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Länsimetro etenee aikataulussa
Suomen suurin infrahanke etenee aikataulun mukai-

Olemme Länsimetrossa julistaneet Turvallisin työmaa

sesti. Kahta rinnakkaista 14 kilometrin pituista tunne-

-kilpailun parantamaan työturvallisuutta ja kehittä-

lia ja useita työtunneleita louhitaan vauhdilla – tun-

mään turvallisuuskäytäntöjä. Kilpailukriteerit noudat-

nelia syntyy juuri nyt runsas kilometri kuukaudessa.

tavat Länsimetro-hankkeen työmaaturvallisuudelle

Ratatunneleista on louhittu noin viisitoista prosenttia

asetettuja tavoitteita. Kilpailun avulla varmistetaan,

eli nelisen kilometriä. Tunnelityömailla työskente-

että turvallinen rakentaminen toteutuu työmailla ja

lee tällä hetkellä noin 300 henkilöä. Tunnelin syvin

käytännöt kehittyvät. Voittajat valitaan puolivuosittain

piste saavutettiin elokuun lopulla, kun Lauttasaaren

urakoitsijoiden keskuudesta työturvallisuusmittausten

ja Ruoholahden välillä päästiin 57 metrin syvyyteen.

perusteella.

Louhinnat saadaan päätökseen vuonna 2013, osalla
tunneliosuuksista ja asemista jo aiemminkin.

VEROTTAJAN KANSSA varmistamme, että suureen
hankkeeseen ei tule harmaan talouden toimijoita.

TYÖVAIHEIDEN JAKSOTTAMINEN eri asemille tekee

Kaikkien, myös aliurakoitsijoiden yhteiskuntavelvoit-

mahdolliseksi sen, että ensimmäiset asemaurakat

teiden täyttäminen tarkistetaan ennen töiden aloitusta.

alkavat jo 2012 louhintojen vielä jatkuessa. Tämän

Työmailla on ajantasainen lista työntekijöistä, joille on

jälkeen on vuorossa rataurakka sekä automaattimetron

myönnetty työmaalla liikkumiseen oikeuttava kulku-

asennus ja testaus. Matkustamaan päästään vuoden

lupa. Yritys- ja henkilötiedot sekä tehtyjen urakkasopi-

2015 lopulla.

musten tiedot toimitetaan neljännesvuosittain verotta-

TYÖTURVALLISUUS on erittäin tärkeää, kun työtä
tehdään vaativissa olosuhteissa, useassa eri kohteessa
samanaikaisesti. Työturvallisuusasioissa teemme tiivis-

Työvaiheiden jaksottaminen
eri asemille tekee
mahdolliseksi sen, että
ensimmäiset asemaurakat
alkavat jo 2012 louhintojen
vielä jatkuessa.

jalle. Lisäksi verottajan ja työsuojeluvalvonnan kanssa
pidetään säännöllisin välein tapaamisia toiminnan
kehittämiseksi.

tä yhteistyötä Etelä-Suomen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen kanssa. Urakoitsijoilta edelly-

Matti Kokkinen

tetään tiukkojen turvallisuusohjeiden noudattamista.

toimitusjohtaja

Toimintaa arvioidaan työmaavalvonnan yhteydessä.

Länsimetro Oy

METROUUTISET

Turvallisin työmaa Uusia tekijöitä
-palkinto YIT:lle
Länsimetroon

Metrotunneleista
15 % valmiina

Länsimetron Turvallisin työmaa -kilpailun
on voittanut YIT Rakennus Oy:n Matinkylän ajotunneliurakka. Tarkasteluajanjaksolla tammikuun alusta kesäkuuhun
YIT Rakennuksen Matinkylän työmaalla ei
tapahtunut yhtään tapaturmaa tai onnettomuutta. Turvallisin metrotyömaa -kilpailu
jatkuu puolivuosittain ja siihen osallistuu
kaikki käynnissä olevat urakat. Hankkeen
kolmas Turvallisin metrotyömaa -kilpailu
on parhaillaan käynnissä ja se päättyy
31.12.2011. Ensimmäisen kilpailun voitti
suomalaisen Destian ja tsekkiläisen
Metrostav a.s. muodostama työyhteenliittymä METRO. Q

Länsimetron louhinnat ovat tänä syksynä täydessä vauhdissa, kun viimeisetkin
louhintaurakat saadaan kilpailutettua ja
louhinta on käynnissä yhtä aikaa koko
metrolinjalla. Ensimmäinen metrotunnelin louhintaurakka valmistui Ruoholahdessa kesäkuussa. Q

Vasemmalta Petteri Poikela, Eino Lehtola ja Visa
Myllymäki YIT:ltä.

Satu Linkola aloitti viestintäpäällikkönä
Länsimetrossa 1.8.2011. Tällä hetkellä
Länsimetro Oy:ssä on seitsemän päätoimista työntekijää. Projektin eri vaiheissa
hyödynnetään lisäksi laajaa virkamiesten
ja yhteistyökumppanien verkostoa. Q

Syksyn aikana neljä pelastusharjoitusta Länsimetron työmailla
Helsingin ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokset järjestivät pelastusharjoituksen
Lauttasaaren Myllykallion työmaalla syyskuun alussa. Harjoituksen tavoitteena oli
testata viestiliikenteen toimivuutta sekä
pelastuslaitosten, Länsimetron ja urakoitsijan keskinäistä yhteistoimintaa. Myllykallion harjoitus oli toinen Länsimetron
työmaalla järjestettävä pelastusharjoitus.
Syksyn 2011 aikana harjoitellaan vielä
kolmesti Länsimetron eri tunnelityömailla. Kuvitteellisessa onnettomuustilanteessa testataan erityisesti, miten viestiliikenne toimii onnettomuustilanteessa ja
miten pelastustyöt etenevät Länsimetron
maanalaisissa ratatunneleissa. Q

Tapiola uudistuu
Tapiolaan saadaan metron myötä uudistettu keskus, johon tulee monipuoliset
palvelut ja paljon uusia asuntoja. Uudistustyö käynnistyy Tapiolan pysäköintilaitoksen rakentamisella. Pysäköintilaitoksen
peruskivi muurattiin 15.9.2011. Q
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Tiesitkö, että

Tiesitkö, että

Tiesitkö, että

ennusteiden mukaan Matinkylästä tulee Länsimetron
vilkkain asema: yli 30 000
matkustajaa vuorokaudessa.

polkupyörä ja metro ovat kätevä
tapa liikkua. Polkupyörille on
Länsimetron asemien yhteyteen
varattu 1 600 liityntäpyöräpaikkaa.

Urheilupuiston
metrotyömaan
tukirakenteisiin
käytetään noin 1,5
miljoonaa kiloa rautaa..

Näin louhitaan tunnelia

1

Räjäytettävän alueen huokoisiin
osiin ruiskutetaan sideaine, joka
kovettuu ja tekee räjäytettävästä alueesta
yhtenäisen massan.

Kallio väistyy
vauhdilla
Länsimetron rakentaminen on edennyt projektin haasteellisimpaan vaiheeseen, louhintaan. Toistaiseksi aikataulu on
pitänyt hyvin, ja henkilöliikenne metrossa alkaa suunnitelmien mukaan loppuvuodesta 2015. Toimitusjohtaja Matti
Kokkinen kuvailee aikataulua tiukaksi, mutta realistiseksi.
TEKSTI Katri Koskela KUVA Osmo Päivinen

Jo tehtyä:
luvat ja suunnittelu
Länsimetrolla on takanaan pitkä
tie, sillä ensimmäinen vaihe eli
ympäristövaikutusten arviointi
toteutettiin jo vuonna 2002.
Siitä kului seitsemän vuotta
ensimmäiseen räjäytykseen
Ruoholahdessa. Sinä aikana
tehtiin kustannusarvio, geologinen pohjatutkimus, metron
sijoittaminen asemakaavaan sekä
yksityiskohtainen hankesuunnitelma. Rakennusvaiheeseen
päästiin, kun louhinnat aloitettiin loppuvuodesta 2009.

Nyt käynnissä:
louhinta ja lujitus
Louhinta on metron rakentamisen hitain työvaihe. Töiden
sijoittuminen keskelle kaupunkia
hidastaa sitä entisestään: töitä ei
voi tehdä yöaikaan, ja räjäytykset
täytyy suunnitella niin, etteivät
asukkaat häiriinny tai muu rakennettu ympäristö vaurioidu.
– Louhinta jatkuu vuoden
2013 loppuun. Jos olosuhteet
olisivat toiset ja töitä voitaisiin
tehdä ympäri vuorokauden, louhintatyöt olisi mahdollista tehdä
vuodessa tai puolessatoista, eli
melkein puolet nopeammin,
Matti Kokkinen sanoo.
Nyt lähes kaikki työtunnelit
on tehty, ja varsinaista metrotunnelia on louhittu noin neljä

2
Porataan riittävä määrä reikiä, jotka
täytetään räjähdysaineella. Räjäytettävän alueen eli katkon pituus
on 0,5–6 metriä.

3
kilometriä. Alussa siis ollaan,
sillä yhteensä tunnelille kertyy
pituutta 28 kilometriä. Työtunneleista osa jää huoltotunneleiksi,
osa maisemoidaan.
– Louhinnan edetessä kallioon
porataan tunnustelureiät, joihin
ajetaan paineella vettä. Jos kallio
imee vettä yli 60 litraa minuutissa, kivi on niin haurasta, että sitä
täytyy lujittaa, Kokkinen kertoo.
Lujitusta varten seinät
ruiskubetonoidaan sisäpuolelta,
minkä lisäksi kallion halkeamia
”naulataan” kiinni kuusi metriä
pitkillä harjaterästangoilla. Osa
halkeamista myös täytetään betonilla niin kutsutun injektointitekniikan avulla, eli halkeamien
kohdalle porataan reikiä, joiden
kautta betonia ruiskutetaan
halkeamiin. Betoni estää myös
sen, ettei kalliosta vuoda vettä
louhinnan päälle.

Vielä tulossa:
rata ja asemat
Ratoja ja asemia päästään rakentamaan ja sisustamaan sitä
mukaa kun louhinta valmistuu
eli käytännössä kesästä 2012
lähtien. Ratatyöt aloitetaan
alusrakenteista, sitten tehdään
päällysrakenteet ja kiskotus.
Kiskotus on metroprojektin
ainoa työvaihe, joka täytyy tehdä
järjestyksessä asema asemalta
Ruoholahdesta eteenpäin, jotta

Maan pinnalla näkyy
vain yksi prosentti
kaikesta tekemästämme työstä.

Katkon räjäytys tehdään tarkkaan
suunnitellussa järjestyksessä.
Jokaiseen reikään laitetaan
optimimäärä räjähdysainetta.
Räjäytys voi kestää jopa kuusi
sekuntia.

4
rata jatkuu loogisesti siitä, mihin
vanha metrorata päättyy. Muissa
vaiheissa töitä voi tehdä useilla
asemilla samanaikaisesti.
Samaan aikaan ratatöiden
kanssa asemille tuodaan teknisiä
järjestelmiä, joita metrossa on yhteensä 56 erilaista valaistuksesta
ratasähköön, savuntunnistukseen
ja vaikkapa kuivatusjärjestelmään.
Viimeiset kahdeksan kuukautta on varattu koeajolle. Samaan
aikaan pystytään rakentamaan radan ulkopuoliset alueet valmiiksi: liukuportaat, laiturialueet,
asemarakennukset…
– Maan pinnalla näkyy loppujen lopuksi vain yksi prosentti
kaikesta tekemästämme työstä,
Kokkinen muistuttaa.
Kun kaikki on viimeisen
päälle valmista ja metro testattu
perusteellisesti, aukeaa länsimetro käyttäjille imaistakseen
päivittäin noin 10 000–40 000
käyttäjää joka asemalta. Q

Räjäytyksen jälkeen
tunneli tuuletetaan.

5
Räjäytyksessä irronnut
louhe kuljetetaan pois.

6
Erikoisajoneuvon avulla irrotetaan lohkareet, ja
alueella tehdään tarvittavat tarkistukset. Tämän
jälkeen aloitetaan uuden räjäytyksen valmistelu.

Metron eteneminen
2002
Ympäristövaikutusten
arviointi

2007
Länsimetron
hankesuunnitelma

2008

2009

Kaupunkien hankepäätös
sekä valtion päätös hankkeen
kustannuksiin osallistumisesta

Louhinta- ja lujitustyöt alkavat ensimmäisellä räjäytyksellä Ruoholahdessa

2012

2013

Ratoja, asemia ja sisustusta
päästään tekemään valmiilla
louhintaosuuksilla

Louhinta valmistuu
koko matkalta

2015
Testiajojen jälkeen
metro aukeaa

Voiko aikataulu hidastua tai nopeutua?
Metroprojektin aikataulussa pysymisen suurimmat riskit
liittyvät louhintavaiheeseen. Ennen louhinnan aloittamista
maaperä tutkitaan tarkasti. Aikatauluarvio perustuu näihin
tuloksiin, sillä kallion laatu määrää sen, kuinka nopeasti työ
etenee. Vastaan voi kuitenkin tulla huonolaatuista kalliota,
joka ei ole osunut näytteisiin. Huonolaatuinen kallio pakottaa
etenemään hitaammin: normaalisti kuuden metrin pituinen
räjäytyskatko voi lyhentyä pahimmillaan metriin, mikä tar-

koittaisi, että kuusi metriä pitkän tunnelin aikaansaamiseksi
tarvitaan kuusi räjäytystä yhden sijaan.
Räjäytys itsessään kestää vain kuusi sekuntia. Järjestelyineen se vie kuitenkin tunteja, kun ensin porataan reiät panostusta varten, asetellaan panostus, ja räjäytyksen jälkeen
kiviaines kuljetetaan ulos ja tunneli tuuletetaan. Päivässä
yhdessä tunneliperässä pystytään nopeimmillaan räjäyttämään kolmesti.

Louhintavaihetta ei voi nopeuttaa. Jo nyt louhintatöitä
tehdään useilla asemilla samanaikaisesti niin nopeassa
tahdissa kuin mahdollista.
– Louhintavaiheessa olemme äiti maan armoilla, sen jälkeen
puhutaan järjestelykysymyksistä. Mietimme koko ajan keinoja
siihen, että työvaiheet louhinnan jälkeen nopeutuisivat. Metron
avaaminen 2015 tuntuu kuitenkin nyt realistisimmalta ajatukselta, Länsimetron toimitusjohtaja Matti Kokkinen kertoo.
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MITÄ MIELTÄ?

Maa auki
metrolle

Miten
Urheilupuiston
metroasema
tulee
vaikuttamaan
liikkumiseesi?

Espoon Niittymaalla, Jousenpuiston pohjoisreunassa, on loppukeväästä alkaen möyritty
maata, mittailtu tärinää sekä tarkkailtu
pohjavettä. Paikalla käynnistyi toukokuussa
Urheilupuiston metroasemaurakka, ja pian
edessä on urakan suurin vaihe, kun maankaivu alkaa. Silloin paikalle aukeaa yksi
Suomen suurimpia avokaivantoja.

TIIA HEIKKINEN

TEKSTI Eeva Ahotupa KUVAT Kimmo Häkkinen

K

un siristää silmiään,
sen voi melkein
jo nähdä. Espoon
Urheilupuiston laitamille ovat piirtyneet
toukokuusta lähtien tulevan
metroaseman rajat. Tennishallin
eteläpuolella häärivät työmiehet
ovat ehtineet raivata paikalta jo
satoja puunrunkoja sekä kuoria
maan pintakerrosta tulevaa asemaa varten.

Peab Infran työpäällikkö Erkki Virtanen

Työtä riittää myös jatkossa,
sillä avokaivantona toteutettava
urakka on mittava. Laajuudeltaan
kaivanto tulee olemaan noin
70 kertaa 200 metriä ja keskisyvyydeltään noin 8 metriä.
– Työmaa-alue vastaa kooltaan
noin kolmea jalkapallokenttää,
vertaa Länsimetron valvoja Esa
Kiiski.
– Mittasuhteet ovat tosiaan suuret, säestää urakoitsija
Peab Infran työpäällikkö Erkki
Virtanen. – Olen kolmikymmenvuotisen urani aikana nähnyt
monia kaivantoja, mutta en vielä
koskaan näin isoa.
Kaivanto valmistuu vuodenvaihteen jälkeen, ja sen jälkeen
töitä jatketaan työ- ja metrotunnelilouhinnoilla. Sitä ennen paikalta kuljetetaan pois lasteittain
ja lasteittain raivattua maata,
kaiken kaikkiaan liki 115 000
kuutiota.
– Se vastaa arviolta yli 10 000
kuorma-autollista maata, laskee
vastaava työnjohtaja Jussi Surkko.
– Tästä määrästä pystytään
puolestaan uusiokäyttämään
jopa noin viidesosa, esimerkiksi
täyttömaana.

Savea – hyvässä ja pahassa
Urheilupuiston asemaurakka
toteutetaan poikkeuksellisesti

Kaivanto valmistuu
vuodenvaihteen jälkeen, ja sen jälkeen
töitä jatketaan työja metrotunnelilouhinnoilla.
avokaivantona. Menettelytapa
valittiin, koska se mahdollistaa
aseman yhteyteen sijoittuvan
pysäköintilaitoksen rakentamisen. Samalla tilaa jää myös
asuintaloille, sillä kaupunki on
tehnyt paikalle varauksen jatkorakentamiselle.
– Alun perin urakka oli
tarkoitus toteuttaa tunneliasemana. Aseman hyvä sijainti
ja pysäköintipaikkojen tarve
urheilupuiston alueella, vaikkakin löysässä savimaassa, johti
kuitenkin siihen, että tämä päätettiin toteuttaa avokaivantona,
selventää Kiiski.
Niin, se savimaa. Savi on
usein riesana suomalaisissa rannikkokaupungeissa, sillä se antaa
rakennettaessa huonosti tukea.
Urheilupuistossa hankalaan

maastoon on varauduttu muun
muassa tukemalla metrokaivanto 1,5 miljoonan kilon potilla
teräsponttia. Lisäksi ponttien
alapäiden ja kallion väli suihkuinjektoidaan, jolloin seinästä
tulee vesitiivis.
– Rakentamisen kaikki vaiheet
on suunniteltu ja jaksotettu
erityisen tarkkaan. Esimerkiksi
vaiheistus on tärkeää, sillä jos
tällaista suurta avokaivantoa
kaivaa hallitsemattomasti, voi
maa lähteä sortumaan alta. Mahdollisia siirtymiä maaperässä
mitataan kuitenkin tarkkaan monilla mittareilla, ja pontituksen
ja louhinnan aikana seuraamme
tärinän voimakkuutta viereisissä
rakennuksissa sekä pohjaveden
tilannetta ympäristössä koko
ajan, Virtanen kertoo.
Mittaukset otetaan vakavasti,
sillä pohjavesi sijaitsee työmaaalueella lähes maanpinnassa.
Mittauksia on suorittamassa
myös kaksi eri tahoa, jotta saatu
tieto on varmasti oikeaa ja puolueetonta.
– Lähistöllä asuvien ei tarvitse
huolehtia, lupaa Kiiski. – Ja
savesta on rakennusvaiheessa
jotain hyötyäkin, sillä louhintavaiheessa se vaimentaa ääniä. Q

KYSY REIJOLTA JA RIINALTA
Mitä olet aina halunnut tietää
Länsimetrosta tai metron rakentamisesta?
Vuorovaikutusinsinööri Reijo Jokela ja
asukastiedottaja Riina Kairulahti vastaavat
asukkaiden kysymyksiin:

1

Miksi työt alkavat työmaillanne jo klo 7.00? Eikö töitä
voisi tehdä päivällä?

Töitä tehdään viranomaisten
myöntämien lupaehtojen mukaisesti. Töiden järjestäminen
niin, että meluavia työvaiheita
tehtäisiin vain keskellä päivää, ei
ole aina mahdollista. Toisaalta,
tehdään meluavia töitä mihin
aikaan tahansa, on se kuitenkin
aina joillekin sopimaton aika.

2

Asumme Tapiolassa
Kelohongantiellä. Milloin
meidän taloyhtiössämme
suoritetaan louhintoihin liittyvä
katselmus?

Katselmukset tehdään viimeistään, kun louhinta on edennyt
150 metrin etäisyydelle kohteesta. Katselmoijat ovat yhteydessä
isännöitsijään hyvissä ajoin
ennen katselmusten suorittamista. Katselmoija tiedottaa taloyhtiön asukkaille katselmuksen
ajankohdasta ja menettelytavoista noin 1–2 viikkoa etukäteen
erillisellä kirjeellä.

3

Onko mahdollista päästä
vierailulle tunneliin? Minua
kiinnostaisi kovasti päästä
käymään jonkin työmaanne metrotunnelissa.

Valitettavasti metron työmaatunneliin ei ole mahdollista päästä
vierailulle työturvallisuussyistä.
Myöhemmässä vaiheessa tulemme järjestämään ns. avoimien
ovien päivän jollekin työmaistamme. Tuolloin tunneliin on
mahdollista tulla tutustumaan
turvallisesti. Ilmoitamme näistä
ajankohdista nettisivuillamme.

4

Tuleeko Niittykumpuun
asema vai ei? Länsimetro
puhuu kotisivuillaan yhä
asemavarauksesta, vaikka lehdistössä on esitelty jo kaikenlaisia
havainnekuvia, joissa metroasemakin on mainittu.

Tavoitteena on Niittykummun
metroaseman rakentaminen
samanaikaisesti Länsimetron
muiden asemien kanssa. Aseman
rakentaminen ja rahoittaminen
samassa aikataulussa muiden
asemien kanssa edellyttää kuitenkin aseman lähiympäristön
maankäytön kehittymistä niin,

että asemalle saadaan riittävästi
käyttäjiä. Uudesta rakennusoikeudesta saatavilla tuloilla katetaan metroaseman rakentaminen
sekä tarvittavat kunnallistekniset
muutostyöt katujen ja muun infrastruktuurin osalta. Maankäytön suunnittelu Niittykummun
metroaseman läheisyydessä on
aloitettu asemakaavamuutoksen laatimisella. Mikäli kaava
etenee sujuvasti, päästään asema
rakentamaan valmiiksi samassa
aikataulussa muiden asemien
kanssa. Q

?

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

Tulin autolla tänne urheiluhallille jumppaan. Aion jatkossakin käyttää autoa, sillä metroliikenne ei tule kulkemaan
kotini lähellä Mankkaalla.
En siis usko
käyttäväni
tulevaisuudessa
Urheilupuiston
metroasemaa aktiivisesti.
esti.

KATARIINA SAARELA
Suhtaudun metrohankkeeseen positiivisesti, mutta
enemmän tulen varmasti
käyttämään autoa tai bussia.
En asu niin lähellä
tulevia metrooasemia,
että metroliikenne
vaikuttaisi
merkittävästi omaan
ni.
liikkumiseeni.

VEERA JA MIKA RAUTIO
Olemme tietoisia, että
metroliikenne tulee kulkemaan tästä läheltä. Tulimme
tänne tennishallille pitämään
lounaspalaveria, mutta työmaahan emme kiinnittäneet
mitään huomiota. Tämä on
meille tuttua
a
seutua, ja
metro tulee
helpottamaan
tänne tuloa
Helsingistä.
Aivan
varmasti
tulemme
käyttämään sitä.

PETE PUSA
Asun Espoon Iirislahdessa ja
käyn täällä Urheilupuiston
suunnalla melko säännöllisesti. Metron tuloon suhtaudun positiivisesti, se helpottaa
tänne tulemista, vaikuttaa
varmasti ruuhkiin niin työaikoina kuin Bluesin pelipäivinä. Suhtaudun pelkästään
positiivisesti asiaan ja
aivan
varmasti
tulen
metroa
käyttämään..
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Aseman
ympäristöä
maustamassa

Taideseinät elävöittävät
Länsimetron työmaita
Länsimetron tunnusomaiset oranssit seinät ovat saaneet koristemaalauksia eri
työmaakohteisiin Helsingissä ja Espoossa. Kuvataiteilija Hans-Peter Schüttin mukaan
taideseinäprojektissa elävöitetään rakennustyömaan ympäristöä taiteen avulla.
TEKSTI Jenni Jusslin KUVAT Timo Kauppila, Kimmo Häkkinen

T

aideseinäprojektissa
kuvataiteilijat ja lapset
ovat päässeet antamaan
osansa Länsimetron
työmaita kiertävien
oranssien aitojen elävöittämiseen. Neljä taiteilijaa, Juho
Hellsten, Janne Siltanen, Timo
Vaittinen ja Hans-Peter Schütt
ovat kukin olleet vastuussa
omien työmaidensa koristelusta. Schüttin ”oma aita” löytyy
Hanasaaresta.
– Käytin työssä hyödyksi sabluunakuviota, jota olin käyttänyt
Turussa Flux Aura -ympäristö-

taidetapahtumassa 2009. Myös
Länsiväylän puoleisen junakuvan olin suunnitellut tarkasti
etukäteen, mutta muiden seinien
kuviointi on elänyt ja kehittynyt
kokeilujen tuloksena työprosessin aikana, Schütt kuvailee työn
syntymistä.
Työmaa-aitojen kuvittaminen
lähti liikkeelle Schüttin aloitteesta, johon Länsimetro tarttui
mielellään. Aiempi taideprojekti
yhdessä Länsimetron kanssa oli
onnistunut, joten jo muodostunutta, hyvää yhteistyötä oli
helppoa lähteä jatkamaan.

Taideaitaa Lauttasaaressa.

Tähtään siihen,
että työ aiheuttaisi
ihmisille elämyksiä
ja mietteitä.

Länsimetron oranssit työmaaseinät ovat erittäin säänkestävää,
tilaustuotteena valmistettavaa
levyä. Aidat on tarkoitettu tasoittamaan näköyhteyttä työmaiden
ja teiden välillä sekä osittain
myös pienentämään työmaan
töistä johtuvia ääni- tai muita
haittoja.
– Tälle pinnalle esimerkiksi lateksimaali tarttuu hyvin,
Schütt selventää.

Ohikulkijat jäävät
katsomaan
Maalattavaa pintaa Hanasaaressa
on Schüttin mukaan kaikkiaan
sata metriä, tekemistä siis riittää.
Kokenut taiteilija kuitenkin arvioi koko maalausprojektiin kuluvan 7,5 tunnin työpäivinä noin
viikon verran aikaa. Koko aitaa
hän ei ole kuitenkaan maalannut
yhteen putkeen.

– Ensimmäisenä päivänä
taisin olla kymmenen tuntia,
sitten olen ollut vaihdellen noin
viiden tunnin pätkissä säästä ja
maalin kuivumisesta riippuen,
hän kertoo.
Pienin sivellin, jolla taideteosta on tehty, on harjaosastaan
viiden sentin mittainen. Pääasiassa työtä on kuitenkin tehty
joustavalla telalla sabluunojen
ja teippirajojen sisään. Kuten
kunnon maalari, myös Schütt
on hahmotellut kuvioita aitaan
millä muullakaan kuin maalarinteipillä. Isot linjat on helppoa
havainnollistaa sen avulla.
Suurin osa ohikulkijoista on
antanut taiteilijan työskennellä
rauhassa. Monet ovat jääneet
kuitenkin seuraamaan, mitä
aitaan syntyy, ja jotkut ovat
jopa uskaltautuneet juttusille.
Saatu palaute on pääsääntöisesti
myönteistä.
– Tähtään siihen, ettei työ olisi kovin provosoiva, vaan että se
aiheuttaisi ihmisille ennemmin
elämyksiä ja mietteitä.
Työmaataide on paikallaan
niin kauan kuin työmaatkin ovat.
Taiteilijoiden sekä projektissa
olleiden lasten ja Lauttasaaren
musiikkiopiston tekemisiä voi
ihastella muun muassa Lautta-

Uusi ilme metroseinään
TEKSTI Peppi Kajoluoto

Marraskuussa vuonna 2009 aloitettiin länsimetron rakentaminen Lauttasaaressa. Metro on jatketta Ruoholahdesta Espooseen ja valmistuu
vuoden 2015 tienoilla. Lauttasaareen pysäkkejä tulee yksi ja sisäänkäyntejä kaksi.
Metron rakennusurakka ei ole jäänyt huomaamatta koulussamme.
Jyrinää on kuulunut lähes päivittäin. Rehtori keksi aprillipilankin aiheesta, kun hän säikäytti koko koulun (varsinkin opettajat) kertoessaan,
että päivän aikana tulisi iso räjäytys, ja kaikkien piti suojautua ja mennä
pulpettien alle, ettei kenellekään sattuisi mitään. Itsekin uskoin pilan
ihan tosissani.
Metro ulottuu siis pian Lauttasaareen, ja myös meidän koulussa sitä
odotetaan. Haastattelimme Minnaa 5C:ltä, joka sanoi, että on ihan jees,
kun metro tulee.
– Pääsee helpommin pidemmälle, Minna kertoo.
Metron rakennustyömaan seinät olivat tylsän näköiset. Siksi koulussamme päätettiin tehdä asialle jotain. Innokkaat nelos- ja viitosluok-

kalaiset maalasivat upean näköisiä
ikkunanäkymiä koulun vieressä olevan metrotyömaan oranssiin seinämään. Helatorstaina valmiit
maalaukset kiinnitettiin paikoilleen. Kesäisinä
päivinä oppilaat saivat maalata kuvia ulkona, ja
se oli kuulemma hauskaa. Jokaista luokkaa ohjasti oma luokanopettaja. Maalauksia kannattaa
mennä ihailemaan!

Aalto-yliopiston Taideteollisen
korkeakoulun projekti tutkii,
kuinka metroaseman ympäristöä voisi elävöittää.
Spice – spiritualising space
-projekti on Aalto-yliopiston
Taideteollisen korkeakoulun
vetämä kokonaisuus, joka
koostuu muun muassa teollisen muotoilun, lavastuksen,
elokuvakäsikirjoituksen ja
sosiologian asiantuntijoista.
Tekesin Tila-ohjelman rahoittamassa, vuonna 2009 alkaneessa projektissa selvitetään, miten tarinankertomisen
menetelmiä voidaan kehittää
ja soveltaa elämyksellisten
julkisten tilojen ja ihmisten
reittien suunnittelussa.
Spicen tavoitteena on
löytää tapoja luoda ja virittää henkeä anonyymeiksi
koettuihin julkisiin tiloihin.
Metroympäristöjä pidetään
Suomessa tylsinä, ja siksi projektissa keskitytään
nimenomaan kokemuksiin ja
elämyksellisyyteen.
– Suomessa julkisten
tilojen suunnittelussa on
perinteisesti keskitytty virheettömyyteen, tehokkuuteen,
käytettävyyteen ja taloudellisuuteen. Elämyksellisyys ei
ole päässyt listalle, projektin
vastuullinen johtaja, teollinen
muotoilija Tuuli Mattelmäki
sanoo.

saaren, Myllykallion, Hanasaaren, Karhusaaren sekä Tapiolan
työmaiden aidoissa.
Schüttin portfolioon työmaaaitojen koristelu oli tervetullut
lisä. Taiteilija saa harvoin tilaa
näkyvän väylän varrelta. Lisäksi
projekti on ollut antoisa. Aiemmin Schütt on tehnyt ulkotilataidetta muun muassa skeittipuistoihin.
– Tämä on ollut kiva työ.
Meillä tekijöillä kemiat ovat pelanneet hyvin yhteen, ja yhteistyö työmaihin ja Länsimetroon
päin on toiminut hyvin. Toivottavasti muualla otettaisiin tästä
mallia, vinkkaa Schütt. Q
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Vakaata perustaa luomassa
Jotta Länsimetron tunnelit saadaan vakaiksi merenkin alla, tarvitaan geologi kertomaan faktat kallioperästä, sen
ominaispiirteistä ja käyttäytymisestä. Geologi Heta Lampinen kulkee louhintojen keskellä tunneleissa kuin kotonaan.

L

änsimetron tunneliprojekti on pitkäkestoinen ja monitahoinen. Geologi Heta
Lampinen aloitti
Länsimetro-projektissa Saanio &
Riekkola Oy:n suunnittelualueella pari vuotta sitten. Aluksi noin
3 kilometriä pitkän, Ruoholahdesta Lauttasaaren Myllykallioon
ulottuvan suunnitteluosuuden
kallioperästä tehtiin ennakkoarvio eli geologinen malli.
Helsingin ja Espoon kallioperästä löytyy runsaasti tutkimustietoa. Lisäksi Länsimetrohankkeen alkuvaiheessa on koko
metrolinjauksen alueella tehty
lukuisia kallioperätutkimuksia.
Näitä on jatkettu suunnitelmien tarkentuessa projektin eri
vaiheissa.
– Lähdimme aluksi tulkitsemaan, millaista kallioperä on,
minkälaista rakoilua siellä voi
esiintyä tai onko mahdollisia
isompia rikkonaisuuksia, Lampinen kertoo.
Geologinen selvitystyö on
tärkeää suunnittelijalle, joka
tekee tietojen pohjalta suunnitel-

Länsimetro-projekti
on mielenkiintoinen
kokemus jo pelkästään projektiin
vaikuttavien tahojen
lukumäärän vuoksi.

mia siihen, miten kalliota tulisi
vaikkapa lujittaa.
– Alussa katsotaan, mihin
tunnelia pystytään tekemään ja
mitä se mahdollisesti maksaisi,
Lampinen selventää.

Louhintojen tarkkaa
seurantaa
Ennen louhintaa suoritettavien
geologisen mallintamisen ja
suunnitelmien laatimisen jälkeen
alkaa tunneleiden louhinta.
Suunnittelijat tarkistavat suunnitelmien soveltumisen toteutuneisiin kallio-olosuhteisiin ja

muokkaavat niitä tarvittaessa.
Tieto päivittyy jatkuvasti.
Töiden kulkua ei kuitenkaan
voi koskaan täysin ennustaa,
sillä ennen louhintoja olemassa
oleva tutkimustieto on pistemäistä, ja tutkittujen alueiden ulkopuolella kallioperän ominaisuudet saattavat muuttua hyvinkin
äkillisesti. Lampinen onkin tästä
syystä jatkuvassa yhteydessä
työmaan valvojan ja louhintaa
tekevän urakoitsijan kanssa.
– Louhinnan ollessa käynnissä
käyn kullakin työmaalla tekemässä kartoituksen keskimäärin kaksi
kertaa viikossa. Useamminkin,
jos kallioperässä on jotain erityistä, mitä tulee seurata, hän kertoo.
Länsimetro tulee kulkemaan
Ruoholahti–Lauttasaari-välillä
merenpohjan alla. Merenpohjan
alitus edellyttää Lampisen mukaan tarkkaavaisuutta.
– Tunneleiden yllä lepäävän
vesimäärän vuoksi esimerkiksi
kallioperän rakoilussa ja rakojen
avaumissa tapahtuvat muutokset
on tarpeen huomata nopeasti
tunneleiden louhinnan edetessä,
Lampinen toteaa.

Länsimetro-projekti on
Lampisen mielestä mielenkiintoinen kokemus jo pelkästään
projektiin vaikuttavien tahojen
lukumäärän vuoksi. Louhinta,
kartoitukset ja työnaikainen
suunnittelu etenevät samanaikaisesti useissa urakoissa
Suomen tiheimmin asutulla
alueella, jonne on rakennettu
ja rakennetaan tiloja sekä maan
pinnalle että kallioperään.
Töiden yhteensovittaminen ja
yhteistyö eri osapuolien kanssa on Länsimetron kaltaisessa
projektissa hyvin haastavaa,
mutta palkitsevaa. Lisäksi on
hyvä muistaa, että kallioperästä nyt saatava tieto ei palvele
pelkästään metron rakentamista
ja ylläpitoa, vaan myös tulevia
kalliotilojen rakennushankkeita
metrolinjan alueella. Siksi dokumentaation laatuun on syytä
panostaa.
– Geologin työsarka päättyy,
kun tunnelit on louhittu valmiiksi, tilat kartoitettu ja tulokset
raportoitu. Tekemistä riittää vielä
ainakin puoleksitoista vuodeksi,
Lampinen hymyilee. Q

Geologi Heta Lampinen

METRO MAAILMALLA

Pietarin vanhimmat metroasemat ovat
jo itsessään nähtävyyksiä. Stalinin ajan
arkkitehtuurin kauniit ja koristeelliset
asemat yhdistävät maailman syvimmällä
kulkevan metroverkoston toimivaksi
liikenneyhteydeksi. TEKSTI Tiina Nurmi
Ensimmäiset ehdotukset Pietarin
metroverkoston rakentamiseksi esitettiin jo vuonna 1899.
Ensimmäistä metrolinjaa päästiin
lopulta juhlimaan vasta 15.
marraskuuta 1955. Pääteasemat
olivat tuolloin Avtovo ja Ploštšad
Vosstanij. Monien pietarilaisten

mielestä Avtovon asema on edelleen metroverkoston kaunein.
Ensimmäiset asemat on rakennettu stalinistisen arkkitehtuurin
mukaisesti hyvin koristeellisiksi
asemiksi, joissa korostuvat upeat
pylväät ja pylonit. Aiemmin
upeiden metroasemien valo-

PIETARI on Venäjän toiseksi suurin kaupunki.
MATTHIAS KABEL

Pietarin metroa
koristaa kaunis
arkkitehtuuri

Se sijaitsee Suomenlahden pohjukassa Nevan
suistoalueella. Kaupungin alueella on 42 saarta,
jotka yli 340 siltaa yhdistää. Kaupunki ja sen
ympäristön alueet ovat varsin tasaisia ja alle
neljän metrin korkeudella merenpinnasta. Osa
Pietarista on jopa merenpinnan alapuolella.
Asukkaita Pietarissa on lähes viisi miljoonaa.

Kirovski Zavodin metroasema

kuvaaminen oli kielletty, mutta
etenkin turistien onneksi rajoitusta ei enää ole.
Pietarin metron ensimmäistä linjaa on pidennetty useaan
otteeseen etenkin 1950–70luvuilla. Metroverkostoa kokonaisuudessaan laajennettiin
uusilla linjoilla rivakasti, ja pian
siitä tuli maan toiseksi suurin
heti Moskovan jälkeen. Tällä
hetkellä metroverkosto koostuu
viidestä linjasta ja 64 asemasta.
Metron kapasiteetin arvioidaan
vastaavan noin puolta tarvitta-

vasta. Lähitulevaisuuteen onkin
kaavailtu kokonaan uusia linjoja
jopa yhdeksään linjaan asti.

Metro kulkee syvällä maan
alla
Pietarin metro on yksi maailman syvimmällä kulkevista
metrojärjestelmistä. Useimmissa
kaupungeissa metrotunnelit
kohoavat maan alta ylös, jopa
maan pinnalle asti lähestyttäessä laita-alueita. Pietarissa
Neva-joen suiston geologiset
olosuhteet vaativat tunneleiden

rakentamisen hyvin syvälle jopa
keskusta-alueen ulkopuolella.
Pietarin metron 64 asemasta
55 on rakennettu keskimäärin
60 metrin, parhaimmillaan jopa
110 metrin syvyyteen.
Pietarin metroverkoston
suurimpien asemien nimet on
käännetty englanniksi, mutta
osa nimistä esitetään edelleen
ainoastaan venäjäksi. Jos kyrilliset aakkoset eivät ole tuttuja, ei
hätää, perille pääsee metrollakin
laskemalla väliin jäävien pysäkkien määrä. Q
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Konstväggar ger liv åt byggplatserna
Västmetrons karakteristiska
orangefärgade byggplatsstaket har
prytts med målningar vid olika
byggplatser i Helsingfors och
Esbo. Konstväggprojektet har gett
bildkonstnärer och barn chansen
att liva upp de orangefärgade staketen som omger byggplatserna.
Initiativet till att illustrera
byggplatsstaket togs av konstnären Hans-Peter Schütt och
Västmetron var genast med på
noterna. Eftersom det tidigare
konstprojektet som genomförts
tillsammans med Västmetron var
lyckat var det lätt att fortsätta det
goda samarbetet.

Väggarna runt Västmetrons
byggplatser är av väderbeständig
skiva som tillverkas enligt order.
Syftet med staketen är att jämna
ut synkontakten mellan byggplatserna och vägarna och delvis
också att minska ljudolägenheter
och andra olägenheter som arbetet på byggplatsen medför.
Ytan som ska målas i Hanaholmen är totalt hundra meter,
vilket betyder mycket arbete.
Den erfarna konstnären beräknar ändå att hela projektet kan
slutföras på ungefär en vecka
om arbetsdagarnas längd är 7,5
timmar.

Den minsta penseln som har
använts för konstverket har en
borste på fem centimeter. För det
mesta har arbetet ändå utförts
med en fjädrande roller i schabloner och tejpade områden.
Många förbipasserande har
stannat till för att se vilken bild
staketet får och en del har till
och med vågat sig fram för en
pratstund. Responsen har i regel
varit positiv.
– Jag vill inte att konstverket
ska bli särskilt provocerande
utan hellre att det ger människor
upplevelser och väcker tankar,
säger Schütt.

Västmetron svarar

En stabil grund skapas
För att Västmetrons tunnlar ska
kunna göras stabila även under
havet är det nödvändigt att en
geolog kommer med fakta om
berggrunden, dess särdrag och
hur den beter sig. Geolog Heta
Lampinen började arbeta inom
Västmetron-projektet för ett par
år sedan.
I det inledande skedet av
projektet gjordes ett ﬂertal
undersökningar av berggrunden
längs hela metrolinjen. Utgående
från dessa undersökningar gör
planeraren upp planer till exempel för bergförstärkning. Efter att
geologisk modellering har gjorts
och planer har utarbetats inleds
schaktningsarbetet i tunnlarna.
Det är ändå omöjligt att helt
kunna förutspå hur arbetet framskrider, då forskningsdata som är
tillgängliga före schaktningarna
är punktformiga och berggrun-

dens egenskaper utanför de
undersökta områdena kan ändras
mycket plötsligt.
– När schaktningen pågår
besöker jag varje byggplats i
medeltal två gånger per vecka för
att göra en kartläggning. Besöken blir ﬂer om det ﬁnns något
särskilt i berggrunden som måste
följas upp, berättar hon.
Västmetron kommer att gå
under havsbottnen mellan
Gräsviken och Drumsö. Att bygga
tunnlar under havsbottnen kräver
enligt Lampinen noggrannhet.
– På grund av vattenmassorna
ovanpå tunnlarna är det viktigt
att snabbt reagera på till exempel
förändringar i sprickbildningar
i berggrunden och sprickornas
öppningar under schaktningsarbetet, säger Lampinen.
I ett projekt av detta slag är
det en stor men givande ut-

Verken som skapats av
konstnärerna samt av barn som
deltagit i projektet och Drumsö
musikinstitut kan beundras
bland annat på staketen runt
byggplatserna i Drumsö, Kvarnberget, Hanaholmen, Björnsö och
Hagalund.
Utsmyckningen av byggplatsstaket är ett välkommet tilllägg till Schütts portfölj. Det är
sällan konstnärer får tillfälle att
visa upp sina verk vid en synlig
traﬁkled. Projektet har dessutom
varit givande. Schütt har tidigare
gjort utomhuskonst bland annat i
skateboardparker. Q

Får Ängskulla en station eller inte? På Västmetrons webbplats talas
det fortfarande om en reservering för en station trots att pressen
har förmedlat visualiseringar där även en metrostation har nämnts.

maning att sammanjämka olika
arbeten och samarbeta med olika
parter. Lampinen påminner
också om att de uppgifter som
fås om berggrunden nu inte bara
är till för byggandet och underhållet av metron utan kan också
utnyttjas för framtida byggprojekt
i bergsutrymmen längs metrolinjen. Därför är det viktigt att
dokumentationen håller hög
kvalitet. Q

Målet är att bygga en metrostation i Ängskulla samtidigt med
Västmetrons övriga stationer. För
att kunna bygga och ﬁnansiera
stationen på samma gång som
andra stationer krävs dock att
markanvändningen i närområdet
utvecklas på så sätt att stationen
får tillräckligt med användare.
Med inkomsterna som fås från
den nya byggrätten täcks byggandet av metrostationen och de
nödvändiga kommunaltekniska
ändringsarbetena beträffande
gator och annan infrastruktur.
Planeringen av markanvändningen i närheten av Ängskulla
metrostation har inletts med en
detaljplaneändring. Om planen

framskrider utan problem kan
stationen byggas samtidigt med
de övriga stationerna. Q

Läs mer om Västmetron-projektets
fortskridande:
www.lansimetro.ﬁ/
sv/aktuellt
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The Ground opens up to the Metro
In May the Urheilupuisto metro
station project began in Niittymaa, Espoo. The project will
soon see its largest phase when
earth excavation begins and the
site turns into one of the largest
open excavations in Finland.
Open excavation was chosen
because it enables construction
of a car park connected to the
station.
So far hundreds of trees and
the surface layers of soil have
been removed to make way for
the station. For an open excavation project its size is considerable, covering an area 70 by 200
metres with an average depth of
8 metres, being the equivalent of
three football ﬁelds.
The excavation will be completed after the New Year, and

then work starts on metro tunnel and access tunnel blasting.
Before that about 10,000 lorry
loads of excavated soil will be
taken away. As much as one ﬁfth
can be reused, for example as
landﬁll.
Clay is often a nuisance in
coastal towns, as it offers poor
building support. At Urheilupuisto the difﬁcult terrain is
dealt with among other things
by supporting the metro excavation with 1.5 million kilos of
steel piles. Additionally the gap
between the bottom of the piles
and the bedrock is jet injected to
make the wall watertight.
“The building phases have
been planned and organised with
particular care. If a large open
excavation is carried out in an

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

uncontrolled way, the ground
may start to collapse. However,
possible shifts in the soil are
measured precisely with many
instruments, and during piling
and excavation we monitor the
strength of vibrations in the surrounding buildings as well as the
state of the groundwater in the
environment,” says supervisor Erkki Virtanen of contractor company Peab Infra. Q

Bedrock gives way to the tunnel
The west metro project has
reached its most challenging
phase: rock blasting. The project
is well on schedule and metro
trafﬁc is expected to start as
planned towards the end of
2015.
The ﬁrst phase of the west
metro project, the environmental
impact assessment phase, was
carried out in 2002. This was
followed by a cost assessment,
geological ground survey, locating the metro on the city plan
and a detailed project plan. After
that, blasting began in Ruoholahti in 2009.
Rock blasting is the slowest
phase, and work done in the
middle of a city slows the project
down even more since it cannot
be done at night and the blasting
must be timed so as not to disturb the residents or damage the
environment.
Almost all access tunnels and
about four kilometres of metro
tunnel have now been excavated.
Some of the access tunnels will
become service tunnels, and the
rest will be landscaped.

“As blasting progresses, test
boreholes are drilled, into which
water is pumped under pressure.
If the rock absorbs more than 60
litres of water per minute, it is so
friable that it must be strengthened with injected cement,” explains Länsimetro Oy’s managing
director Matti Kokkinen.
Work on stations and tracks
can begin when the blasting is
completed, in the summer of
2012. Track work will begin
with the substructure, followed
by surface structures and track
laying. At the same time, the
stations will be ﬁtted with 56
different electrical systems, from
lighting to track power supply
and smoke detection systems.
The last eight months are
reserved for test drives, with the
metro line’s external areas, such
as escalators, platform areas, station buildings and so on, being
completed simultaneously.
“Only one per cent of the work
we are doing will be visible above
ground,” says Mr Kokkinen. Q
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Länsimetron työt 2011
Länsimetron työt ovat nyt käynnissä koko metrolinjalla. Viimeinenkin
tunneliurakka alkaa vuoden 2012 alussa. Länsimetron louhinnat valmistuvat vuonna 2013. Louhintojen jälkeen alkavat välittömästi asemien
rakennusurakat, joista ensimmäiset käynnistyvät jo vuoden 2012 puolella.

Tämän jälkeen on vuorossa rataurakka sekä automaattimetron asennus ja
testaus. Länsimetro valmistuu vuoden 2015 lopulla.
Louhintojen etenemistä voi seurata netissä seurantapalvelun kautta
www.lansimetro.ﬁ > Töiden seurantapalvelu.
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Ota yhteyttä!
Länsimetron infopiste
Tapiontori 3 A, 02100 Espoo
Avoinna: ma–to klo 9–16 ja pe 9–15

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

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

Voit seurata länsimetron kuulumisia
myös Facebookissa ja Twitterissä.

