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RUOHOLAHDESTA MATINKYLÄÄN rakenteilla 

oleva osuus länsimetrosta valmistuu 2015 lopulla 

ja avautuu liikenteelle 2016 syksyllä. Metron uusin 

osa Matinkylästä Kivenlahteen valmistuu aikaisin-

taan 2020, vaikka työtunneleiden louhintatyöt ovat 

jo käynnissä. Valmistuttuaan länsimetro ulottuu 

Ruoholahdesta Kivenlahteen ja 21 kilometrin  

matkalla on 13 asemaa.

VAIKKA LÄNSIMETRO on Espoon suurin investointi,  

emme itse asiassa rakenna metroa vaan ennen 

kaikkea sitä, mitä metro tulevaisuudessa mahdollis-

taa. Aalto-yliopistoon ja Otaniemen tiedeyhteisöön 

tukeutuva länsimetron kasvu- ja kehityskäytävä 

antaa hyvät edellytykset voittaa takaisin Suomen 

menettämiä osaamis- ja tietointensiivisiä yrityksiä 

ja työpaikkoja, kehittää Euroopan parasta innovaa-

tioympäristöä sekä rakentaa raiteisiin tukeutuvaa 

kaupunkirakennetta, monipuolista asumista ja 

älykästä palvelu- ja liikennejärjestelmää. Tehokasta 

ja päästötöntä joukkoliikennettä tulee täydentämään 

joustava liityntäliikenne eri puolille Espoota.

 

LÄNSIMETRON VARTEEN rakentuu kokonaan  

uusi merellinen kestävän kehityksen kaupunginosa 

Finnoo, jonka katujen ja siltojen rakentaminen on jo 

käynnissä. Myös Suomenojan nykyinen työpaikka-

alue tulee metron myötä laajenemaan.

ASUNTORAKENTAMINEN ALUEELLA käynnistyy 

ensi vuonna. Finnoon metroaseman ympärille 

syntyy alueen urbaani sydän kaupallisine palvelui-

neen. Finnoon arvokas lintukosteikko säilytetään. 

Se yhdessä muun merellisen ympäristön kanssa 

tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet virkistykseen. 

Kosteikko on myös tärkeä osa luonnon monimuo-

toisuutta.

ESPOO KASVAA vuosittain noin 4 000 asukkaalla.  

Syntyvyyden enemmyys on suurin väestöä kas-

vat tava tekijä. Länsimetron asuinalueet tulevat 

olemaan lapsiystävällisiä toimivine palveluineen, 

liikenneyhteyksineen ja lähiluonnon tarjoamine  

virkistyskeitaineen. Täällä on todellinen mahdolli-

suus ekologiseen elämäntapaan.

ARVIONI MUKAAN jokainen metroon käytetty euro 

tulee tuomaan viisinkertaisen määrän investointeja, 

elinvoimaa ja hyvinvointia koko alueelle. Se tulee 

parantamaan alueen palveluja ja liikenneyhteyksiä 

ja  lisäämään oleellisesti alueen työpaikkaomavarai-

suutta.

LÄNSIMETRO on iso työmaa, joka vaikuttaa asuk-

kaiden elämään. Tulemme jatkossa viestimään  

aktiivisesti eri keinoin rakennustyön eri vaiheista, 

jotta häiriöt saadaan mahdollisimman pieniksi.

Länsimetron kasvu- ja kehityskäytävä on tärkeä 
Espoolle ja koko Suomelle

METROUUTISET

Metro automati-
soidaan 2020

Betonityöt 
loppusuoralla 
Ruoholahti–
Matinkylä 
-osuudella 

Ensimmäinen uusista junista  
valmistunut
Tammikuun lopulla valmistui ensim-
mäinen uusista metrojunista. HKL on 
tilannut uusia junia kaikkiaan 20. Metro-
juna M300 on nelivaunuinen ja lähes 90 
metriä pitkä eli nykyisten junien kahden 
vaunuparin mittainen. Metro on koko-
naan läpikäveltävä eli sen sisätilat ovat 
täysin yhtenäistä tilaa. Junissa on myös 
ilmastointi.

Uudella junalla ajetaan ensin koeajoja 
ilman matkustajia, aluksi metrovarikon 
testiraiteella Helsingissä ja myöhemmin 
linjaraiteella metron liikennöintiajan 
ulkopuolella. Uusia junia tarvitaan,  
kun länsimetro aloittaa liikennöinnin  
elokuussa 2016.   ■

HKL on purkanut metrojunien auto-
matisointia koskevan sopimuksen. 
Vanhoja junia ei tässä vaiheessa 
automatisoida. Liikennöinti välillä 
Ruoholahti–Matinkylä alkaa kuljettaji-
en ohjaamilla junilla elokuussa 2016. 
Asemilla ei ole tässä vaiheessa laiturio-
via. Palvelutaso turvataan 2,5 minuutin 
vuorovälillä, jolloin odotusajat ovat ny-
kyistä lyhyemmät. Kaupunkirakenteen 
tiivistyessä ja matkustajamäärien kasva-
essa tarvitaan vielä tiheämpi vuoroväli. 
Tällöin uudet junat automatisoidaan ja 
automaattiajo ilman kuljettajaa alkaa 
2020. Metroon Matinkylä–Kivenlahti 
tulee laituriovet ja metroa liikennöi-
dään automaatti ajolla. Samassa aikatau-
lussa asennetaan laituriovet myös 
käytössä oleville asemille.  ■

Asemien, kuilujen ja ratalinjan beto-
nityöt saadaan kevään aikana päätök-
seen. Asemien betonivaluista on tehty 
77 prosenttia. Ratalinjalla tulevista 
tukimuurielementeistä on asennettu 
88 prosenttia.  Ensimmäisiä liukupor-
taita on jo asennettu Aalto-yliopiston, 
Keilaniemen ja Tapiolan asemille ja 
raidesepeliä on levitetty 6,2 kilomet-
rin matkalle. Kiskojen asennus alkaa 
kevään aikana. ■

Kuva HKLKuva Arkkitehtitoimistot ALA Oy + Esa Piironen Oy
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Uudet M300-sarjan junat tulevat liikenteeseen keväällä

Kumipyörillä ei ole asiaa metrotunneliin  
kiskoasennuksen edetessä.

Havainnekuva Aalto-yliopiston asemalaiturista 
automaattimetron aloittaessa liikennöinnin. 

Jukka Mäkelä 
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 M 
etro työllistää
Matinkylä–Kivenlahti -osuudella 
huhkii jo noin sata työntekijää. 

Louhintavaiheessa rakentajat ovat pääosin suo-
malaisia. Suunnittelijoita hankkeessa on 180. 
Ruoholahti–Matinkylä -osuudella saavutetaan 
kevään aikana huippulukemat, kun asemilla 
ja rata linjalla työskentelee noin 1 500 rakenta-
jaa, asentajaa, testaajaa ja muuta rakennusalan 
ammattilaista. ■

Metrolla Kivenlahteen 2020
Metron Matinkylä–Kivenlahti 
rakentaminen on alkanut työtunnelien 
louhinnalla. Työtunneli on kallioon  
ensin louhittava keskimäärin noin  
500 metriä pitkä kulkureitti, joka  
louhitaan työmaa-alueelta maan alle 
ratalinjalle. Työtunneliurakat päättyvät 
syksyyn 2015 mennessä, jonka jälkeen 
päästään metroasemien ja ratalinjan 
louhintaan.
TEKSTI Satu Linkola KUVAT Timo Kotineva ja Kauko Ruotsalainen

Yksi porajumbon porapuomi käyttää noin 120 litraa vettä minuutissa jäähdyttämiseen.

Tunnelia louhitaan porajumbolla.

Tiesitkö, että  
Sammalvuoreen rakennettava 
metrovarikko on syvällä kalliossa. 
Varikon katon ja maanpinnan 
välissä on 32 metriä kalliota.  

Tiesitkö, että  
Polkupyörällä pääsee käte-
västi myös metroasemalle. 
Koko länsimetron osuudelle 
tulee 4 100 pyöräparkkia. 

Tiesitkö, että  
Louhintaa tehdään kotimaisin 
voimin. Matinkylä–Kivenlahti 
-osuudella on töissä helmikuussa 
2015 noin 100 rakentajaa. 

Kuva Länsimetro Oy Kuva Arkkitehtitoimisto HKP Oy

 P 
orajumbo voittaa kallion
Tunnelia louhitaan porajumbolla. Ennen kuin kalliota päästään räjäyttämään, sitä lujitetaan. Lujitus tapahtuu 
täyttämällä kallioon poratut reiät sementtimassalla. Sementillä saadaan tiivistettyä myös kallion halkeamia. 

Tämän jälkeen kallioon porataan reikiä räjäytystä varten. Räjäytys tehdään tarkan suunnitelman mukaan ja sen kesto 
on 6–20 sekuntia.

– Yhdessä räjäytyksessä kiveä irtoaa 0,5–kuusi metriä kerrallaan. Tämä niin kutsuttu katkon pituus määräytyy sen 
mukaan, millaista kiveä alueella on ja mitkä ovat tärinäarvot. Tärkein asia louhintatyössä on turvallisuus ympäristön 
asukkaiden, rakennusten ja myös työntekijöiden kannalta, kertoo Destia Oy:n työmaapäällikkö Mari Borén.

Räjäytyksen jälkeen tunneli tuuletetaan, louhe kuljetetaan pois ja syntynyt tunnelipätkä salaojitetaan, lujitetaan ja 
kalliopinta ruiskubetonoidaan. Työvaiheet etenevät aina samassa järjestyksessä. Päivän aikana saadaan yhdessä tunne-
lissa 1–2 räjäytystä. Louhintatöitä tehdään ympäristökeskuksen määrittämien työaikojen mukaan. 

 R 
akentaminen etenee vaiheittain
Rakentaminen on käynnissä Finnoossa, Kaitaalla, Soukassa, 
Espoonlahdessa, Kivenlahdessa ja Sammalvuoren metro vari-

kolla. Työt ovat alkaneet maanpäällisillä töillä ja avolouhinnalla.  
Kevään 2015 aikana kaikilla työmailla päästään jo varsinaiseen työ-
tunnelilouhintaan maan alle. Työtunneliurakat päättyvät syksyllä 2015. 

Keväällä kilpailutetaan asemien ja ratalinjan louhintaurakat.  
Lou hinnat päättyvät 2017 loppupuolella. Sen jälkeen alkavat raken-
nusurakat. 

– Matinkylä–Kivenlahti -metro valmistuu 2020. Tavoitteena on, 
että silloin on käytössä automaattimetro. Matka-aika Kivenlahdesta 
Tapiolaan on noin 15 minuuttia ja Kivenlahdesta Rautatientorille noin 
30 minuuttia, toteaa Länsimetro Oy:n toimitusjohtaja Matti Kokkinen. 

T 
yömaa naapurina 
Työmaat on erotettu ympäristöstään oransseilla aidoilla. Aidan 
takana on louhintaurakoitsijoiden ja myöhemmin rakennus-

urakoitsijoiden työmaatukikohta.  Työtunnelit toimivat kulku reittinä 
maan alle asemille ja ratalinjalle koko rakentamisen ajan. Myös louhe 
kuljetetaan työtunnelien kautta.

– Louheenajo ajoittuu noin 2–3 tuntia räjäytysten jälkeen. Ruuhka- 
aikoja pyritään välttämään. Pääsääntöisesti louhe ajetaan lyhyintä 
mahdollista reittiä suoraan Länsiväylälle ja edelleen hyödynnettäväksi 
muussa rakentamisessa, toteaa Kivenlahden ja Espoonlahden työtun-
nelien louhinnasta vastaavan Kalliorakennus-Yhtiöt Oy:n työpäällikkö 
Meeri Pöllänen. 

Työtunnelit ohittavat aseman, jolloin kulku ratalinjalle on kaiken 
aikaa käytössä, vaikka asema rakentamisen aikana ei ole ajoittain läpi-
ajettavissa. Rakentaminen maan alle on vaativaa, sillä tilaa on vähän ja 
logistiikka on mietittävä huolella. Tapiolan asemalaituri syksyllä 2014.

Louheen lastausta.

Tunneliperän panostusta.

Länsimetro lyhyesti 

Länsimetron ensimmäisessä vaiheessa  
syntyy 13,9 kilometriä ratalinjaa ja kah-
deksan uutta asemaa Ruoholahdesta 
Matin kylään. Osuus avautuu liikenteelle 
elokuussa 2016.

Metron rakentaminen Matinkylästä 
Kiven lahteen on alkanut loppuvuodesta 
2014. 

Seitsemän kilometriä pitkälle osuudelle 
tulee viisi uutta asemaa: Finnoo, Kaitaa, 
Soukka, Espoon lahti ja Kivenlahti. Sam-
malvuoreen rakennetaan maanalainen 
metrovarikko. Matinkylä–Kivenlahti -osuus 
valmistuu 2020. 
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Asun Lippulaivan lähellä. Lippulaiva tuntuu tällä hetkellä vain pienenevän ja 
kaupat lähtevät pois keskuksesta. Metron tulo Lippulaivaan luultavasti suuren-
taisi sitä, mikä olisi mukavaa, sillä kaikki palvelut tulisivat lähemmäksi. 

Räjäytykset kuuluvat selvästi. Ne eivät sinänsä haittaa, mutta saattaa hieman 
säikähtää, jos ei kuule varoitusääntä. Metrolla pääsee nopeammin kuin bussilla. 
Metrosta voikin vaihtaa samalla lipulla vielä bussilla perille asti. 
Bettina 5B  

Metro on hyvä asia. Se on nopea 
ja pääsisin nopeammin harras-
tuksiini sen avulla. Onhan se 
vähän kurjaa, kun työt kestävät 
kauan, mutta kärsivällisyys 
palkitaan. Ei se ehkä vielä ihan 
ainakaan 3–4 vuoteen yllä 
Soukkaan. Ovathan metrot ehkä 
hieman epäsiistejä, mutta nope-
ampia kuin bussit. Esimerkiksi:  
Jos asuisit Helsingissä, pääsisit  
yhdellä ja samalla metrolla 
Tapiolaan. 
Alexandra 5B  

 T yömaainsinöörin työ 
on vaihtelevaa – jokai-
nen projekti ja jokai-
nen päivä on erilainen. 
Sanna Lehtonen 

kertoo, että tärkeimpiä tehtäviä 
ovat kustannusten seuranta ja 
niiden pitäminen suunnitelluissa 
rajoissa. Työmaainsinöörin  

Länsimetron Matinkylä–Kivenlahti rakennustyöt ovat käynnissä. 
Työmaainsinööri Sanna Lehtonen varmistaa, että Destian työtunneli-
urakat etenevät suunnitellusti.  Valmistuttuaan metro tulee 
vaikuttamaan merkittävällä tavalla liikenteen sujumiseen, mikä  
tekee Lehtosen työstä hyvin merkityksellistä.  

vastuulla on lisäksi pitää huoli 
työn laadusta ja siitä, että sovi-
tuissa aikatauluissa pysytään. 
Kaiken tämän on oltava kunnossa, 
jotta hankkeen sujuminen koko-
naisuutena voidaan varmistaa.

– Käytännössä päivät kuluvat 
pääosin tietokoneen ääressä istu-
essa, Lehtonen paljastaa ja lisää, 

että työmaallakin toki käydään 
säännöllisesti. 

Lehtosen kanssa tiiviissä 
yhteistyössä työskentelevät 
hankkeen työpäällikkö, työmaa-
päällikkö, hankintainsinööri, sekä 
kolme työnjohtajaa. Työt ovat vas-
ta alussa ja on mahdollista, että 
tiimi kasvaa hankkeen edetessä.

Työmaa huomioi naapurinsa 
monella tavalla
Työmaan sijainti asutuskeskus-
ten ja liikenteen keskellä tuo 
omat haasteensa hankkeeseen.  
Alueella on paljon asutusta ja 
sekä kevyt liikenne että autolii-
kenne on vilkasta. Turvallisuus 
on Lehtosen mukaan aivan 
ensisijaisen tärkeää. Työmaan 
on oltava turvallinen niin siellä 
työskenteleville työmiehille 
kuin alueen asukkaille ja muille 
alueella liikkuville. Lehtonen 
korostaa, että työmailla pyritään 
minimoimaan kaikki ympäröi-
välle alueelle aiheutuvat häiriöt 

LASTEN METRO

ja tiedottamaan kaikista poik-
keavista järjestelyistä sekä eri 
työvaiheiden etenemisestä.

– Työmaan ympärille nouse-
vat länsimetron oranssit aidat, 
jotta ulkopuolisia ei harhaudu 
rajojen väärälle puolelle. Erityis-
tä huomiota turvajärjestelyissä 
on kiinnitetty alueella liikkuviin 
koululaisiin, Lehtonen kertoo. 

Logistiikan sujumiseksi on 
huolehdittava siitä, että liikenne-
järjestelyt ovat kunnossa, ja että 
ne ovat kaikkien alueella liikku-
vien tiedossa. Työmaalle saapuu 
jatkuvasti uusia rakennusmateri-
aaleja, jotka on varastoitava työ-
maa-alueelle ja saatava sujuvasti 
kohteeseen oikeaan aikaan.

Lisäksi ympäristönsuojelulli-
set seikat on otettava huomioon. 
Ympäristönsuojelullisia toimia 
ovat muun muassa työnteosta 
aiheutuvan melun minimointi ja 
työkoneiden polttoainesäiliöiden 
suojaaminen niin, että maastoon 
ei pääse haitallisia polttoaineita 
ja öljyjä. Ympäristökeskukselta 
hankitut meluluvat säätelevät 
desibelirajoja, joiden puitteissa 
on toimittava.  

Lopussa kiitos seisoo
Vaikka länsimetron jatkeen 
parissa työskentely on toisinaan 
haastavaa, on se samaan aikaan 
myös erittäin palkitsevaa. Lehto-
sen mielestä on mielenkiintoista 
nähdä, miten metro rakentuu, ja 
miten se tulevaisuudessa palve-
lee ihmisiä ja helpottaa alueen 
ruuhkien purkamista.  

– Ymmärrän toki, että työ-
maan läheisyydessä asuvat  
ihmiset saattavat häiriintyä 
tunnelitöiden yhteydessä tapah-
tuvista räjäytyksistä, ja tutun 
lenkkipolun siirtyminen voi 
harmittaa. Koen hankkeeseen 
lähtemisen kuitenkin positiivi-
sena haasteena. Uskon, että 
metron valmistuttua siihen 
tullaan olemaan niin tyytyväisiä, 
että rakennusvaiheen häiriöt 
tuntuvat sen arvoisilta, Lehtonen 
summaa. 

TEKSTI Sini Tenkanen  KUVA Timo Kauppila

Erityistä huomiota 
on kiinnitetty 
alueella liikkuviin 
koululaisiin.

Sanna Lehtonen pitää työmaa-

insinöörin työtä palkitsevana ja 

monipuolisena. Päivät kuluvat sekä 

tietokoneen äärellä että työmaalla.

Kuvateksti xxxxxxx xx xxxxxxxx 

xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx 

xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 

xxxxxxxx xxxxx

Seuranta ja koordinointi 
pitävät työmaainsinöörin 
kiireisenä

Thea 5B

Juliette 5B

Otto 5B

Lapset ovat tulevaisuuden metromatkustajia. 
Pyysimme Soukan koulun 5B-luokalta mietteitä 
metron tulosta ja rakentamisesta. Kaikki työt ovat 
nähtävillä helmi-maaliskuussa länsimetron  
konttorilla Tapiolassa, Tapiontori 3 A.
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Länsimetron Matinkylä– 
Kivenlahti -osuuden kaikkien 
viiden aseman sekä Sammal-
vuoren maanalaisen metro- 
varikon työtunnelien louhin-
nat ovat käynnissä. Tunnelin  
päällä asuvat tuntevat räjäy-
tykset ja tärinät. Tapiolan 
alueella louhintavaihe on jo 
ohi ja kävimme kysymässä  
tapiolalaisilta, miten lou-
hinnat vaikuttivat arkeen 
ja tottuivatko he louhinnan 
aiheuttamaan tärinään.

MARJA ROUVARI

Louhinnoista ei 
ollut mitään 
vaivaa 
mielestäni. 
Tiesin, että 
kymme-

neltä illalla 
on viimeiset rä-

jäytykset ja totuin 
nopeasti tärinöihin. Koska 
kaikki tapahtui niin sään-
nöllisesti, saatoin ajatella, 
että tässä ne nyt olivat tältä 
päivältä. Arkeeni louhinnat 
eivät kovinkaan paljon vaikut-
taneet.

OLLI JUVONEN

Pidän kah-
vilaa tässä 
Tapiolan 
keskustassa 
ja kyllähän 
täällä paikat 

tärisivät 
louhintojen 

aikana. Välillä jyti-
si kovastikin, mutta itse totuin 
louhintoihin aika nopeasti. 
Kahvilani asiakkaita kuun-
nellessa sain käsityksen, että 
paikalliset kyllä hyväksyivät 
tärinät – kaikki tiesivät, että 
siellä rakennetaan metroa ja 
että tiettyyn rakennusvaihee-
seen kuuluu vähän tärinää ja 
meteliä. Eihän metrotunnelia 
ihan pienimuotoisella kaivami-
sella voikaan saada valmiiksi!

LOTTA OJANPERÄ 

Eivät louhinnat 
minua kovasti 

häirinneet. 
Tärinä ja 
äänet kuu-
lostivat siltä, 

kuin jossain 
lähistöllä olisi 

pesukone lingon-
nut. Toki joskus tässä aivan 
Tapiolan keskustassa autolla 
ajaessa tärinät tuntuivat 
voimakkaammilta. Arkielämää 
louhinnat eivät kuitenkaan 
häirinneet ja totuin nopeasti 
tärinöihin.

TEKSTI JA KUVAT Maija Laakso

MITÄ MIELTÄ?

Miten louhinnat 
vaikuttavat 
asukkaiden 
arkeen?
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 L änsimetro-hankkeen pää-
arkkitehdin, CJN Oy:n 
Hannu Mikolan mukaan 
tekeillä on rakenteeltaan 
ja toiminnaltaan yhte-

näinen metro. Tarkoituksena on, 
että matkustaja päätyy oikeaan 
paikkaan vaivattomasti, turval-
lisuudesta tinkimättä. Onnistu-
neen metrosuunnittelun myötä 
matkustaja ei joudu ymmälleen 
uudellakaan asemalla. 

Luistavaa liikennettä
Turvallisuus on otettu länsimet-
ron suunnittelussa huomioon 
alusta alkaen: asematilat ovat 
avoimet ja niissä on helppo liik-
kua. Myös metrojunan kyydissä 
tulee olla turvallista.

Matkustajan turvallisuuteen 
liittyvät myös rakenteilla olevat 
kuilut sekä yhdystunnelit, joiden 
välityksellä hätäpoistuminen tar-

Turvallista ja 
vaivatonta matkaa

peen tullen tapahtuu. Kuilut ovat 
asemien väliselle rataosuudelle 
rakennettavia pystyreikiä kalli-
ossa, joiden päälle tulee kooltaan 
noin pienen omakotitalon ko-
koinen kuilurakennus. Kuilujen 
sisältä johtavat poistumisportaat 
ratatasolta maanpintaan. Uusi 
metrorata tehdään kahteen 
rinnakkaiseen tunneliin, jotka 
ovat kokonaan erillään toisistaan 
asemien välisellä rataosuudella. 
Yhdystunnelit ovat käytäviä kah-
den erillisen ratatunnelin välillä.

– Yhdystunnelit ja kuilut 
toimivat sekä huoltotarkoituk-
sessa että hätäpoistumisteinä. 
Tunneleiden avulla päästään tur-
vallisesti siirtymään asemalle tai 
kuilulle ja sieltä maanpintaan, 
Mikola selventää.

Uuteen metroon rakennetaan 
myös laituriovet eli lasiseinä, 
joka erottaa junan ja laiturin 

Metromatkan sujuvuus pohjautuu hyvään suunnitteluun. Matkustajan 
turvallisuus on tärkeintä, mutta myös metrolla matkustamisen yksin-
kertaisuus ja selkeys ovat tavoitteena suunnittelun alkumetreiltä asti.

toisistaan. Laituriovet estävät 
melun, tuulen ja pölyn tunkeutu-
misen laiturialueelle. 

Mikolan mukaan laituriovien 
rakentaminen tulee viivästymään 
Ruoholahti–Matinkylä -osuudel-
la. Laituriovien uskotaan kuiten-
kin olevan paikallaan Matinkylä-
Kivenlahti -välin valmistumiseen 
mennessä.

Tyylillä saa leikitellä
Hannu Mikolan mukaan suunnit-
teilla olevat metroasemat tulevat 
olemaan ilmeeltään erilaisia, 
mutta toiminnallisesti yhtenäi-
siä. 

– Suunnittelussa otetaan 
huomioon asemien toimivuus ja 
niiden lähiympäristö. Asemien 
on tarkoitus olla viihtyisiä, tur-
vallisia ja kiinnostavia, kuvailee 
Mikola. 

Metroasemat pyritään suun-
nittelemaan siten, että ne ovat 
tunnistettavissa junasta katsottu-
na. Viihtyisyys, persoonallisuus 
ja omaleimaisuus saa näkyä.

– Vielä ei tiedetä tarkalleen, 
minkä näköisiä asemista tulee. 
Suunnittelijoilla alkaa vasta 
syntyä mielikuvia siitä, millaisia 
ne tulevat olemaan arkkitehtuu-
riltaan, väreiltään ja materiaaleil-
taan, Mikola muistuttaa.

Helsingin metron käytössä 
oleviin tunneliasemiin verrattu-
na uudet asemat tulevat muis-
tuttamaan enemmän huonetilaa. 
Rouheaa kalliopintaa tullaan 
näkemään totuttua vähemmän.

– Kestävät materiaalit ovat 
tärkeässä asemassa, kun uusia 
asemia lähdetään toteuttamaan. 
Valaistuksella, materiaaleilla 
ja väreillä luodaan laadukasta 
jälkeä, sanoo Mikola. 

TEKSTI Pauliina Harno  KUVAT Timo Kauppila

Turvallisuus, 
yksinkertaisuus  
ja selkeys  
ohjaavat  
hankkeen 
suunnittelua.

Kaiken suunnittelun tavoitteena on 

sujuva ja turvallinen metromatkus-

taminen.

Hannu Mikola on länsimetro- 

hankkeen pääarkkitehti.
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 L 
änsimetron osuus Matin-
kylä–Kivenlahti kulkee 
seitsemän kilometrin 
matkan kallion sisällä. 
Kalliorakentamisen asian-

tuntijat ovat tutkineet tarkkaan 
alueen kallioperää. Suunnittelua 
on ohjannut useat reunaehdot, 
kuten se, että aseman katon ylä-
puolella on vähintään 10 metrin 
verran kalliota. Tilaratkaisuja on 
mahdollisuuksien mukaan sovi-
tettu kallioperä- sekä ympäristö-
olosuhteisiin.  Metroasemien 
sijainnit on määritetty niin, että 
ne palvelevat tulevaisuudessa 
käyttäjiä mahdollisimman hyvin 
ja ovat rakennettavissa kohtuulli-
sin kustannuksin. Metroasemien 
sijaintien lisäksi suunnittelua 
on ohjannut ratageometriavaati-
mukset. 

– Metrojunilla on tiettyjä 
geometrisiä rajoituksia, linjauk-
sissa ei voi olla tiukkoja kaarteita 
tai suuria pituuskaltevuuksia. 
Länsimetron osuus Matinkylä– 
Kivenlahti tulee sijoittumaan 
kokonaan kalliotiloihin, joten  
on tärkeä selvittää, millä tasolla 
asemien ja metroratojen tulee 
olla, kuvaa Jukka Salminen, 
kallio rakennussuunnittelun 
pääsuunnittelija Pöyrystä.

Kallionpinnan korkeusasemaa 
ja kallioperän laatua on tutkittu 
porakonekairauksilla, kallio-
näytekairauksilla sekä refraktio-
seimisillä luotauksilla. Lisäksi 
kallioperägeologit kartoittivat 
alueen kaikki kalliopaljastumat. 

– Kallionäytekairauksessa 
kallioperästä irrotetaan halkai-
sijaltaan noin 5 senttimetrin 
suuruinen tanko, josta selviävät  
muun muassa kivilajit ja rako-
tiheydet sekä saadaan tietoa, 

Länsimetron kakkosvaiheen seitsemän 
kilometrin matkalle rakennettavat viisi uutta 
asemaa ja kaksi rinnakkaista metrotunnelia 
sijoittuvat maan alle kallion sisään. Tarkalla 
suunnittelulla ja tutkimustyöllä varmistetaan 
rakentamisen sujuminen ja turvallisuus.  

millaista kiviaines on laadultaan. 
Usein kuvitellaan, että kallio on 
homogeenistä ja tiivistä kivimas-
saa, mutta aina näin ei ole.

Länsimetron osuus Matinkylä– 
Kivenlahti tulee kulkemaan 
pääasiassa ehjän kallion sisällä, 
mutta yksittäisiä kapea-alaisia 
rikkonaisia vyöhykkeitäkin osuu 
matkalle. Metrolinjauksen mat-
kalla kallion kivilaji on pääosin 
graniittia ja gneissiä. 

Pohjavesiä seurataan  
tarkasti
Pohjavesiseurantaa on hank-
keessa tehty säännöllisesti jo 
neljän vuoden ajan noin 100–200 
metrin säteellä tunnelilinjauk-
sesta. Seurannassa pohjavesiput-
kien vesipintoja mitataan, jotta 
pinnan korkeuden vaihteluväli 
saadaan selville. Samalla seura-
taan pohjavesien laatua. 

– Jos huomaamme vaikutuksia 
pohjaveden pinnan laskemisessa 

Hyvä tutkimus- 
työ paljastaa  
kallion salat 

tai veden laadussa, voimme tar-
peen mukaan reagoida nopeasti 
ja tehdä tunnelista tiiviimpää. 

Suurin osa kalliorakennus-
suunnittelusta tehdään ennen 
rakentamisvaihetta. Rakentami-
sen aikana kallioperän laatua 
seurataan muun muassa tunne-
leissa tehtävillä rakennusgeologi-
silla kartoituksilla sekä tunnus-
teluporaamisella. Pumppaamalla 
porattuihin reikiin vettä, saadaan 
tietoa kallioperän tiiveydestä. 

– Kallio-olosuhteet ovat aina 
tietynlainen riski. Selvitämme 
rakentamisvaiheessa sitä, vastaako 
kallio tekemiämme arvioita. 

Joskus voi tulla pientä poikkea-
maa, mutta kun tutkitaan hyvin, 
ei suuria yllätyksiä enää tänä 
päivänä tule. 

Kiinteistöjä suojataan  
painaumilta ja tärinältä
Metrorataa ympäröivät erilaiset 
kiinteistöt ja asuinalueet, joiden 
rakenteet ja perustamistasot on 
otettava jo suunnitteluvaiheessa 
huomioon, jotta vältetään riskit 
kiinteistöjen rakenteiden painu-
miselle sekä minimoidaan mah-
dolliset rakentamisesta koituvat 
haitat, kuten meluhaitat. 

Kohteissa, joissa on useita 
kiinteistöjä tunnelin läheisyy-
dessä, seurataan kiinteistöjen 
korkeusasemia valitsemalla 
painumaseurantapisteitä. Jos 
havaitaan muutoksia pisteiden 
sijainneissa, voidaan esimerkiksi 
tiivistää tunnelia ympäröivää 
kallioperää, jotta vältetään haital-
liset muutokset. 

– Työtunneleiden louhintoja 
varten tehtiin ympäristöselvityk-
set ja riskianalyysit tunneleiden 
ympäristön kiinteistöistä. Vastaa-
vat selvitykset tullaan tekemään 
myös asema- ja ratatunnelitöitä 
varten. Kiinteistöt on haarukoitu 
ja selvitetty muun muassa niiden 
runkorakenteet, verhoukset, 
etäisyydet ja perustamistavat, 
Salminen kuvaa. 

Kiinteistöille määritellään 
louhintoja varten tärinäarvot ja 
alueen kiinteistöihin asennetaan 
tärinämittareita, joilla seurataan 
töistä kiinteistöille muodostuvaa 
tärinää. Louhintatärinän voimak-
kuutta säädetään muuttamalla 
louhinnan panostusta. Louhin-
noista johtuva tärinä ja melu ovat 
väliaikaisia haittoja – työtun-
neleiden louhinnassa kesto on 
puolisen vuotta.  Ratatunnelien 
louhinta etenee noin 12–25 met-
riä viikossa. Yhdessä räjäytyk-
sessä kiveä irtoaa 3–5 metriä. ■

KYSY KATILTA JA RIINALTA

 1  Asun aivan työtunnelin 
vieressä Espoonlahdessa. 
Tuleeko tunnelista räjäytys-
ten jälkeen pölyä ja kiveä 

lähiympäristöön? 

Tunnelin suuaukolla näkyy 
räjäytysten jälkeen vesihöy-
rypilvi, jota usein luullaan 
pölyksi tai savuksi. Räjäytyksen 
yhteydessä tunnelin sisäilma 
lämpenee, joten se ulos tulles-
saan muuttuu vesihöyryksi. 

 2 Kuinka kauan kestää matka 
metrolla Kivenlahdesta 
Tapiolaan?

Matka-aika Kivenlahdesta  
Tapiolaan on noin 15 minuut-
tia. Matka Kivenlahdesta  
Rautatientorille kestää noin  
30 minuuttia.

Mitä haluat tietää 
länsi metrosta tai  
metron rakentami-
sesta? Vuoro vaikutus-
insinööri Kati Vesikallio 
ja asukas tiedottaja  
Riina Kairulahti  
vastaa vat asukkaiden  
kysymyksiin:

 3 Olen kuullut, että metron  
lähellä oleviin taloihin tullaan 
tekemään jokin katselmus? 
Miksi?

Katselmuksessa kartoitetaan raken- 
nusten kunto noin 150 metriä 
säteellä louhinnoista. Ensin kat-
selmoidaan työtunnelien lähellä 
olevat kiinteistöt ja rakennukset. 
Asemien ja ratalinjan läheisyy-
dessä olevat kiinteistöt ja raken-
nukset katselmoidaan louhinnan 
edetessä.  ■

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

?
KYSY METROSTA

TEKSTI Tiina Nurmi  KUVA Timo Kauppila

Hankkeen aikana 
seurataan tarkasti 
pohjavesien laatua. 

Länsimetron seurantapalvelusta 
näkee missä ratalinja kulkee, miten 
rakentaminen etenee ja mihin asemat 
ja poistumistiekuilut sijoittuvat.

Palvelusta voi seurata, miten lou-
hinta etenee työtunneleissa, ratalinjal-
la ja asemilla. Urakoitsijat päivittävät 
louhinnan etenemisen palveluun.  
Ruoholahti–Matinkylä -osuudella si-
vustolta voi seurata asemien ja kuilu-
jen rakentamisen valmiusastetta sekä 
tukimuurielementtien, raidesepelin ja 
kiskojen asennuksen edistymistä. 
http://seuranta.lansimetro.fi/

Länsimetron 
seurantapalvelu
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LÄNSIMETRO IN ENGLISH

LÄNSIMETRO PÅ SVENSKA 

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

Photo Timo Kotineva

Byggarbetet på Mattby–Stens-
vik-delen av västmetron pågår 
som bäst. Byggnadsplatsingenjör  
Sanna Lehtonen ser till att 
arbetet med Destias arbetstunnlar 
framskrider som planerat. Då 
metron står klar kommer den att 
ha betydande effekter för trafi-
ken, vilket gör Lehtonens arbete 
mycket meningsfullt.  

Arbetet som byggnadsplat-
singenjör är varierande. Varje 
dag och varje projekt är unikt. 
Lehtonen berättar att de vikti-
gaste uppgifterna är att hålla koll 
på kostnaderna och se till att de 
följer budgeten. Byggnadsplats-
ingenjören har även ansvar för 
arbetets kvalitet och för att man 
håller sig till den överenskomna 
tidtabellen. 

I närheten av byggnadsplatsen 
bor många människor, och såväl 
den lätta trafiken som biltrafiken 
är livlig. Säkerheten är något som 
särskilt betonas av Lehtonen. 

– Vi har särskilt uppmärksam-
mat skolelever som rör sig på 
området i säkerhetsarrangemang-
en, säger Lehtonen. 

Dessutom måste miljöskyddet 
beaktas. Detta innefattar bland 
annat minimering av buller vid 
arbetet samt skydd av arbets-
maskineras bränslebehållare för 
att undvika utsläpp av skadliga 
bränslen eller olja i naturen. 
Miljöcentralens bullertillstånd 
anger decibelgränserna för verk-
samheten.  

– Jag förstår givetvis att 
människor som bor nära bygg-

nadsarbetsplatsen kan känna 
sig störda av sprängningarna 
i samband med tunnelarbetet, 
och att det kan kännas jobbigt 
då favoritmotionsrundan störs. 
Jag upplever ändå västmetro-
projektet som ett positivt projekt. 
Jag tror att alla kommer att vara 
så nöjda när metron står klar att 
problemen under arbetets gång 
kommer att glömmas bort,  
konstaterar Lehtonen.  ■

Take a metro to Kivenlahti in 2020Good research reveals  
the secrets of rock 
The five new stations and two 
parallel metro tunnels in the  
second phase of the länsimetro 
will travel for seven kilometres 
inside rock. Precise planning  
and research work guarantee  
the progress and safety of con-
struction.

Länsimetro’s Matinkylä– 
Kivenlahti section will travel for 
seven kilometres inside rock.   

– The metro trains have 
certain restrictions: the routes 
cannot have tight curves or 
large longitudinal declinations. 
Länsimetro’s Matinkylä–Kiven-
lahti section will be located 
entirely inside rock and, therefo-
re, good research is essential in 
order to find out the correct level 
of the stations and rails, says 
Jukka Salminen, principal desig-
ner of rock structures at Pöyry.

Länsimetro’s Matinkylä– 
Kivenlahti section will mainly 
travel inside intact rock but there 
will also be individual narrow 
incoherent zones. 

Groundwater has been regu-
larly monitored already for four 
years within an approximately 
100–200 metre radius from the 
tunnel lines. The monitoring 
includes measurements of the 
water levels of groundwater 
pipes in order to determine the 
fluctuation margin of the water 
levels. Simultaneously, the quali-
ty of the water is investigated. 

– If we notice changes in the 
water level or quality, we can 
react rapidly and increase the 
density of the tunnels. 

Trygga och bekväma resor Uppföljning och koordinering  
sysselsätter byggnadsplatsingenjören

En behändig metroresa utgår från 
grundlig planering. Passagerarnas 
säkerhet är alltid viktigast, men 
även enkelt och smidigt resande 
står i fokus för planeringen redan 
från början.

Enligt västmetroprojektets 
huvudarkitekt, Hannu Mikola på 
CJN Oy, håller man på att skapa 
en till sin struktur och funktion 
enhetlig metro. Avsikten är att 
passagerarna lätt och tryggt ska 
ta sig dit de är på väg. 

I planeringen av omgivningen 
kring de nya metrostationerna 
kommer man även att beakta de 
övriga trafikarrangemangen. Alla 
planerade stationer kommer att 
ha cykelparkering, och exem-
pelvis i samband med Stensvik 
station planeras en parkeringsan-
läggning med plats för upp till 
tusen bilar. Bussterminaler kom-
mer att byggas i både Esboviken 
och Stensvik.

Säkra metroresor har beaktats 
i planeringen av västmetron 
ända från början: stationerna 
är öppna och lätta att röra sig i. 
Det är måste även vara tryggt att 
använda metron.

Passagerarnas säkerhet inne-
fattar även schakt och förbindel-
setunnlar, som möjliggör evaku-
ering i nödsituationer. Schakten 
är lodräta hål i berget i banan 
mellan stationerna, utanpå vilka 
schaktbyggnader i storleken av ett 
litet egnahemshus uppförs. Inuti 
schakten finns evakueringstrap-
por från banan till markytan. 

Enligt Hannu Mikola kommer 
metrostationerna att se olika 
ut, men fungera på samma sätt. 
Metrostationerna planeras så 
att de är lätta att identifiera för 
passagerarna på tåget.  ■

The construction of the Matin-
kylä–Kivenlahti metro section 
has begun with the construction 
of access tunnels. The access 
tunnel contracts terminate by  
the autumn 2015, after which  
the excavation of the metro  
stations and the rail line can  
be started.

1Jumbo drills are harder 
than rock

The tunnels will be excavated 
with a jumbo drill. Before the 
rock can be blasted, it must be 
reinforced. The rock is rein-
forced by filling the holes drilled 
in the rock with cement. After 
this, holes are drilled in the rock 
for blasting. The blasts are car-
ried out according to a detailed 
plan and their duration is 6–20 
seconds. 

After blasting, the tunnel will 
be ventilated, loose stone remo-
ved and an underdrain system 
will be built for the created tun-

the end of 2017. After this, the 
construction contracts can start. 

3 Living next to  
a construction site 

The construction sites have been 
separated from their surround-
ings with orange fences. The 
office of the excavation contrac-
tors and, at a later stage, the 
construction contractors will be 
located behind the fence. The 
access tunnels serve as a pas-
sage to stations and the rail line 
located underground throughout 
the construction project. Also, 
the loose excavated rock will 
be transported via the access 
tunnels.

The access tunnels pass the 
stations and, therefore, the rail 
line is always accessible even if 
the metro trains cannot always 
go through the stations during 
the construction project. Under-
ground construction is challen-
ging because there is limited 
space and the logistics must be 
planned carefully. 

4 Metro as an employer
There are already approxi-

mately one hundred workers on 
the construction sites. During  
the excavation phase, the work-
ers are mainly Finnish. Approxi-
mately 180 designers work in  
the project.  In the spring, the 
Matinkylä–Kivenlahti section  
will manifest magnificent num-
bers as 1.500 construction work-
ers, installers, testers and other 
construction professionals will 
work in the stations and  
the rail line.  ■

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

There are various properties 
and residential areas surroun-
ding the metro line, the struc-
tures and foundation levels 
of which must be taken into 
consideration already during 
the planning phase in order to 
avoid the risk that the structures 
will sink, and to minimise any 
possible inconveniences, such as 
noise pollution, caused by  
the construction. 

– Environmental surveys and 
risk analyses on the surrounding 
buildings were carried out for 
the excavation of the access tun-
nels. Similar surveys will also be 
organised for the construction of 
the stations and rail tunnels. The 
buildings have been identified 
and their structures, cladding, 
distance and foundations have 
been determined, among other 
things, says Salminen. 

The vibration and noise caus-
ed by the excavation work will 
be temporary – the excavation  
of the access tunnels will last ap-
proximately six months. The ex-
cavation of the rail tunnels will 
proceed approximately 12–25 
metres per week. One blast will 
move 3–5 metres of rock. ■

nel, which will also be reinfor-
ced and its rock surface will be 
lined with sprayed concrete.  
The work phases always follow 
the same sequence. In one day, 
1– 2 blasts can be carried out in 
one tunnel. The excavation work 
is carried out according to the 
work times determined by the 
Espoo Environment Department. 

2 The construction  
progresses in phases

Construction is in progress in  
the access tunnels of Finnoo, 
Kaitaa, Soukka, Espoonlahti, 
Kivenlahti and Sammalvuori 
metro depot. The construction 
work has started with works 
above ground and surface exca-
vations. The construction of the 
access tunnels will be completed 
in the autumn 2015. In the 
spring, the excavation contracts 
for the stations and the rail line 
will undergo tendering. The 
excavations will be completed by 
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Työtunneli

NÄIN LÄNSIMETRO ETENEE MATINKYLÄ–KIVENLAHTI

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. 

Finnoon, Kaitaan, Soukan, Espoonlahden ja Kivenlahden työtunnelien sekä 

Sammalvuoren maanalaisen metrovarikon työtunneleiden louhinta on 

käynnissä. Työtunnelien louhinta kestää syksyyn 2015, jonka jälkeen alkaa 

metroasemien, ratalinjan ja varikon louhintaurakat. 

Matinkylä–Kivenlahti -osuus valmistuu 2020. Ensimmäinen osuus 

Ruoholahti–Matinkylä avautuu liikenteelle elokuussa 2016.

 Töiden etenemistä voi seurata netissä seurantapalvelun kautta  

www.lansimetro.fi -> Seurantapalvelu

Työtunnelien louhinta käynnissä

Käynnissä olevat työt

KIVENLAHTI SAMMALVUOREN METROVARIKKO ESPOONLAHTI SOUKKA KAITAA FINNOO

Työtunnelin  
louhintaurakka

Työtunnelin louhintaurakka
Työtunnelin  

louhintaurakka
Työtunnelin  

louhintaurakka
Työtunnelin  

louhintaurakka
Työtunnelin  

louhintaurakka

11/2014–8/2015
Kalliorakennus-Yhtiöt Oy

11/2014–8/2015
Destia Oy

11/2014–8/2015
Kalliorakennus-Yhtiöt Oy

11/2014–8/2015 
Destia Oy

11/2014–10/2015 
Destia Oy

11/2014–9/2015 
Destia Oy




