesta liikenteestä herätti kummeksuntaa ja
vastustusta.

HKL:n metroasiantuntijat ovat vahvasti mukana Länsimetron suunnittelussa, kertoo HKL:n toimitusjohtaja ja Länsimetro Oy:n hallituksen varapuheenjohtaja Matti Lahdenranta.

Metrojunat ovat muotoilija Antti
Nurmesniemen ja Börje Rajalinin käsialaa ja ne valmistettiin
Tampereella Valmetin tehtailla. Metrojunien kalustuksessa
päädyttiin koviin penkkeihin
siisteyden ja paloturvallisuuden
vuoksi.
Metrojunat alkoivat kulkea
virallisesti 1. kesäkuuta 1982.
Valmistuessaan metro herätti
enää pieniäänistä narinaa, ja helsinkiläiset tutustuivat uuteen junaan innolla. Muutaman vuoden
kuluessa metro otti paikkansa
kulkuvälineiden joukossa, ja pikkuhiljaa yleinen mielipide alkoi
kääntyä positiiviseksi. Metrorataa pidennettäessä Ruoholahteen
vuonna 1993 sekä kaupunkilaiset
että päättäjät kiittelivät hanketta
jo estoitta.

Tervetuloa länteen
Alkuperäisissä suunnitelmissa
metron uskottiin levittäytyvän
verkostomaisesti eri puolille
kaupunkia. Kehitys ei kulkenut
aivan vuosikymmenien takaisten
visioiden mukaan, mutta kolme
vuotta sitten metron laajenemi-

nen otti merkittävän askeleen.
Espoon kaupunginvaltuusto
hyväksyi metrolinjan jatkamisen
Ruoholahdesta Matinkylään vuosien kiivaan keskustelun jälkeen.
Näillä näkymin Espoon rajan
yli pääsee metrolla ensi kerran
vuonna 2014. ■
Lähde: HKL: Tunnelijunasta suosikiksi – Helsingin metro 25 vuotta.

!
Helsingin metro
numeroina

•
•
•
•
•
•
•

17 asemaa, joista maan
pinnalla 10 ja tunneleissa 7
linjaradan pituus on 21,1 km
josta maan päällä 14,6 km
ja tunnelissa 6,5 km
matka Ruoholahdesta
Mellunmäkeen kestää 23
minuuttia
raideleveys on 1,524 metriä
matkustajamäärä on kasvanut joka vuosi 90-luvun
alusta asti
vuonna 2008 tehtiin lähes
58 miljoonaa matkaa
alkuaikoina metron lempinimiä olivat mm. myyrä,
kuoppajuna ja idän tomaatti

Länsimetro siirtää valmistuttuaan päivittäin 50 000–60 000 matkaa
busseista raiteille, mikä vähentää joukkoliikenteen päästöjä merkittävästi. Lisäksi kokemus on osoittanut, että metro lisää huomattavasti
joukkoliikenteen suosiota.
– Esimerkiksi Vuosaaren haara lisäsi välittömästi joukkoliikenteen
käyttöä alueella 39:stä 44 prosenttiin. Myöhemmin käyttäjämäärät
ovat jatkaneet kasvuaan ja nyt ollaan jo lähes 50 prosentissa. Myös
kansainväliset tutkimukset osoittavat, että metro lisää joukkoliikenteen käyttöä. Siksi uskallan veikata, että Länsimetro tulee olemaan
vuoden 2014 ympäristöteko Suomessa, kertoo HKL:n toimitusjohtaja ja
Länsimetro Oy:n hallituksen varapuheenjohtaja Matti Lahdenranta.
Länsimetro lisää joukkoliikenteen palvelutasoa huomattavasti ja
tuo helpotusta sekä säteittäis- että poikittaisliikenteen ongelmiin.
Esimerkiksi työpaikkakeskittymien välillä akselilla keskusta-Ruoholahti-Keilaniemi-Otaniemi pystytään liikkumaan alle kymmenessä
minuutissa. Lisäksi matkustajien odotus- ja matkustusolosuhteet ovat
hiljaisessa, lämpimässä ja tasaisesti kulkevassa metrossa aivan uudella tasolla.
– Laajennettu metro tuo verrattoman avun poikittaisliikenteen
ongelmiin, jotka ilmenevät muun muassa Kehä I:n ruuhkina. Metro tiivistääkin Helsingin seutua entistä yhtenäisemmäksi kokonaisuudeksi.

Kaupunkilainen mielessä
Metron suunnittelua ohjaa HKL:n metrosuunnitteluohje, jossa määritellään tarkkaan radan ja asemien tekniset vaatimukset. Asiakasnäkökulma on kuitenkin ehdoton ykkönen.
– Emme voi tehdä sellaista metroa, joka on täydellinen teknisenä
järjestelmänä, mutta ei toimi, jos sinne tulee asiakkaita, havainnollistaa Lahdenranta.
Suunnittelun lähtökohtana on metron automatisointi, joka toteutetaan nykyisessä Helsingin metrossa vuoteen 2013 mennessä siten,
että Länsimetro kulkee ensimmäisestä matkastaan lähtien automatisoidusti.
– Automatisointi mahdollistaa lyhyet vuorovälit ja on myös turvallisuusinvestointi. Sillä minimoidaan inhimillisten virheiden mahdollisuus
ja laituriovilla estetään onnettomuuksia.

Käytännön opit metrosuunnitteluun
Länsimetron varsinainen rakennesuunnittelu ostetaan eri erikoisosaalueiden metrorakentamisen ammattilaisilta. HKL:n asiantuntijoiden
rooli on ohjeistaa, valvoa ja tukea suunnittelutyötä.
– Meiltä löytyy kytkentä varsinaiseen liikennöintiin, liikennöintituotantoon ja ratojen ylläpitoon. HKL:läiset eivät ole pelkästään kirjanoppineita vaan meillä on tiivis kytkentä käytäntöön.
HKL:ltä mukana suunnittelutyössä on eri rooleissa yli viisitoista
henkilöä, joissa yhdistyy korkea koulutustaso ja pitkä ammatillinen
kokemus. Iso osa osallistui vuonna 1998 avatun Vuosaarenhaaran
suunnitteluun ja osa on ollut mukana jopa Helsingin
metron avaamisesta lähtien.
– Espoon ja Helsingin kaupunkien virastot ovat
myös tiivisti mukana metron suunnittelussa. Lisäksi
pelastusviranomaisten roolia ei voi liikaa korostaa. ■
TEKSTI Kimmo Malin KUVA Jaakko Lukumaa

Metrokonttori – ikkuna tulevaisuuden Espooseen
Aivan Tapiolan tornin vieressä osoitteessa
Tapiontori 3A sijaitsee Länsimetro-hankkeen tiedotuspiste. Metrokonttorista saat
ajankohtaisimman tiedon siitä, missä nyt
mennään ja pääset tutustumaan Länsimetron hankesuunnitelmaan ja rakentamisen edistymiseen. Lisätietoa Länsimetrosta www.lansimetro.fi
Metrokonttori on näyteikkuna espoolaisten tulevaisuuteen, sillä samoissa

tiloissa toimii Länsimetron lisäksi Espoon
matkailu, Suurpellon markkinointi ja
Tapiolan kehittämisprojekti.
Tapiolan kehittämisprojektilla kehitetään Tapiolan ympäristön liiketoiminnan,
asumisen ja elämisen edellytyksiä. Metro
muuttaa myös Tapiolaa.
Suurpelto on Kehä II:n varrelle rakennettava uudenlainen puistokaupunki.
Alueen ensimmäisten kerrostalojen raken-

taminen aloitetaan tänä vuonna.
www.suurpelto.fi
Espoon matkailu esittelee turistille tai
miksei espoolaisellekin, missä Espoossa
kannattaa syödä, nukkua, kokoustaa,
kokea ja kukkua. www.visitespoo.fi
Konttori on avoinna yleisölle arkipäivisin
kello 9–17. Tervetuloa!

Metrokonttori sijaitsee Tapiolassa, osoitteessa
Tapiontori 3A.

