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Metrolla pääsee Matinkylään elokuussa 2016. 

Kaupunki tiivistyy ja kehittyy tulevien metro- 

asemien ympärillä. Matinkylän ja Tapiolan liityntä-

terminaaliasemat tulevat olemaan ensimmäisen  

rakennusvaiheen asemista vilkkaimmat.  

Molemmilla asemilla arvioidaan olevan päivittäin 

yli 30 000 käyttäjää. Matinkylässä Ison Omenan laa-

jennus, bussiterminaali ja pysäköintilaitos valmis-

tuvat kesällä 2016. Silloin laajennusosasta löytyvät 

uusien kauppojen ja ravintoloiden lisäksi kirjasto, 

nuorisopalvelut, neuvola, terveysasema, mielen- 

terveys- ja päihdepalvelut, yhteispalvelu, Kela sekä 

HUS:n laboratorio- ja kuvantamistoiminnot.   

tapiola uudistuu vaiheittainen. Tapiolan  

liityntäterminaalin valmistuminen ajoittuu vuoteen 

2018. Uudistunut Leimuniitty, Tapiolan ympyrä 

ja kalliopysäköintilaitos valmistuvat jo aiemmin. 

Gardenin edessä on jo uusi pysäköintilaitos, josta 

on hyvät yhteydet kaupan palveluihin. Metron käyt-

töönoton jälkeen alueelle valmistuu vielä  

Ainoa kauppakeskuksen toinen ja kolmas vaihe. 

NiittykuMMuN metrokeskuksen rakentaminen 

on alkanut keväällä ja jatkuu syksyyn 2016. Metro-

keskukseen liittyvät kaksi asuintornitaloa valmis-

tuvat 2018 mennessä. Urheilupuiston asemaa ja 

ensi vaiheessa myös urheilutapahtumia palvelevan 

Jousenpuiston pysäköintilaitoksen rakentaminen on 

alkanut tänä keväänä. Jousenpuistoon on kaavoitettu 

myös uutta asumista. Aalto-yliopiston uusi kampus-

alue rakentuu tulevan metroaseman yhteyteen. Kei-

laniemeen on tulossa uutta asumista metroaseman 

välittömään läheisyyteen niin uusina rakennuksina 

kuin entisen Nesteen tornin eli nykyisen Fortumin 

pääkonttorin muuntamisena asunnoiksi. 

koivusaareN asema palvelee ensimmäisessä vai-

heessa erityisesti Lauttasaaren länsipuolen asukkaita. 

Lauttasaaressa metron yläpuolelle rakentuu uusi 

ostoskeskus ja uusia asuntoja.

siirtyMiNeN liityntäliikenteeseen ja metroon on iso 

muutos reitin varrella asuville ja asioiville. Liityntä-

bussit eivät vie pelkästään metroon vaan myös Matin-

kylän ja Tapiolan kaupunkikeskuksiin ja palveluihin. 

Kun metro Kivenlahteen valmistuu 2020, sujuvoituu 

liikkuminen edelleen. Matka Kivenlahdesta Tapiolaan 

kestää 15 minuuttia. Matinkylästä Urheilupuistoon 

metrolla sujahtaa kolmessa minuutissa. 

MetroN rakentamispäätös tehtiin Espoossa ja  

Helsingissä 2008. Käyttöönottoon on nyt 16 kuukautta 

ja rakentaminen on metron ykkösvaiheen varrella 

huipussaan. Metro tuo moninkertaisesti takaisin sen, 

mitä siihen on panostettu.  

 

 Olavi Louko 

 Länsimetro Oy:n  

 hallituksen puheenjohtaja 

mitä metro tuo mukanaan 
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METROUUTISET

Asemien 
runkotyöt 
loppusuoralla

Uusi metrojuna koeajossa 
Helsingissä 

ensimmäiset 
kuilurakennukset 
nousseet maan 
pinnalle 

Helsinkiin tilatuista uusista metrojunista 
ensimmäinen on koeajossa. M300-junan 
on valmistanut HKL:lle espanjalainen kis-
kokalustovalmistaja CAF. Uusi metrojuna 
on nelivaunuinen ja lähes 90 metriä pitkä 
eli nykyisten junien kahden vaunuparin 
mittainen. Metro on kokonaan läpikävel-

tävä eli sen sisätilat ovat täysin yhtenäistä 
tilaa. Junissa on myös ilmastointi.

Junia on tilattu kaikkiaan 20. Sarjan 
seuraavat junat toimitetaan Helsinkiin 
niin, että kaikki junat on toimitettu 
kesällä 2016. Uusia junia tarvitaan länsi-
metron liikenteen alkaessa. ■

Länsimetron poistumistiekuilut  
ovat valmistumassa. Länsimetrossa 
on noin 600 metrin välein maan 
pinnalle ulottuva poistumistie-,  
savunpoisto-, paineentasaus- ja 
ilmanvaihtokuilu. Kuilun keskellä 
sijaitsee palo-osastoitu poistumis-
tieporras. Ruoholahti - Matinkylä 
-osuudella kuiluja on yhteensä 15. 
Kuilujen ympäristön piha- ja 
vihertöihin päästään rakentamisen 
loppuvaiheessa. ■

Länsimetron rakentamisessa on päästy 
kiskotöihin. Metrokiskojen asennus alkoi 
helmikuun lopulla. Huhtikuussa 2015 
kiskoja on asennettuna Ruoholahdesta 
Tapiolan asemalle asti. Asemabetoneista 
on valettu 83,7 prosenttia ja ratatunne-
leiden reunaan asennettavista tukimuuri-
elementeistä on paikoillaan 93 prosenttia. 
Rakentaminen jatkuu asemilla ja metrolin-
jalla taloteknisillä töillä. 2016 aikana on 
vuorossa järjestelmien yhteensovittaminen 
ja koeajot. Metroliikenne Matinkylään 
alkaa elokuussa 2016. ■

Matinkylästä 
urheilupuistoon metrolla 
sujahtaa kolmessa 
minuutissa
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länsimetron liikenteen 
alkaessa junat ajavat 
linjoilla Matinkylä-vuosaari 
ja tapiola-Mellunmäki. 

 etelä-Espoo ja Lauttasaa-
ri siirtyvät raideliiken-
teeseen, kun metrolii-
kenne Ruoholahdesta 
Matinkylään alkaa  

15. elokuuta 2016. Kahdeksan 
uutta asemaa ja 14 kilometriä 
uutta ratalinjaa sisältävän en-
simmäisen vaiheen rakennustyöt 
valmistuvat pääosin tämän vuo-
den aikana. Rata sähköistetään 
ensi vuoden tammikuussa, jonka 
jälkeen aloitetaan junien koeajot. 
Kevään 2016 aikana viimeis-
tellään sähkö-, ilmanvaihto- ja 
valvontajärjestelmät.

– On hienoa saada tällainen 
vaativa kokonaisuus valmiiksi. 
Projekti on ollut työntäyteinen ja 
mielenkiintoinen, mutta meille 
tämä on vasta välietappi, sillä 
työt ovat jo käynnissä Matinkylä 
–Kivenlahti-välillä, Länsimetron 
toimitusjohtaja Matti Kokkinen 
kertoo.

Parhaillaan toisessa vaiheessa 
tehdään työtunneleita, ja vuoden 
loppuun mennessä kaikki isot 
louhintaurakat ovat käynnissä.

– Olen todella tyytyväinen 
yhteistyöhön, jolla rakentamistyö 
on tehty. Ilman kaupunkien ja 
erityisesti HKL:n erityisosaajien 
vahvaa panosta ei tästä olisi sel-
vitty näin hyvin. Toisen vaiheen 
tekeminen on huomattavasti hel-
pompaa, koska meillä on tuoreet 
kokemukset ensimmäisen vai-
heen rakentamisesta. Tiedämme, 
mihin erityisesti pitää kiinnittää 
huomiota, Kokkinen toteaa.

Merkittäviä vaikutuksia 
liikkumiseen ja kaupunki-
rakenteeseen
Länsimetro aloittaa liikennöin 
kuljettajien ohjaamana. Projek-
tilla on merkittäviä vaikutuksia 
Helsingin seudun joukkolii-
kenteeseen sekä Etelä-Espoon 

metrolla 
matinkylään 
ensi vuoden elokuussa
länsimetron rakentaminen etenee vauhdilla. ruoholahti–
Matinkylä-välin kaikki rakennustyöt muutamia viimeistelytöitä 
lukuun ottamatta valmistuvat tämän vuoden loppuun mennessä, 
ja ensi vuoden elokuussa ensimmäiset matkustajat pääsevät 
metrolla Matinkylään.

kylässä ja Tapiolassa eli laaduk-
kaissa vaihtopaikoissa, joissa 
on palveluita. Se on merkittävä 
asia kaupunkimaisen kehityksen 
kannalta, Anttila kertoo.

Arvioiden mukaan länsimetro 
saa aikaan 11 000 uutta joukko-
liikennematkaa vuorokaudessa, 

joista kaksi kolmasosaa on siirty-
mää yksityisautoilusta ja yksi kol-
masosa kokonaan uusia matkoja 
tai siirtymää kevyestä liikentees-
tä. Bussiterminaalit Matinkylässä 
ja Tapiolassa ovat avainasemassa 
kokonaisuudessa ja sen toimivuu-
dessa. Anttilan mukaan länsimetro 
on saanut aikaan sen, että metron 
varrelle ja asemien läheisyyteen 
tulee uusia asuntoja ja työpaikkoja, 
mutta haasteitakin riittää.

– Jos asema tai sen ympäris-
tö on rakennustyömaana, niin 
liityntäbussien reittien, pysäk-
kien ja myöhemmässä vaiheessa 
matkustajien liityntäkävelyiden 
järjestäminen on haastavaa. Me 
kuitenkin pyrimme yhdessä 
Helsingin seudun liikenteen, Es-
poon kaupungin ja Länsimetron 
edustajien kanssa tekemään väli-
aikaisjärjestelyistä niin joustavia 
kuin mahdollista.

Metro tulee liikennöimään kah-
della linjalla, joiden kummankin 
vuoroväli ruuhka-aikaan on viisi 
minuuttia. Vuoroväli yhteisellä 
osuudella Tapiola–Itäkeskus on 
tällöin 2,5 minuuttia, ja liityntälin-
jat ovat pääosin tiheämpiä kuin 
Espoon nykyinen bussiliikenne. 
Pääosalla matkustajista matka-
aika pysyy ennallaan tai lyhenee 
vaihtoyhteydestä huolimatta.

maankäyttöön ja kaupunki-
rakenteeseen.

– Yksi iso asia on se, miten  
Länsiväylän vyöhyke ja rannikko- 
Espoo kehittyvät. Se tapahtuu 
ajan myötä, ja länsimetron  
kakkosvaiheen vaikutukset 
ulottuvat 15–20 vuoden päähän, 
Helsingin seudun liikenteen 
joukkoliikennesuunnittelun 
johtaja Tero Anttila sanoo.

Espoon sisäisen liikenteen 
suurin muutos on liityntäliiken-
teen alkaminen, joka limittyy 
yhteen metroliikenteen kanssa ja 
palvelee espoolaisten asiointia 
erityisesti isoissa keskuksissa, 
Matinkylässä ja Tapiolassa. 
Joukkoliikenneyhteydet parane-
vat entisestään, kun metroyhteys 
Kivenlahteen valmistuu.

– Monet nykyiset vaihdotto-
mat matkat muuttuvat länsimet-
ron myötä vaihdollisiksi, mutta 
vaihdot tehdään pääosin Matin-

Uudet nelivaunuiset  
ovat yhtenäistä tilaa
Nykyinen metrokalusto täy-
dentyy länsimetron myötä 20 
uudella punaoranssilla junalla, 
joista ensimmäinen toimitettiin 
Suomeen maaliskuun alkupuo-
lella. Seuraavat saapuvat yksi 
kerrallaan toukokuusta alkaen 
noin kolmen viikon välein.

Helsingin kaupungin liiken-
nelaitoksen metroliikenteen 
johtaja Tapio Hölttä kertoo, että 
uudet junat näyttävät päälle-
päin modernisoiduilta versioilta 
nykyisiin verrattuna. Suurimmat 
muutokset paljastuvat sisätiloista.

– Väri on sama kuin vanhim-
pien 100-sarjan junien, ja jos 
katsoo junan nokkaa, niin se 
on hyvin samankaltainen kuin 
200-sarjan junissa. Suurin ero on 
se, että uudet junat ovat nelivau-
nuisia, koko 88 metrin pituudel-
taan yhtenäistä tilaa, eikä niihin 
voi liittää lisävaunuja.

Uusissa junissa on ilmas-
tointi, sprinklerit sekä inva- ja 
polkupyöräpaikkoja. Lisäksi 
klaffipenkit on korvattu sivu-
penkeillä. Ensimmäinen juna 
otetaan käyttöön heti, kun se on 
liikennöitävässä kunnossa, mutta 
hätäisimmät joutuvat vielä odot-
tamaan. Junat tuodaan Suomeen 
neljänä kappaleena, joten kaape-
leiden yhdistäminen, vaunujen 
kytkeminen sekä mittaukset ja 
testaukset vievät aikaa. Kaikki 
testaus tapahtuu varikolla.

Kun ensimmäinen uusista 
junista rullaa raiteille palve-
lemaan matkustajia, pääsee se 
samalla Herttoniemen valvomon 
näytölle, jonne metroliikenteen 
valvonta on nykyisin keskitetty. 
Liikenne-, turva- ja tekninen 
valvomo ovat kaikki saman katon 
alla. Höltän mukaan valvomossa 
on jo myös niin sanottu länsi-
metro-pöytä.

– Tiedon kulku on selvästi 
parempaa, kun kaikki on keski-
tetty samaan tilaan. Länsimetro 
tuo lisää vaativuutta ja tehtäviä, 
ja olemme varautuneet myös 
siihen, että valvomoon voidaan 
tarvittaessa ottaa lisää henkilöstöä.

Lisää henkilöstöä tarvitaan 
myös uusien junien kuljettami-
seen, joten HKL aloittaa mittavat 
koulutukset vielä tämän vuoden 
aikana. Uusia kuljettajia koulute-
taan yhteensä noin 70–80. ■

teksti Jani Kohtanen

tiesitkö, että  
Matinkylän ison omenan palvelu-
torille tulee 6 000 neliömetriä eli 
jalkapallokentän verran espoon 
kaupungin palveluja. palvelutori 
aukeaa kesällä 2016. 

tiesitkö, että  
Metrotunneliin ja asemille 
asennetaan kaikkiaan noin  
2 400 km sähkökaapelia.  

tiesitkö, että  
länsimetron kiskot tuodaan  
öisin vuosaaresta ruoho- 
lahteen Helsingin metrolinjaa 
pitkin. yksi kisko on 120 m pitkä.

Arkkitehtitoimisto HKP oy indav oy

 uudet junat 
näyttävät 
modernisoiduilta 
versioilta nykyisiin 
verrattuna.
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kiskoasennusta lauttasaaren 
aseman länsipuolella  
helmikuussa 2015.

Matinkylän liityntäterminaalissa vaihdetaan 
sujuvasti bussista metroon. Havainnekuvasta 
on poistettu kerroksia bussiterminaalin päältä 
osoittamaan liikkumista bussiterminaalin ja 
metron välillä.

lauttasaaren aseman 
laituritaso. liikennöinti 
elokuussa 2016 alkaa 
ilman laituriovia.
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 t eknologiajohtaja Iivo 
Leinonen kertoo, että 
yritys on ollut länsi-
metron hankkeessa 
mukana suunnittelu-

vaiheesta saakka. Moduulien 
asentaminen on Leinosen mukaan 
mielenkiintoista työtä, joka vaatii 
monipuolista osaamista.

– Meillä on pieni kuuden 
hengen yritys. Työntekijöistä 
viisi työskentelee nyt täysipäi-
väisesti tämän projektin parissa. 

Metron rakentamisessa tarvitaan monenlaista tekemistä ja taitoa. 
iivo leinonen on teknologiajohtaja taivassalolaisessa Hellman’s 
production oy:ssa, joka vastaa länsimetron wc-moduulien 
toimittamisesta ja asentamisesta. pienelle yritykselle metroasemien 
vessojen asennus tarjoaa töitä pitkäksi aikaa.

Pienessä yrityksessä kaikkien 
pitää osata tehdä vähän kaikkea, 
se tekee tästä hommasta haasta-
vaa ja kiinnostavaa, Leinonen 
kuvailee.

Vaikka wc-moduuleja valmis-
tetaan sarjatyönä, ei töiden parissa 
ole tylsää. Jokainen asennus 
on erilainen, eikä kahta saman-
laista päivää osu kohdalle. 
Wc-moduulien toimittamiseen 
tehdään tarkat suunnitelmat ja 
aikataulut, joissa tulee pysyä, 

mutta tavallinenkin työpäivä 
sisältää aina yllätyksiä. 

Wc-asennusten sähköpuolesta 
vastaava Leinonen saattaa aamulla 
aloittaa sähkötyön, mutta joutua 

keskeyttämään ja siirtymään 
toisaalle työtoverin tarvitessa 
auttavaa käsiparia. Päivään voi 
mahtua niin tavaran kuljetusta 
kuin palaverejakin. Myöhemmin 
palataan verstaalle, ja työt 
jatkuvat siitä, mihin viimeksi 
jäätiin. Leinonen luonnehtiikin 
omaa työnkuvaansa hektiseksi ja 
varsin monipuoliseksi.

Huolellinen suunnittelu 
takaa tehokkaan työn 
Metroasemat ovat isoja työmaita, 
joilla työskennellessä monta asi-
aa on otettava huomioon. Metro-
tunnelissa tilat ovat ahtaammat 
kuin maan pinnalla, joten wc-
moduulien vieminen tiloihin on 
mietittävä tarkkaan jo etukäteen. 
Raskaampi moduuli painaa puoli-
toista tonnia, joten varovaisuus 
on ahtaassa tunnelissa tarpeen.

Leinosen mukaan työskentely 
hankkeen parissa on sujunut 
hienosti. Wc-asennukset on 
huomioitu työmaalla, ja niitä 
varten on valmistauduttu hyvin, 
jotta työskentely sujuisi mutkatto-
masti. Wc-asennusten osalta 

 espoon kaupungin 
elinkeinojohtaja Tuula 
Antola on taustaltaan 
Otaniemen teekkari ja 
espoolainen startup-

yrittäjä. Otaniemi lähialueineen 
on Pohjois-Euroopan suurin in-
novaatiokeskittymä. Alueella on 
14 100 opiskelijaa, 5 000 tutkijaa 
ja 25 tutkimus- ja kehittämis-
keskusta sekä suuri osa Suomen 
pörssiyrityksistä.

– Espoo on elämysten ja 
innovaatioiden puutarha, Espoo 
Innovation Garden. Tavoitteena 
on tuoda toimijat yhteen, vah-
vistaa yhteistyötä ja sitä kautta 
myös yhteisöllisyyttä. Haluamme 
rakentaa kasvualustaa uusien 
työpaikkojen synnylle ja hyvän 
elinympäristön vahvistumisel-
le eri toimijoiden yhteistyönä, 
Tuula Antola kertoo. 

Innovaatioiden puutarhasta 
on lähtenyt kasvuun jo 145 uutta 
yritystä Otaniemessä toimivan 
Startup Saunan kautta. 

– Kaupungin tehtävänä on luo-
da edellytyksiä hyvinvoinnille, 
kasvulle ja kansainvälisyydelle. 
Yhtälailla investoinnit länsi-
metroon ja espoolaiskoulujen 
opetustarjonta 38 kielellä luovat 
näitä edellytyksiä. Otaniemen 

otaniemessä 
kasvatetaan 
ideoita 

yhteisöstä kummunneet menestys-
tarinat, kuten Supercell ja Rovio, 
vauhdittavat myös uusien tarinoi-
den syntymistä, Antola kertoo.

Osaaminen, palvelut ja 
luonto houkuttimena
Elinkeinojohtajana Tuula Antola 
osallistuu aktiivisesti Aalto-kam-
puksen kehittämiseen ja koko 
alueen vetovoiman kasvatta-
miseen, myös kansainvälisesti.  
Otaniemessä asuu, opiskelee ja 
työskentelee tällä hetkellä yli 
sadan eri kansallisuuden edusta-
jaa. Aalto-yliopiston tutkimus- ja 
opetushenkilökunnasta kansain-
välisten osaajien osuus on lähes 
kolmannes. 

– Osaaminen vetää puoleensa 
osaamista. 51 prosentilla yli 
24-vuotiaista asukkaista on 
korkeakoulututkinto. Luonnon-
läheisyys, sujuvat peruspalvelut, 
laadukkaat koulut ja päiväkodit, 
elinympäristön turvallisuus sekä 
sujuvat liikenneyhteydet ovat 
asioita, joita kansainväliset osaa-
jat arvostavat, Antola summaa. 

Osaamisen ja palveluiden 
lisäksi moniin vetoaa luonnonlä-
heisyys. 

– Merellinen luonto on olen-
nainen osa aluetta. Nuuksion 

Metro yhdistää aalto-yliopiston, 
tapiolan ja keilaniemen asemat. 
espoo kehittää yhdessä kumppa-
neidensa kanssa alueesta osaa-
miskeskittymää, jossa ideat ja 
innovaatiot jalostuvat uusiksi 
työpaikoiksi.  

METRO MAAILMALLA

KYSY KATILTA JA RIINALTA

Vancouver on monen vuoden 
ajan sijoittunut kärkijoukkoon 
monissa kansainvälisissä elämän-
laatua mittaavissa tutkimuksissa 
ja sitä pidetään yhtenä parhaista 
kaupungeista elää. Kaupunki on 
viimeiset vuosikymmenet keskit-
tänyt asumista keskusta-alueelle. 
Vancouver onkin urbanismin 
mallikaupunki. Keskustan asu-
kasmäärä on viimeisen 15 vuoden 
aikana kasvanut 75 prosenttia 
ja työpaikkojen lukumäärä 
26 prosenttia. Tästä huolimatta 
autoliikenteen määrä keskustassa 
on laskenut 25 prosenttia.
Kaupunki on investoinut paljon 
joukkoliikenteeseen, josta hyvänä 
esimerkkinä on kaupungin 
automaattimetro SkyTrain. 

hankkeessa ollaan jopa aikatau-
lusta edellä.

– Teimme paljon töitä tämän 
projektin eteen jo ennen kuin 
kaupat oli edes tehty. Tarkat 
suunnitelmat ja piirustukset 
tehtiin valmiiksi jo tarjouskilpai-
luvaiheessa. Hyvä suunnittelu 
auttoi pääsemään nopeasti käyn-
tiin, sanoo Leinonen.

Länsimetroon tulevat wc-
moduulit ovat lattiasta kattoon 
ruostumatonta terästä. Kaikki si-
säkalusteet wc-istuimesta lähtien 
ovat Hellman’s Production Oy:n 
itse suunnittelemia ja valmista-
mia. Wc:n tulee olla pitkäikäinen 
ja kolhut kestävä – siksi valmis-
tuksessa käytetäänkin vahvoja 
materiaaleja. 

– Ajatuksena on, ettei vessoja 
saa millään rikki. Vandalismin 
vaikutukset pyritään näin mini-
moimaan. Tärkein periaate 
wc-moduulien valmistuksessa 
on kestävyys. Vahvojen materiaa-
lien valinnan lisäksi tärkeää on 
ulkonäkö: moduulin tulee myös 
näyttää hienolta, toteaa Leinonen.

Turvaa tulevaisuuteen
Pienelle toimijalle länsimetron 
wc-moduulien asennussopimus 
tuo varmuutta tulevaisuudesta. 
Metroon asennetaan 33 wc:tä, 
joten projekti tarjoaa taivassalo-
laiselle yritykselle töitä syksyyn 
saakka. Takuuajan huoltojen mer-
keissä työt jatkuvat vielä ainakin 
seuraavan viiden vuoden ajan.

– Kyllä tämä on tosi iso juttu 
meille. Hankkeen myötä olemme 
päässeet palkkaamaan lisää po-
rukkaa ja kasvamaan yrityksenä. 
Missään vaiheessa ei kuitenkaan 
ole tullut pelkoa siitä, ettem-
mekö pystyisi tällaista hommaa 
hoitamaan, Leinonen vakuuttaa.

Vuonna 2011 aloittanut yritys 
on päässyt rivakasti tekemisen 
makuun, ja motivaatio kestävien 
moduulien valmistukseen on 
vahva. Tarjouskilpailun voitto 
avasi ovet suureen hankkeeseen, 
joten Leinosella työtovereineen 
riittää asennettavaa.

– On ollut mielenkiintoista 
päästä mukaan näin isoon pro-
jektiin ja saada seurata sen edis-
tymistä. Hienointa oli kuitenkin 
saada tietää, että töitä riittää 
vuodeksi eteenpäin. Se on ollut 
se kaikista paras juttu. ■

kansallispuiston erämaa on vain 
puolen tunnin ajomatkan päässä 
Keilaniemen globaalien suuryri-
tysten pääkonttoreista.

Metro helpottaa liikkumista
Aalto-yliopiston asemalla Otanie-
messä arvioidaan olevan päivittäin 
12 000 käyttäjää. Pääsisäänkäynti 
sijaitsee Aalto-yliopiston pää-
rakennusta vastapäätä, lehmus-
kujan kupeessa. Toinen sisään-
käynti sijaitsee Tietotiellä. Metron 
pääsisäänkäynnin yläpuolelle on 
rakentumassa Aalto-yliopiston uusi 
kampusalue. Yliopiston tilat ja 
metro tuovat mahdollisuuksia mo-
niin kohtaamisiin ja yhteistyöhön. 

– Kaupungin roolina on tarjota 
puitteita – tapahtumia ja tiloja 
– eri toimijoiden kohtaamisille ja 
yhteistyölle. Myös alueen ja sen 
osaamisen markkinointi on olen-
nainen osa työtä, jota kaupunki 
tekee koko yhteisön hyväksi, 
yhdessä kumppaneiden kanssa, 
Antola kuvailee. ■

 1  kun matkustaa tapiolasta 
rautatientorille, niin pitääkö 
ruoholahdessa vaihtaa 
metroa?

Metroa ei tarvitse Ruoholahdessa 
vaihtaa. Metro liikennöi kahdella 
linjalla Matinkylä-Vuosaari ja 
Tapiola-Mellunmäki.

 2 olen allerginen koirille ja 
kissoille, miten allergikot on 
huomioitu uusissa avoimissa 
metrovaunuissa?

Uusissa junissa puolet vaunusta 
osoitetaan allergikoille. Sama 
käytäntö on nyt M-200-sarjan 
junissa. M-100-sarjan junissa on 
puolestaan kokonainen vaunu 
osoitettu allergikoille.

 3Joko metroa rakennetaan 
kivenlahteen asti? 
Meneekö sekin metro 
maan alla?

Metron kakkosvaiheen rakenta-
minen Matinkylästä Kivenlah-
teen on alkanut työtunneleiden 
louhinnalla. Metro kulkee koko 
matkan maan alla tunnelissa.  ■

Mitä haluat tietää länsi-
metrosta tai metron 
rakentamisesta?
vuorovaikutusinsinööri 
kati vesikallio ja asu-
kastiedottaja riina 
kairulahti vastaavat 
asukkaiden kysymyksiin. 

vaNCouveriN Metro 
■  2,4 miljoonaa asukasta
■  400 000 päivittäistä matkaa
■  metro 68,8 km
■  47 asemaa
■  kolme linjaa

teksti satu Linkola kuva timo Kauppila

teksti Pauliina Harno kuva Kimmo Häkkinen

? kysy Metrosta

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

Verkko rakentuu linja 
kerrallaan 
Vancouverin metropolialue on 
2,4 miljoonalla asukkaallaan 
Kanadan kolmanneksi suurin. 
Aluetta palvelevalla SkyTrainilla 
tehdään päivittäin noin 400 000 
matkaa. Se kulkee pääasiallisesti, 
nimensä mukaisesti, irti maasta 
pilareiden päällä. Tällä hetkellä 
kolmesta linjasta koostuva metro-
verkko on 68,8 kilometrin mittai-
nen ja kattaa 47 asemaa. Linjoista 
ensimmäinen, Expo Line, raken-
nettiin vuoden 1986 Vancouverin 
maailmannäyttelyyn, jonka 
aiheena oli sopivasti liikenne ja 
viestintä. Osittain samoja raiteita 
käyttävä Millennium Line aloitti 
liikenteen 2002 ja lentokentälle 
kulkeva Canada Line vuonna 
2009 palvelemaan talviolympia-
laisiin saapuvia kisaturisteja. 

Vuonna 2016 linjasto laajenee, 
kun Millennium Linen laajennus 
Evergreen Line valmistuu. 

Myös metro pitää 
kärkipaikkoja
Vancouverin metro kulkee ilman 
kuljettajaa automaattimetrona. 
Linjasto on Pohjois-Amerikan 
pisin täysin automatisoitu metro. 
Kuten itse kaupunkikin, myös 
metro pärjää vertailuissa. Expo 
Linen varrella sijaitsee maailman 
pisin vain metroliikenteelle 
tarkoitettu silta. ■

tärkein periaate 
wc-moduulien 
valmistuksessa 
on kestävyys.

espoo on elämysten 
ja innovaatioiden 
puutarha.

Hellman's production oy:n 
teknologiajohtaja iivo leinonen 
kertoo, että pienessä yrityksessä 
jokaisella työntekijällä on oltava 
monipuolista osaamista.

Kestävä wc vaatii 
paljon pohjatyötä
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Vancouver on urbanismin mallikaupunki

– espoo innovation 
Garden tuo toimijat yhteen

Opiskelijat mukana aseman 
innovaatioelämyksen suunnittelussa 
Aalto-yliopiston Product Development Project - kurssin eli PdP:n 
opiskelijat ovat miettineet, miten metron käyttö ja liityntäliikenne 
olisi käyttäjälle sujuvaa. sujuvuuden ja miellyttävyyden lisäksi 
halutaan korostaa aseman ja koko otaniemen innovatiivisuutta 
ja elämyksellisyyttä, metrolaiturilta alkaen. PdP-kurssin opiske-
lijatiimiin kuuluu yksitoista eri alan opiskelijaa, jotka edustavat 
kahdeksaa kansallisuutta ja neljää maanosaa. tähän mennessä 
PdP-kurssilaiset ovat toteuttaneet yli 200 projektia. espoon 
kaupunki on mukana ensimmäistä kertaa. 

espoon elinkeinojohtaja 
tuula antola haluaa kasvattaa 
otaniemestä euroopan parhaan 
innovaatioympäristön.

otaniemen lehmuskuja pilkistää 
aalto-yliopiston aseman pääsisäänkäynnin 
lippuhallitasolla.  
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teksti Otto-Wille Koste
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 v 
aikka Kone on kokenut 
ja globaali toimija, niin 
länsimetron laitteiston 
toimitus on sille Euroo-
pan mittakaavassa 

erittäin suuri projekti. Punaisena 
lankana hissien, liukuportaiden 
ja uloskäynteihin tulevien auto-
maattiovien suunnittelussa on 
toiminut laatu, käytettävyys ja 
helppo huollettavuus.

Koneen projektipäällikkö 
Tony Wigren kertoo projektin 
alkaneen huolellisella suunnitte-
lulla ja asiakkaan tarpeen kartoi-
tuksella.

– Metroprojektiin kuuluu 
kahdeksan asemaa, joihin kaikkiin 
asennamme hissit, liukuportaat 
ja automaattiulko-ovet. Yhteensä 
hissejä tulee 43 kappaletta ja 
liukuportaita 66. Aivan aluksi 
teimme asiakkaan tarpeita vas-
taavat valmistuskuvat ja malli-
katselmukset tehtaalla. Esimer-
kiksi hissit metroasemille 
tulevat Hyvinkään tehtaalta ja 
liukuportaat Kiinan tehtaalta, 
kertoo Wigren.

yksi metroaseman keskeisimpiä elementtejä on kulkuväylä 
laiturille ja sieltä pois. laitetoimittaja kone teki keväällä 2012 
suurkaupat sitoutumalla toimittamaan länsimetron metroasemien 
hissit, liukuportaat ja automaattiulko-ovet. 

teksti outi Karonen kuvat timo Kauppila

Koeponnistukset jo tehtaalla
Metrojen laitteistot tulevat 
kovaan käyttöön, ja siksi niitä 
testataan huolellisesti jo tehdas-
tuotantovaiheessa. Esimerkiksi 
liukuportaat kootaan ja koekäyte-
tään kertaalleen tehtaalla Kiinas-
sa, mutta puretaan sen jälkeen 
erillisiksi lohkoiksi kuljetusta 
varten. Kun lohkot on koottu 
metroasemalla jälleen yhteen, 
aloitetaan niiden kalustaminen.

– Osa liukuportaiden palasista, 
kuten esimerkiksi käsikaiteet ja as-
kelmat, puretaan tehdaskokoami-
sen jälkeen ja laitetaan myöhem-
min käyttöpaikalla takaisin. Aivan 
lopuksi liukuportaisiin asennetaan 
vielä sähköt, joiden avulla portaita 
käytetään, selventää Wigren. 

Liukuporraslohkot ovat 
painavia möhkäleitä, ja niiden 
kokoamista ja nostoa varten on 
jouduttu asentamaan aseman 
kattoon tukevat metallipalkit. 
Palkit otetaan ennen metron 
käyttöönottoa pois, ja tavallista 
metrokäyttäjää odottavatkin vain 
sutjakkaasti kulkevat liukuportaat.

ei yhtään estettä matkalla metroon

LÄNSIMETRO IN ENGLISH

LÄNSIMETRO PÅ SVENSKA 

read more about 
the progress of the 
West Metro project: 
www.lansi metro.fi  
≥ in english

MITÄ MIELTÄ?

mikä sujuvoittaa 
metromatkaasi?
otaniemessä Aalto-yliopiston nimeä 
kantavan metroaseman rakennustyöt 
ovat vauhdissa. tulevaisuudessa asemaa 
arvioidaan käyttävän päivittäin noin 
12 000 ihmistä, ja vilkkaalla asemalla met-
romatkan sujuvuus on tärkeää. Kysyimme 
otaniemessä liikkuvilta, mikä tekisi heidän 
matkastaan entistä vaivattomamman.

pekka saarela
omalta kannaltani liityntäliikenteen 
sujuvuus on tärkeää. siinä auttaisi matka-
puhelinapplikaatio, josta näkisi, millä 
parkkipaikoilla on tilaa – silloin ei menisi 
aikaa etsimiseen. Palvelut ovat tärkeitä, 
ja toivoisinkin, että otaniemen aseman 
yhteyteen tulisi kauppoja ja ravintoloita. 
työpäivän jälkeen maistuisi olut!

HeNri Merikallio 
Ja Mikko eNNari
Visuaalinen sovellus, josta näkee, missä metrot 
menevät, voisi olla hyödyllinen ja hauska. 
Langaton nettiyhteys on kai jo muodostunut 
jonkinlaiseksi itsestäänselvyydeksi. toistaiseksi 
metroa on tullut käytettyä aika vähän, mutta 
käyttö lisääntyy varmasti nyt, kun metro tulee 
espooseenkin.

JasMiNa aouNi 
Puhelimeen saatava sovellus, josta näkisi 
aikataulut, olisi toimiva. Helsingin metrossa 
netti toimii jo, tämä olisi tärkeää myös 
espoossa. Lippuautomaatit asemilla helpotta-
vat matkustamisen sujuvuutta.  mobiiliappli-
kaatiossa pitäisi näkyä metrojen myöhästy-
miset tai aikataulumuutokset reaaliajassa. 

teksti Ja kuvat Pauliina Harno

lauttasaaren 
aseman betonivaluja.

Iivo Leinonen är teknologichef 
på Hellman’s Production Oy, 
ett företag som ligger i Tövsala. 
Företaget ansvarar för leverans 
och installation av wc-moduler 
i västmetron. Installationen av 
toaletter på metrostationerna 
erbjuder det lilla företaget arbete 
för en lång tid.

Teknologichef Iivo Leinonen 
berättar att företaget har deltagit 
i västmetro-projektet ända sedan 
planeringsskedet. 

Leinonen, som ansvarar för 
den elektriska installationen av 
toaletter, kan börja med elarbeten 
på morgonen, men blir kanske 
tvungen att avbryta sitt arbete 
och gå till en annan plats när 
kollegan behöver en hjälpande 
hand. Under dagen hinner Leino-
nen med såväl transport av varor 
som möten. Senare återvänder 
han till verkstaden och fortsätter 
med sitt arbete. Leinonen beskri-
ver sitt arbete som hektiskt och 
mångsidigt.

Eftersom utrymmena i met-
rotunneln är trånga, måste man 
tänka över noggrant i förväg, 
hur wc-modulerna ska föras in i 

utrymmena. Den tyngre modulen 
väger 1 500 kg, så aktsamhet är 
nödvändigt i den trånga tunneln.

Enligt Leinonen har arbetet 
med projektet gått bra. I fråga 
om wc-installationerna ligger vi 
till och med före tidsschemat. 
Wc-modulerna som kommer till 
västmetron är från golv till tak 
av rostfritt stål. Toalettstolen och 
hela den övriga utrustningen 
har designats och tillverkats av 
Hellman’s Production Oy. 

– Den viktigaste principen är 
hållbarhet. Dessutom är utseen-
det också viktigt: modulen ska se 
stilig ut, konstaterar Leinonen.

För ett litet företag ger avtalet 
om installation av wc-moduler 
framtidssäkerhet. I metroarbetet 
ingår installation av 33 toaletter, 
så projektet erbjuder företaget i 
Tövsala arbete ända till hösten. 
Servicearbetet som fortsätter un-
der garantitiden erbjuder arbete 
åtminstone under de följande 
fem åren.

– Det här är en stor grej för oss. 
I och med projektet har vi kunnat 
anställa ny personal och växa 
som företag, säger Leinonen. ■

metro to matinkylä 
in August next year

inga hinder på vägen mot metron

en hållbar toalett kräver 
mycket grundarbete

espoo innovation Garden: 
ideas grow at otaniemi
Tuula Antola, Director of 
Economic and Business Develop-
ment, City of Espoo, is an alumna 
of Otaniemi and and used to be 
owner of a startup company. 
Otaniemi and its immediate sur-
roundings is the largest innovation 
hub in Northern Europe. There are 
14,100 students, 5,000 researchers 
and 25 research and development 
centres as well as dozens of listed 
companies in the area.

– Espoo Innovation Garden 
aims to bring together players 
from different fi elds and promote 
cooperation as well as community 
spirit. We want to create a breed-
ing ground for new jobs and a 

good living environment in 
a joint effort with all the different 
players, says Tuula Antola. 

By now, Espoo Innovation 
Garden, through the Startup 
Sauna at Otaniemi, has contrib-
uted to the initial growth of 
145 new fi rms. 

– The local government has a 
duty to create opportunities for 
well-being, growth and interna-
tional relations. Such opportuni-
ties are created by investments 
in the länsimetro on the one 
hand and courses offered in 
38 languages in Espoo’s schools 
on the other. Success stories, 
such as Supercell and Rovio, 

Ett av de centralaste elementen 
på metrostationerna är passagen 
till och från plattformen. Maskin-
leverantören Kone gjorde en stor 
affär genom att förbinda sig att 
leverera hissar, rulltrappor och 
automatiska ytterdörrar till 
metrostationerna. 

Tony Wigren, projektchef på 
Kone berättar att metroprojektet 
omfattar åtta stationer. Samman-
lagt behövs det 43 hissar och 
66 rulltrappor. Utrustningen 
som används i metron måste tåla 
hård användning, och därför 
testas den noggrant redan under 
fabriksproduktionen. 

På grund av de stora användar-
volymerna fi nns det två hissar på 
varje station och tre rulltrappor 

bredvid varandra.  Plattformen 
är tillgänglig endast via hiss eller 
rulltrappa, och därför är dessa 
transportmedel särskilt viktiga. 
Förutom den stora använd-
ningsgraden har man i fråga om 
rulltrapporna och hissarna på 
metrostationerna fäst vikt vid att 
utrustningen ska vara enkel att 
underhålla samt att ytorna ska 
vara hållbara.

Vid byggandet av västmetron 
har man också beaktat de metro-
resenärer som har specialbehov. 
Alla ingångar till metrostationerna 
är tillgängliga och i hissarna har 
man till exempel använt ytterst 
modern teknologi.

– Hissdörrarna har automatisk 
detektion, dvs. hissen upptäcker 

The länsimetro construction 
project is progressing rapidly: 
the fi rst passengers will be able 
to take the metro to Matinkylä in 
August 2016. 

South Espoo and Lauttasaari 
will become accessible by rail as 
the metro connection between 
Ruoholahti and Matinkylä 
opens on 15 August 2016. The 
construction work for the fi rst 
phase, including eight new sta-
tions and 14 kilometres of new 
tracks, will be completed by the 
end of this year. 

– I am very pleased with the 
collaboration in this construction 
project. The experts in the various 
municipal departments and, in 
particular, Helsinki City Trans-
port, have played a crucial role 
here, says Matti Kokkinen, Man-
aging Director of Länsimetro.

Länsimetro will have sig-
nifi cant impacts on the public 
transport in the Helsinki region 
as well as on the land use and 
city structure in South Espoo.

– One important issue is the 
development of the Länsiväylä 
zone and coastal Espoo. That will 
take its time, and the impacts 
will be visible in 15–20 years 
time, says Tero Anttila, Director 
of Public Transport Planning 
Department at Helsinki Regional 
Transport.

The biggest change in Espoo’s 
internal traffi c will be the start of 
feeder traffi c to serve the metro. 

It will make the business and 
administrative centres of Matin-
kylä and Tapiola more accessible. 

There will be two metro lines: 
on both of them, trains will start 
at fi ve-minute intervals during 
rush hours. On the joint section, 
Tapiola–Itäkeskus, the trains will 
start at 2.5-minute intervals. On 
the feeder lines, buses will start 
more frequently than currently 
in Espoo. For most passengers, 
the travel time will remain the 
same or become shorter.

Twenty new trains, coloured 
red, will be acquired. Metro Traf-
fi c Director Tapio Hölttä, Helsinki 
City Transport, says that the new 
trains will look like modernised 
versions of the existing trains. 

– The biggest difference will 
be that the new trains have four 
seamlessly interconnected 
carriages with a total length of 
88 metres; no additional car-
riages can be coupled to these.

The new trains will have 
air-conditioning, sprinklers and 
facilities for wheelchairs and 
bicycles. In addition, the folding 
seats have been replaced by side 
benches. Today, all monitoring 
of metro traffi c takes place at the 
Herttoniemi monitoring centre. 

– The fl ow of information is 
clearly better now that every-
thing is centralised in the same 
place. We are also prepared to hire 
more people in the monitoring 
centre, if necessary. ■

läs mer om väst-
metron-projektets 
fortskridande: 
www.lansimetro.fi /
sv/aktuellt

Metroasemilla käyttö 
on jatkuvaa
Metroasemilla kuhisee jatkuvasti 
suuri joukko matkustajia, joten 
käyttöön tulevien laitteiden 
täytyy olla erittäin kestäviä.

– Käyttäjämäärät tulevat ole-
maan metroasemilla suuria, ja ne 
nousevat koko ajan. Tästä syystä 
hissejä on joka asemalla kaksi ja 
liukuportaita vierekkäin kolme 
kappaletta. Kestävät laitteet 
takaavat sen, että turhia ruuhkia 
ei synny. Metrolaiturille ei pääse 

muuta reittiä pitkin kuin hissillä 
tai liukuportaita, ja siitä syystä 
nämä kulkulaitteet ovat erityisen 
tärkeitä, toteaa Wigren.

Metroasemien liukuportaissa 
ja hisseissä on kiinnitetty 

huomiota suuren käyttöasteen 
lisäksi laitteiden helppoon 
huollettavuuteen ja pintojen kes-
tävyyteen. Helppo huollettavuus 
on ollut tärkeä valintakriteeri jo 
laitteiden valmistajaa valitessa.

Esteettömyys etusijalla
Länsimetron rakentamisessa on 
huomioitu suurien matkustaja-
joukkojen seassa myös ne metro-
matkaajat, joiden liikkumiseen 
liittyy erityistarpeita. Metro-
asemien kaikki sisäänkäynnit 
ovat esteettömiä ja esimerkiksi 
hisseissä on käytetty erittäin 
modernia teknologiaa.

– Hissien ovilla on automaatti-
tunnistus, eli hissi havaitsee 
odottavan matkustajan ja tulee 
automaattisesti paikalle. Sen 
jälkeen hissi vie automaattisesti 
ylempään tai alempaan kerrok-
seen, lähtöpaikasta riippuen. 
Eli käytännössä matkustaja 
pääsee metrolaiturille koske-
matta mihinkään. Se on aika 
esteetöntä, Wigren kuvailee 
toimintamekanismia.

Liikuntarajoitteisten metro-
matkaajien lisäksi myös kuulo- 
ja näkörajoitteiset matkustajat 
on otettu huomioon. 

– Näkörajoitteisia varten his-
seissä on ääniohjauksia. Käyttäjä 
kuulee koko ajan, missä päin hissi 
sillä hetkellä on, eli hissit pitävät 
tiettyä tunnistettavaa ääntä.

Turvallisuutta ja tyylikästä 
ulkonäköä unohtamatta
Metron hissien, liukuportaiden 
ja automaattiovien suunnitte-
lussa käytettävyys ja kestävyys 
ovat olleet etusijalla, mutta myös 
turvallisuustekijät ovat äärim-
mäisen tärkeitä tilassa, jossa 
liikkuu suuri joukko ihmisiä.  
Potentiaaliset turvallisuusriskit 
on huomioitu huolellisesti.

– Joka asemalla on ainakin 
yksi hissi, joka on palomies- ja 
evakuointikäyttöön sopiva. Tämä 
tarkoittaa sitä, että palomiehet 
pystyvät tarvittaessa ottamaan 
hissin käyttöön ja ohjaamaan 
sitä itse. Osassa hissikuiluista on 
myös niin kutsuttu hyökkäys-
kerros, josta palomies pääsee 
sisään tarpeen vaatiessa. Nämä 
ominaisuudet ovat tavalliselle 
metrokäyttäjälle aivan huomaa-
mattomia, kertoo Wigren.

Vaikka ulkonäkö ei ole tärkein 
kriteeri metrolaitteistoa raken-
nettaessa, on hisseistä haluttu 
tehdä mahdollisimman miellyt-
täviä myös esteettisiä elementtejä 
arvostavalle metromatkustajalle.

– Kyllä estettisyydelläkin 
on ollut tässä projektissa sijansa, 
ja asemille on asennettu esi-
merkiksi lasikorisia hissejä. 
Niistä näkee koko hissimatkan 
ympäristöön, joten se on vähän 
kuin maisemahissi, Wigren 
kuvailee. ■

kestävät laitteet 
takaavat sen, että 
turhia ruuhkia ei 
synny.

Metroasemien suuret käyttöasteet 
asettavat erityisiä vaatimuksia 
sinne asennettaville laitteille.

en resenär som står och väntar och 
åker automatiskt till resenären. Där-
efter tar hissen resenären automatiskt 
till den övre eller nedre våningen, 
beroende på startplatsen. I prakti-
ken kommer resenären till plattfor-
men utan att vidröra något, beskriver 
Wigren funktionsmekanismen.

Hissarna har röststyrning för 
synskadade. Den som använder 
hissen hör hela tiden var hissen är 
för tillfället, eftersom hissarna har 
ett visst identifi erbart ljud.

Säkerhetsfaktorer är ytterst 
viktiga i utrymmen, där en stor 
mängd människor rör sig. På varje 
station fi nns det åtminstone en hiss 
som lämpar sig för brandmans- 
och evakueringssyften. Detta inne-
bär att brandmännen vid behov 
kan ta hissen i bruk och styra den 
själva. Man har velat göra hissarna 
så behagliga som möjligt också 
för sådana metroresenärer som 
sätter värde på estetiska element. 
Det fi nns till exempel hissar med 
glaskorg på stationerna. Man ser ut 
ur hissarna under hela hissresan, 
så det är lite som en utsiktshiss. ■

which have their origins in the 
Otaniemi community, inspire 
new stories, says Antola.

Currently, there lives, studies 
or works in Otaniemi people 
who represent more than one 
hundred different nationalities. 
Almost one third of the research 
and teaching staff at Aalto 
University come from abroad. 

– Competence attracts com-
petence. Fifty-one per cent of 
inhabitants over 24 years of age 
have a university degree. A clean 
and safe living environment, 
good services, quality schools 
and kindergartens and excellent 
rail and road connections are 
things that international top 
experts appreciate. In addition, 
many feel attracted to the un-
spoilt nature in the immediate 
vicinity of the area, Antola says. 

It is estimated that approxi-
mately 12,000 people will use 
the Aalto University metro station 
at Otaniemi every day. The main 
entrance is located across from 
the main building of Aalto 
University. A secondary entrance 
is located in Tietotie street. A new 
campus for Aalto University is 
being built above the main en-
trance to the metro. The university 
premises and the metro will 
create many opportunities for 
encounters and cooperation. ■
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NÄIN LÄNSIMETRO-HANKE ETENEE RUOHOLAHTI - MATINKYLÄ

Metroasemien ja -linjan rakennusurakat etenevät. 
lauttasaari-ruoholahti metrotunnelien ja poistumistiekuilujen 
rakennusurakka on valmistunut.  kiskoasennukset ovat edenneet 
tapiolaan asti. liikennöinti Matinkylään alkaa 2016 elokuussa. 

töiden seurantapalvelusta voi seurata asemien 
ja kuilujen valmiusastetta sekä tukimuurielementtien, 
raidesepelin ja kiskojen asennuksen edistymistä. 
www.lansimetro.fi  > töiden seurantapalvelu. 

Kiskoasennukset alkaneet

Käynnissä olevat työt

MATINKYLÄ NIITTYKUMPU URHEILUPUISTO TAPIOLA AALTO-YLIOPISTO KEILANIEMI KOIVUSAARI LAUTTASAARI RUOHOLAHTI

aseman 
rakennusurakka

aseman 
rakennusurakka

aseman 
rakennusurakka

aseman 
rakennusurakka

aseman 
rakennusurakka

aseman 
rakennusurakka

aseman 
rakennusurakka

aseman 
rakennusurakka

8/2013-2/2016
lemminkäinen 

infra oy

5/2014-4/2016
lemminkäinen 

infra oy

3/2014-2/2016
NCC rakennus oy

9/2013-1/2016
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

keilaniemi-lauttasaari

Metrotunnelien ja poistumistiekuilujen 
rakennusurakka

lauttasaari-ruoholahti

1/2014-7/2015, yit rakennus oy 7/2013-6/2015, strabag oy 2/2013-5/2015, destia oy valmistunut, skanska infra oy

radan päällysrakenneurakka, 9/2014–12/2015, destia rail oy

Metrotunnelien ja poistumistiekuilujen 
rakennusurakka 

urheilupuisto-keilaniemi

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. 


