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Verkostomainen kaupunkirakenne tuo palvelut
lähelle asukasta
LÄNSIMETRON ENSIMMÄINEN OSUUS Ruoho-

kuvantamispalvelut. Tapiolassa rakentaminen jat-

on kasvun ja kehityksen edellytys. Finnoon alueella

lahdesta Matinkylään aukeaa liikenteelle elokuussa

kuu aseman läheisyydessä ja bussiterminaali aukeaa

arvioidaan valmistuvan asunnot noin 17 000 asuk-

2016. Vuonna 2009 alkanut rakentaminen saadaan

vuonna 2018.

kaalle.

päätökseen ja Espoosta tulee metrokaupunki.
Joukkoliikenteessä tapahtuu suuri muutos, kun

LÄNSIMETRON KAKKOSVAIHEEN rakentaminen

METRON ykkösvaiheen käyttöönottoon on yhdek-

bussien liityntälinjat ajavat Matinkylän ja Tapio-

Matinkylästä Kivenlahteen etenee. Uusia asemia

sän kuukautta ja kakkosvaiheen rakentaminen on

lan bussiterminaaleihin. Bussiterminaaliasemista

rakennetaan viisi: Finnoo, Kaitaa, Soukka, Espoon-

hyvässä vauhdissa. Metro on kaupungin suurin

tuleekin uuden osuuden vilkkaimmat asemat, sillä

lahti ja Kivenlahti. Sammalvuoreen rakentuu maan-

investointi. Kaupunki ei kuitenkaan investoi vain

molempia käyttäää yli 30 000 päivittäistä matkusta-

alainen metrovarikko. Osuus kulkee koko seitsemän

metroon vaan kaikkeen siihen, mitä metro mahdol-

jaa. Tiheä syöttöliikenne asemalle ei ole vain metroa

kilometrin matkan maan alla.

listaa: asumista, työpaikkoja ja palveluita. Kaupunki
kasvaa ja kehittyy metron mukana.

varten vaan tuo myös asukkaat kaupunkikeskuksen
monipuolisiin palveluihin. Liityntälinjojen lisäksi

KAKKOSVAIHEEN RAKENTAMINEN alkoi vuoden

Espoon sisäiset bussilinjat palvelevat matkustajia.

2014 lopulla työtunnelien louhinnalla. Syksyn ja
asemien ja ratalinjan louhintaan. Louhinta on

metroliikenteen alkua. Metrokeskus palveluineen

edennyt suunnitelmien mukaisesti ja jatkuu vuoden

on esimerkki siitä, mitä metro tuo tullessaan vaiku-

2017 lopulle.
Olli Isotalo

tusalueelleen. Metrokeskuksesta löytyy kaupungin
palvelutori, laajentuneen Ison Omenan kaupallisia

LÄNSIMETRO TUO MUKANAAN uutta rakentamista

palveluja ja bussiterminaali. Palvelutorilla ovat

asemien yhteyteen. Finnooseen on rakentumassa

muun muassa kirjasto, nuorisopalvelut, neuvola,

kokonainen uusi kaupunginosa. Viime kesänä

terveysasema, mielenterveys- ja päihdepalvelut,

avattu Finnevikinsilta yhdistää Finnoon Matin-

yhteispalvelu, Kela sekä HUS:n laboratorio- ja

kylään. Sujuva, metroon tukeutuva joukkoliikenne

Länsimetro Oy:n
hallituksen puheenjohtaja, Espoon
kaupungin teknisen
toimen johtaja

Pekka Sipola / Compic Oy

talven aikana työtunnelilouhinnoista siirrytään

MATINKYLÄN METROKESKUS avataan juuri ennen

METROUUTISET
Riina Kairulahti

Ykkösvaihe
liikenteelle
elokuussa 2016
Länsimetro Ruoholahti–Matinkylä
avautuu liikenteelle elokuussa 2016.
Uusia asemia on kahdeksan: Lauttasaari, Koivusaari, Keilaniemi, Aaltoyliopisto, Tapiola, Urheilupuisto, Niittykumpu ja Matinkylä. Metro liikennöi
kahdella linjalla Matinkylä–Vuosaari
ja Tapiola–Mellunmäki. Vuoroväli on
ruuhka-aikoina välillä Tapiola–Itäkeskus 2,5 minuuttia. Metron liikennöinnin alkaessa Espoosta ei enää kulje busseja Länsiväylää pitkin. Etelä-Espoon
ja Lauttasaaren bussit ajavat silloin
liityntälinjoina. ■

Työtunnelilouhinnoista
siirrytään
asemien ja
ratalinjan
louhintaan
Matinkylä–Kivenlahti-osuuden louhintatyöt jatkuvat. Työtunnelit valmistuvat
alkutalven aikana. Työtunneleista edetään
ratalinjan, asemien, raiteenvaihtohallien ja kuilujen louhintaan. Aina uuden
louhintaurakan alkaessa Länsimetro
järjestää asukastilaisuuden ja tiedottaa
rakentamisen etenemisestä. Syksyn ja
talven aikana infot pidetään Kivenlahdessa, Espoonlahdessa, Kaitaalla, Finnoossa
ja Sammalvuoren maanalaisen varikon
läheisyydessä. Soukassa on jo aloitettu
aseman ja ratalinjan louhinta. Länsimetron verkkosivuilta löytyy tietoa infoista,
tehtävistä katselmuksista, louhinnasta ja
koko hankkeesta. www.lansimetro.fi ■

Arkkitehtitoimisto HKP Oy

Kivilouhe kuljetetaan ulos
tunnelista työtunnelin kautta.
Kuvassa Soukan työtunneli.

Matinkylän metroaseman laituritasolta noustaan liukuportaita pitkin bussiterminaaliin,
josta pääsee liityntäparkkiin, metrokeskukseen ja kauppakeskus Isoon Omenaan.

Matinkylän Iso Omena monipuolistuu
Kauppakeskus Ison Omenan rakentaminen etenee ja sen ensimmäinen
osa avataan muutamia päiviä ennen
länsimetron liikennöinnin aloittamista.
Kauppakeskuslaajennuksen toinen
osa avataan keväällä 2017.
Laajennusosaan sijoittuu Finnkinon
uusi elokuvateatteri. Isoon Omenaan
tulee entisten lisäksi kaksi uutta
ruokakauppaa: Lidl sijoittuu samaan
kerrokseen nykyisten päivittäistavara-

myymälöiden kanssa ja nopean asioinnin mahdollistava K-Market avautuu
bussiterminaalitasolle.
Kauppakeskuksen alimpaan kerrokseen bussiterminaalitasolle avataan
muun muassa Fazerin leipomomyymälä.
Näiden lisäksi sinne sijoittuu erilaisia
ravintoloita ja kahviloita, esimerkiksi
Subway, Kung Food Panda, Picnic,
Kotipizza ja Jungle Juice Bar. ■
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Kuva Länsimetro Oy

Tiesitkö, että
Metrotunnelissa on noin 600 metrin
välein maan pinnalle ulottuva poistumistie-, savunpoisto-, paineentasaus- ja ilmanvaihtokuilu. Kuilun
päälle valmistuu pienen omakotitalon kokoinen huoltorakennus.

Kuva Länsimetro Oy

Tiesitkö, että
Matinkylä–Kivenlahtiosuudella on kairattu
kallionäytteitä yhteensä
kilometriä.

PORAUS
Jumbo poraa
kallioon reikiä.
Tämän ns.
katkon pituus
on 0,5–6 m.

RÄJÄYTYS
Reikiin asetetut
räjähdysaineet
räjäytetään
tarkkaan
suunnitellussa
järjestyksessä.

KUORMAUS
Tunneli
tuuletetaan ja
irronnut louhe
ajetaan pois
tunnelista.

RUSNAUS
Kallioseinämä
rusnataan
eli irtoavat
lohkareet
poistetaan
erikoisajoneuvolla.

Tiesitkö, että
Louhintatöistä ei aiheudu haittaa
kannettaville tietokoneille tai
muille elektronisille laitteille.
Vain pöytätietokoneet saavat varmuuden vuoksi alleen kumitassut
katselmusalueen rakennuksissa.

10,6

ESI-INJEKTOINTI
Kallio vahvistetaan porausta
varten injektoimalla.
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Louhintaa
varmalla otteella
Matinkylä–Kivenlahti-osuuden työtunnelien louhinta on täydessä
vauhdissa ja työtunneliurakat saadaan valmiiksi vuoden vaihteessa.
Sitä mukaa kun työtunnelit valmistuvat, siirrytään asemien ja
varsinaisen metrotunnelin louhintaan. Toimitusjohtaja Matti Kokkisen
mukaan ensimmäisestä osuudesta saatuja oppeja on hyödynnetty ja
olosuhteet louhinnalle ovat olleet hyvät.
TEKSTI Sanna Silvennoinen KUVITUS Länsimetro Oy

M

atinkylästä Kivenlahteen rakenteilla
olevan osuuden
louhintatyöt aloitettiin joulukuussa
2014 kuudella työtunneliurakalla. Niistä ensimmäiset
ovat valmistumassa, ja Soukassa
sekä Kivenlahdessa aloitetaan
jo varsinaisen metrotunnelin ja
aseman louhintaa. Kaikki työtunneliurakat saadaan valmiiksi
vuoden vaihteessa.
– Työtunneleita on ollut tekemässä nyt noin 80–100 työntekijää. Isompien louhintatöiden
alkaessa työntekijämäärä nousee
noin 400 henkilöön, kertoo
Länsimetro Oy:n toimitusjohtaja
Matti Kokkinen.
Työvaiheena louhinta on
hidas. Ennen räjäytyksiä kallio
pitää injektoida eli vahvistaa ja
sitten porata. Kallio panostetaan
räjäytystä varten, joka kestää
noin 6–20 sekuntia. Räjäytyksen
jälkeen tunneli tuuletetaan ja
louhe ajetaan työmaille, joilla
tarvitaan kiveä. Lopuksi syntyneen tunnelinpätkän kallioseinämä rusnataan eli irtonaiset
lohkareet poistetaan.
– Louhinnat ovat sujuneet
hyvin eikä yllätyksiä ole tullut
vastaan. Louhintavaiheeseen
kuuluu kuitenkin aina kalliolaatuun liittyvää epävarmuutta.
Siksi vasta louhintojen jälkeen
on parempi käsitys siitä, millä
aikataululla koko hanke saadaan
valmiiksi, Kokkinen selventää.
Etenemisvauhti riippuu
kallion laadusta. Hyvälaatuisen
kallion louhinta etenee yhden
työpäivän aikana noin 12 metriä,
kun taas huonompilaatuista eli

rikkonaista kalliota saadaan
louhittua kerralla vähemmän.
Parhaimmillaan maan alla
edetään noin 250 metrin kuukausivauhtia, eikä maanpäällä
työmaan kohdalla sijaitsevissa
asunnoissa pitäisi kärsiä melua
aiheuttavista töistä kauan.
– Kaikki ensimmäisen
vaiheen opit ovat käytössä ja
odotusarvo on, että työt etenevät
sujuvasti. Tällä hetkellä näyttää siltä, että kaikki louhinnat
saadaan valmiiksi vuoden 2017
puolella, Kokkinen kertoo.

Louhinnan jälkeen
vuorossa rata ja asemat
Rakennustyöt aloitetaan sitä
mukaa kun louhinnoissa edetään
eli näillä näkymin vuoden 2016
loppupuolella. Kallion sisään
louhittuun tyhjään tilaan rakennetaan metrorata ja -asemat.
Laiturialueiden ja liukuportaiden
rakentamisen lisäksi asennettavana on lukuisia teknisiä
järjestelmiä.
– Myös rakennusvaihe on
hidasta työtä, sillä järjestelmiä ja
laitteita on erittäin paljon. Kaikki
asemat ovat yhtä aikaa rakenteilla
ja kunkin aseman rakentamiseen
menee noin 16–20 kuukautta,
Kokkinen sanoo.
Länsimetron ensimmäinen
osuus Ruoholahdesta Matinkylään on viimeistelyvaiheessa.
Kiskot ovat jo pohjoisessa tunnelissa Matinkylässä asti ja kohta
myös etelässä. Tavoitteena on,
että metroliikenne alkaa Matinkylään elokuussa 2016.
– Jos kaikki menee hyvin,
vuonna 2020 alkaa liikenne
Kivenlahteen, Kokkinen sanoo.

RAKENTAMISEN ETENEMINEN
2014

2016

2017

Louhintatyöt alkavat

Ratoja, asemia ja sisustusta
päästään tekemään
valmiilla louhintaosuuksilla

Louhinta valmistuu
koko matkalta

2020
Testiajojen jälkeen
metro alkaa liikennöidä
Kivenlahteen

Parhaimmillaan
maan alla edetään
250 metrin
kuukausivauhtia.
Infoa etenemisestä
asukastilaisuuksissa
Länsimetro Oy järjestää jokaisella
asuinalueella yleisötilaisuuden
alueen asukkaille ja toimijoille
aina uusien urakoiden alkaessa.
Tilaisuudessa kerrotaan metron
rakentamisen ja käytön aikaisista
vaikutuksista. Rakentamisen ja
suunnittelun ammattilaiset ovat
paikalla vastaamassa yleisön
kysymyksiin. Asukasinfojen
ajankohdat ilmoitetaan länsimetron verkkosivuilla osoitteessa
www.lansimetro.fi sekä paikallislehdissä. Ensimmäinen tilaisuus
Matinkylä–Kivenlahti-osuudella
pidettiin jo lokakuun alussa
Soukassa.
– Asukasinfoihin kannattaa
tulla paikan päälle kuuntelemaan viimeisimmät kuulumiset
metron rakentamisen edistymisestä ja vaiheista. Jos on tarvetta
saada lisätietoa, voi puoleemme
kääntyä joko verkkosivuilta
löytyvän palautejärjestelmän
kautta tai soittamalla Länsimetron numeroon 050 377 3700,
Kokkinen rohkaisee. ■

Länsimetron
Seurantapalvelu
Länsimetron verkkosivuilla
olevan Seurantapalvelun avulla
saa ajantasaisesti tietoa länsimetron töiden etenemisestä.
Seurantapalvelussa voi seurata
muun muassa sitä, miten
tunnelinperä etenee:
seuranta.lansimetro.fi.
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MITÄ MIELTÄ?

Panostaja työntää räjähdysainepatruunat
porausreikiin. Patruunoista lähteviin
letkuihin asennetaan hidastuselementit,
joilla sarjat räjäytetään eri aikaan.

Millä mielin
odotat metroa?

Panostaja
räjäyttää
millisekunnin
tarkkuudella

Soukan metroasema sijoittuu
Yläkartanontien alapuolelle,
Soukan kauppakeskuksen
välittömään läheisyyteen.
Kysyimme Soukassa liikkuvilta, millä mielin he odottavat
länsimetroa.

Länsimetron louhintatyömaalla
suomalainen peruskallio väistyy hyvää
vauhtia tunneleiden tieltä. Panostaja
Osmo Laineen tehtävänä louhinnassa
on panostaa, räjäyttää ja huolehtia siitä,
että räjäytys tapahtuu turvallisesti.

ANNALY TSEREDNIK
Odotan innolla, että pääsen
kulkemaan metrolla Helsingin keskustaan. Matkustan
mieluummin metrolla kuin
bussilla, sillä metro vie
nopeammin perille.

TEKSTI Sanna Silvennoinen KUVAT Timo Kauppila

unneleiden louhinta
on haastava työvaihe,
joka vaatii tarkkaa
työtä ja suunnittelua.
Panostaja Osmo Laine
vastaa länsimetron Espoonlahden työtunnelin louhintatöissä
räjähdysaineiden panostamisesta tunneliperään. Laineella on
louhintatöistä yhteensä yli 35
vuoden vankka kokemus.
– Menin vuonna 1979 kaivokselle töihin, jossa kiinnostus
panostustöihin alkoi syntyä
pikkuhiljaa. Työskentelin ensin
muutaman vuoden panostajan
apulaisena ja tein muuta louhintaan liittyvää työtä, kuten porausta. Sen jälkeen päätin hakea
panostajakurssille, Laine kertoo.
Panostajan työt edellyttävät
kurssin käymistä, ja kurssille
pääsyyn vaaditaan työkokemusta
panostajan apulaisena. Panostajakurssi kestää viisi viikkoa, johon
sisältyy kahden viikon käytännönharjoittelu. Kurssi kerrataan
10 vuoden välein.
– Mielenkiintoisinta panostuksessa on työn vaativuus.
On oma haasteensa saada kivi
irtoamaan niin, ettei siitä tule
vahinkoa kenellekään, Laine
kuvailee.

Osmo Laine pitää panostajan työtä
mielenkiintoisena. Haasteena on
saada kivi irtoamaan juuri oikealla
tavalla.

T

Panostus on tarkkaa
tiimityötä
Panostajan lisäksi louhintatiimiin kuuluvat porari, remonttimies ja panostajan apulainen.
Louhinta aloitetaan tekemällä
suunnitelma, jonka mukaan
kallio porataan ja panostetaan.
Lisäksi asennetaan useita mittareita ja seurantajärjestelmiä,
joilla voidaan muun muassa
seurata räjäytyksistä aiheutuvaa
tärinää. Porakoneen porattua kallioon reiät tunneliperä on valmis

Tärkeintä
panostajan
ammatissa on pitää
turvallisuudesta
huolta.

panostukseen. Erityisesti poraaja
ja panostaja keskustelevat paljon
keskenään.
– En koskaan lähde panostamaan ennen kuin olen käynyt
porausjumbon hytissä haastattelemassa poraria siitä, miltä kallio
tuntui poratessa, Laine sanoo.
Panostus tehdään käsityönä ja vie aikaa noin 2,5 tuntia.
Muoviseen räjähdysainepatruunaan tehdään reikä, jonka kautta
nalli laitetaan paikalleen ja
putki työnnetään porausreikään.
Patruunoista lähteviin letkuihin
asennetaan hidastuselementit,
jotka mahdollistavat sarjojen
räjäyttämisen eri aikaan. Hidastimet vedetään lopuksi yhteen ja
niihin kytketään sähkönalli, jolla
koko räjäytys saadaan laukaistua.
Yhden tunneliperän räjäyttäminen tuntuu noin 9 sekunnin
tärinänä.
– Panokset räjähtävät muutaman millisekunnin erolla
toisistaan aina vaiheittain
tunneliperän keskeltä ulospäin.
Panostuksen ja ajastuksen seurauksena kallioseinämä lohkeaa

siististi kasaan keskelle syntyvään tyhjään tilaan.
Räjäytyksen jälkeen tunneli
tuuletetaan ja irronnut louhe
ajetaan pois. Lopuksi syntynyt
tunneli vielä rusnataan, eli seinämästä irrotetaan helposti irtoavat
lohkareet.

Jopa 300 kuutiometriä
kalliota louheeksi kerralla
Louhinnassa käytettävät räjähteet
ovat turvallista varmuusräjähdysainetta.
– Dynamiittia ei nykyään
käytetä tunneleissa ollenkaan.
Varmuusräjähdysaineet ovat
äärimmäisen turvallisia eikä
niitä saa millään tahattomasti
räjäytettyä.
Varmuusräjähdysaineesta
turvallisen tekee sen epäherkkyys. Olennaista louhintatöiden
turvallisuuden kannalta on
erityisesti aineen soveltuvuus
poraukseen. Vaikka ainetta olisi
edellisen räjäytyksen jäljiltä
jäänyt kallioon, ei uuden tunneliperän poraaminen aiheuta
räjähdystä.

Turvallisuudesta pidetään
huolta myös noudattamalla
tarkkoja turvallisuusmääräyksiä ja
etenemällä varovaisesti. Kerralla
räjäytettävän kallion määrä
vaihtelee 150 kuutiometristä 300
kuutiometriin. Määrään vaikuttaa
pääasiassa räjäytyksen aiheuttama
tärinä sekä kalliolaatu.
– Louhinnassa lähdetään
varovaisesti liikkeelle. Ensimmäiset räjäytykset maan pinnalta
lähdettäessä ovat hyvin pieniä
tumpsauksia, jotta nähdään
miten kallio käyttäytyy, Laine
kertoo.
Tärkein asia louhintatyössä
on Laineen mukaan juuri turvallisuus; niin ympäristön asukkaiden, rakennusten kuin myös
työntekijöiden kannalta.
– Louhinta on hyvin tarkkaa työtä aina suunnitelmista
tärinöiden seuraamiseen saakka.
Räjäytykset tahdistetaan muutaman millisekunnin tarkkuudella.
Vaikka räjähdysainetta on yhden
tunneliperän räjäytyksessä yhteensä jopa 400 kiloa, räjäytetään
siitä kerralla vain 2–3 kilon eriä.
Kaikki on tarkkaan suunniteltu
ja laskettu. Tärkeintä ammatissani onkin pitää turvallisuudesta
huolta, Laine päättää. Q

JOUKO KYTÖKANGAS
En juuri käytä julkisia kulkuneuvoja, sillä minulla on auto.
Metro kuitenkin tuntuu
helpolta vaihtoehdolta
matkustaa Helsinkiin.

ANITA ARVO-LEHVONEN
Olen odottanut metroa jo
kauan, joten otan sen ilolla
vastaan. Olen tottunut kulkemaan bussilla, sillä bussipysäkki on aivan kotini vieressä.
Etenkin ruuhka-aikaan,
kun Länsiväylä on tukossa,
toivon metron sujuvoittavan
matkaani Helsinkiin.

EETU PYLKKÄNEN
Liikun tällä hetkellä bussilla.
Odotan kovasti, että pääsen
18 vuotta täytettyäni ajamaan
autolla. Helsingin keskustaan
aion kuitenkin kulkea metrolla.

TEKSTI JA KUVAT Pepita Wakkola

www.lansimetro.fi
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KATSELMUKSET
■

■

■

■

■

■

Tehdään rakennuksissa
noin 150 metrin säteellä
louhinta-urakasta.
Kartoitetaan ja dokumentoidaan rakennusten ja
rakenteiden kunto.
Alkukatselmus tehdään
ennen louhintoja, jälkikatselmus louhintojen
jälkeen.
Katselmuksien ajankohdista tiedotetaan
ennakkoon.
Halutessaan katselmuksista voi kieltäytyä.
Vastuu louhinnan
mahdollisesti aiheuttamista vaurioista on
urakoitsijalla.

Mahdollisimman lähelle
rakennusten perustusta
asennettavat mittarit mittaavat
ja rekisteröivät louhintatyön
aiheuttamaa tärinää.

Kiinteistöjen kunto
dokumentoidaan
ennen louhintoja
Länsimetron työtunnelien louhintojen
jälkeen porat kiinnittyvät louhimaan
asema- ja ratatunneleita. Jokaista louhintaurakkaa edeltää alkukatselmus, jossa
dokumentoidaan louhinnan vaikutusalueella
olevien kiinteistöjen kunto.
TEKSTI Jani Kohtanen KUVAT Kimmo Häkkinen

K

allion louhinta
porauksineen ja räjäytyksineen aiheuttaa
väistämättä tärinää.
Tämän vuoksi louhintoja edeltää alkukatselmus.
Katselmuksissa kartoitetaan ja
dokumentoidaan noin 150
metrin etäisyydellä louhintaalueesta olevien kiinteistöjen
kunto. Matinkylä–Kivenlahtiosuudella asema- ja ratatun-

nelilouhintoihin liittyvistä
katselmuksista vastaa Finnrock
Oy.
– Katselmuksissa tarkastelun
kohteina ovat muun muassa
kantavat rakenteet, julkisivut,
sokkelit, ikkunat, tulisijat ja
laatoituspinnat, jotka voidaan
dokumentoida silmämääräisesti
kyseiseltä etäisyydeltä, Finnrock
Oy:n operatiivinen päällikkö
Kari Saukkonen kertoo.

Katselmoija on yhteydessä
omakotiasukkaisiin ja kiinteistön
edustajiin noin kaksi viikkoa
ennen katselmusajankohtaa.
Kun tarkka ajankohta on sovittu,
kiinteistön edustaja tai Finnrock
tiedottaa siitä asukkaita.
– Katselmuksesta voi halutessaan kieltäytyä, mutta jos
myöhemmässä vaiheessa
epäillään, että louhinnasta on
aiheutunut vaurioita, emme voi
tietää milloin vaurio on syntynyt. Tarkoituksena on, että kaikki
rakennukset ja rakenteet noin
150 metrin säteellä louhintaurakasta käydään tarkistamassa,
Saukkonen toteaa.

Urakoitsija tarkkailee
tärinämittareiden
signaaleja huolella
ja jatkuvasti.

Katselmuksen tekijät liikkuvat
kiinteistöissä huoltomiehen

tai muun kiinteistön edustajan
kanssa. Finnrockin edustajat tunnistaa kaulassa roikkuvasta Länsimetron ID-kortista ja yrityksen
tunnistekortista. Katselmuksen
aikana tehdyt huomiot kirjataan
katselmuspöytäkirjaan. Dokumentoinnin lisäksi katselmuksen
tekijät voivat suojata kiinteistöstä
löytyviä herkkiä laitteita, kuten
pöytätietokoneita.
– Niiden alle asennetaan
vaimennuskumit, jotka katkaisevat terävimmän tärinäkiihty-
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Jälkikatselmukset
louhintojen jälkeen

vyyden ja vaimentavat liikkuvaan kovalevyyn kohdistuvaa
tärinää. On kuitenkin todella
harvinaista, että työmaasta aiheutuva tärinä aiheuttaa vaurioita,
Finnrockin projektipäällikkö
Eero Hurmalainen sanoo.
Alkukatselmuksen jälkeen
kiinteistön edustaja saa katselmuspöytäkirjan, johon on
dokumentoitu kaikki tarkastajien
tekemät huomiot. Kun louhintaurakka on edennyt vaiheeseen,
jossa kaikki tärinää aiheuttavat
työt on tehty, on loppukatselmuksen vuoro.
– Siinä kierretään kiinteistöt samassa laajuudessa kuin
alkukatselmuksessa. Molemmista
tehdään yhteenveto kiinteistön
edustajalle tai omistajalle, Saukkonen toteaa.
Louhintojen aikana tärinää
mitataan laitteistolla, joka
asennetaan mahdollisimman
lähelle rakennuksen perustusta
ja tyypillisesti rakennuksiin,
jotka ovat lähimpänä louhintaaluetta. Tärinän vaikutukset
rakennuksiin määräytyvät muun
muassa etäisyyden, perustustavan ja rakennuksen materiaalin
perusteella. Urakoitsija tarkkailee tärinämittareiden signaaleja
huolella ja jatkuvasti.
– Jos mittarit rekisteröivät
ylityksiä, se on heti tiedossa.
Vaikka ohjearvoissa tulisi pieni
ylitys, on hyvin epätodennäköistä, että vaurioita olisi syntynyt,
Hurmalainen kertoo. ■

KYSY KATILTA JA RIINALTA
Mitä haluat tietää
länsimetrosta tai
metron rakentamisesta? Vuorovaikutusinsinööri Kati Vesikallio
ja asukastiedottaja
Riina Kairulahti
vastaavat asukkaiden
kysymyksiin.

1

Haluaisin tietää, kuinka
läheltä metro kulkee kotiani.
Mistä sen saa selville?

Metrolinjaus selviää
parhaiten länsimetron verkkosivuilla olevasta Seurantapalvelun kartasta. Seurantapalveluun
pääsee suoraan osoitteessa:
seuranta.lansimetro.fi.

Miten metrotunnelin
kuiluja tehdään?

Kuilutyömaan alkaessa
työmaa-alue aidataan. Sen
jälkeen tehdään maankaivutöitä
ja tasauslouhintaa. Varsinainen
kuilulouhinta tehdään siten,
että louhe pudotetaan 2–3
metrin pätkinä maanalaiseen
ratatunneliin ja kuljetetaan
tunnelia pitkin ulos.

Millainen metron sisäänkäynnistä tulee? Erityisesti
kiinnostaa Kaitaan asema.

Metroasemista on
olemassa alustavat luonnokset.
Suunnitelmat tarkentuvat hankkeen edetessä. Kaitaalla itäpään
sisäänkäynti sijoittuu Kaitaantien
ja Iivisniemenkadun risteykseen
kaavailtuun korttelirakenteeseen.
Länsipään sisäänkäynti sijoittuu
Hannuskalliolle, johon alustavissa
maankäyttösuunnitelmissa on

hahmoteltu lisärakentamista. Läntinen sisäänkäynti toteutettaneen
myöhemmässä vaiheessa. ■

?

KYSY METROSTA

Askarruttaako jokin mieltäsi?
Kysy meiltä metrosta osoitteessa
www.lansimetro.fi > Ota yhteyttä
> Palaute
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Kivenlahden koirapuisto
muutti uuteen paikkaan
metron rakennustöiden
vuoksi. Koirat reagoivat
louhintatöistä aiheutuvaan meluun eri tavoin.

Anna-Maija Moilanen
ulkoilee Soma-koiransa
kanssa usein Kivenlahden
koirapuistossa.

TEKSTI Pepita Wakkola KUVAT Kimmo Häkkinen

Koirakansalaisten kasvatus jatkuu Kivenlahdessa
iime vuoden syksyllä
Kivenlahden koirapuiston aitaan ilmestyi
kyltti, jossa kerrottiin
puiston purkuaikeista
länsimetron rakennustöiden tieltä. Koirakerholaiset olivat osanneet valmistautua asiaan, mutta
puiston tulevaisuus huoletti silti,
sillä Espoon kaupunki ei vielä
osannut nimetä uutta koirapuiston sijaintia.
Koirakerho otti yhteyttä Länsimetron toimitusjohtajaan Matti
Kokkiseen, joka koiraharrastajien
iloksi ryhtyi heti jouduttamaan
tapahtumien kulkua puiston
jatkuvuuden turvaamiseksi.
Harrastustoimintaan sopiva
paikka löytyi vain pienen matkan päästä vanhasta koirapuistosta puretun Meriusvan koulun
mailta. Maaliskuussa, vain reilun
kahden kuukauden kuluttua
vanhan koirapuiston lopullisesta
purkamisesta, uusi puisto oli jo
ahkerassa käytössä.
– Olemme erittäin kiitollisia
Länsimetrolle ripeästä toiminnasta ja uudesta koirapuistosta,
joka mahdollistaa toimintamme

V

jatkumisen, Kivenlahden koirakerho KIVEKOn puheenjohtaja
ja koirakouluttaja Anna-Maija
Moilanen kertoo.
Moilasen mukaan uuden
koirapuiston sijainti on jopa
aiempaa parempi, metsäisen
maiseman ympäröimä maa-alue
hyvien kulkuyhteyksien päässä
keskellä Kivenlahtea. Vanhan
puiston nurmikenttään verrattuna koiranomistajat totuttelevat
vielä uuden puiston helpommin
pöllyävään hiekkapohjaan, mutta
muuta moitittavaa Moilanen ei
uudesta puistosta keksi.
Muutoksia nyt käytössä olevalle alueelle on vielä tulossa
ennen kuin puisto pääsee
lopulliselle uudelle paikalleen.
Nykyisestä alueesta osa muuttuu
länsimetron työmaaksi. Kohdalle
rakentuu Kivenlahden aseman
toinen sisäänkäynti.

Tavoitteena koiramyönteinen Kivenlahti
KIVEKO on toiminut Kivenlahden alueella jo vuodesta 1976 ja
viettää ensi vuonna 40. juhlavuottaan. Koirakerhon toiminta-

KIVEKOn jäsenten vapaaehtoisuuteen.

Ihmisen pysyessä
rauhallisena
tuntee koirakin
olonsa turvatuksi.
ajatuksena on järjestää reilulle
kahdelle sadalle jäsenelleen
ja heidän koirilleen mukavaa,
monipuolista harrastetoimintaa
sekä kehittää koiranomistajien ja
koirattomien yhteiselämää ja sitä
kautta edistää koiramyönteistä
asennetta yhteiskunnassa.
– KIVEKOn tavoitteena on
kasvattaa alueella liikkuvia hyviä
koirakansalaisia, sillä kuuliaisista koirista iloitsee koko naapurusto, Moilanen kertoo.
Moilanen on itse yksi
Kivenlahden koirakerhon noin
kymmenestä kouluttajasta. Hän
on ollut KIVEKOn toiminnassa
mukana vuodesta 2004 ja toiminut tämän vuoden alusta lähtien
myös kerhon puheenjohtajana.
Koirien kouluttaminen perustuu

Soma-koira säikkyy
pauketta
Myös Moilasen oma 7-vuotias
villakoira Soma osallistuu
KIVEKOn toimintaan, minkä
lisäksi se on harjaantunut näyttelykoira. Soma ei asu Kivenlahdessa metrotyömaan läheisyydessä, mutta Moilanen tietää
kertoa, että osa alueella asuvista
koirista on säikkynyt louhinnasta
aiheutunutta melua tai maan
tärinää.
Kivenlahden koirapuistossa
Hupi-koiransa kanssa ulkoileva
Mervi Korhonen kertoo, että
Hupi pysähtyy kuuntelemaan räjähdysääniä, muttei pelkää niitä.
Moilanen muistuttaakin, että koirat ovat hyvin erilaisia, eivätkä
kaikki reagoi ääniin välttämättä
millään tavalla. Jos koira kuitenkin pelkää kovia ääniä, kannattaa
niille altistumista välttää.
– Metron louhintaäänet
ovat kuitenkin vain hetkittäisiä.
Jos melua kuuluu sisälle asti,
kannattaa koiralle järjestää

tarvittaessa kotoa rauhallinen
paikka, jossa se voi kokea olonsa
turvalliseksi, Moilanen sanoo.
Moilasen mukaan räjäytykset
eivät aiheuta koirille kuitenkaan
pitkällä tähtäyksellä haittaa.
Säikytkin koirat rauhoittuvat
nopeasti, kun ikävät äänet ja
heidän kokemansa vaara on ohi.
Koirat ottavat myös ihmisen
käyttäytymisestä mallia.
– Koirat ovat laumaeläimiä,
jotka seuraavat tarkasti johtajaa.
Jos koiranomistaja alkaa liikaa
rauhoitella säikähtänyttä koiraa,
voi koira kuvitella, että sillä on
syytä pelätä. Ihmisen pysyessä
rauhallisena tuntee koirakin
olonsa turvatuksi, Moilanen
huomauttaa.
Moilanen kannustaa koiranomistajia liikkumaan metrolla
jo koiran ollessa pentu.
– Mitä pienempänä koira
tottuu erilaisiin julkisiin kulkuvälineisiin, sitä helpompi sen
kanssa on matkustaa vanhempana. Soma on kokenut julkisten käyttäjä, joka on lomallaan
matkustanut jopa lentokoneella,
Moilanen neuvoo. Q

LASTEN METRO
Lapsille länsimetro tulee olemaan tulevaisuudessa yhtä tavallinen espoolainen kulkuneuvo
kuin bussi vanhemmilleen. Monella pienellä
tulevaisuuden matkustajalla ei kuitenkaan
toistaiseksi vielä ole kokemusta maan alla
matkustamisesta. Pyysimme Espoonlahdessa
lapsia kertomaan heidän ajatuksiaan metrolla
matkustamisesta ja tulevasta metrosta.
Olen kuullut räjäytyksiä alueella, mutten tiennyt,
että ne johtuvat metron rakennustöistä. Metro
kuitenkin kuulostaa kivalta ajatukselta, tiedän
sen kulkevan maan alla. Olen aiemmin muistaakseni matkustanut metrolla Helsingissä sekä
ulkomailla. Sain juuri viime viikolla elämäni
ensimmäisen oman bussikortin, joten harjoittelen ensin bussilla liikkumista.
Klaudia Aaltonen, 7 Q

En tiennytkään, että Espooseen ollaan rakentamassa
metroa. Metro ei tule olemaan minun matkani varrella, sillä kouluni vierestä
kulkee juna. Lisäksi kuljen
yleensä bussilla, joten en
vielä tiedä kuinka paljon
tulen metroa käyttämään.
Olen kuitenkin nähnyt
metron aiemmin ja tiedän,
että se on pitkä ja kulkee
maan alla.
Aku Siivonen, 6 Q

On kivaa, että metro kulkee tulevaisuudessa Espooseen asti.
Toivon saavani uusia kavereita,
kun alueelle muuttaa metron
myötä lisää ihmisiä. Olen
matkustanut metrolla aiemmin
useasti, kyyti on mielestäni
aika samankaltaista kuin junalla. Metro kuitenkin kulkee
maan alla. Aion matkustaa
metrolla koristreeneihin, jos
ne siirtyvät kauemmaksi.
Aava Aho, 10 Q

Olen kuullut räjäytysääniä Espoossa ja
tiedän, että tänne ollaan rakentamassa
metroa. Se ei kuitenkaan vaikuta paljoa
arkeeni, sillä olen tottunut käyttämään
muita julkisia kulkuvälineitä, kuten
bussia. Ajatuksena metro on kuitenkin
mukava ja kiinnostava. Kuvittelen metron olevan junantapainen, muttei niin
iso. Siskoni Ada kulkee myös yleensä
bussilla, mutta hänestäkin metro kuulostaa mielenkiintoiselta asialta. Hän
ei vielä ole koskaan elämänsä aikana
nähnyt metroa.
Verneri Viisanen, 13 Q
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Safe and reliable
excavations
The excavation of the construction tunnels in the Matinkylä–
Kivenlahti section is well underway, and the access tunnel work
will be finished by the end of the
year. As the access tunnels are
completed, the project moves on
to the excavation of the stations
and the actual metro tunnel.
The excavation work of the
Matinkylä–Kivenlahti section
was started in December 2014
with six access tunnel operations. The first of these are about
to be finished, and the excavation of the actual metro tunnel
and the stations is getting started
in Soukka and Kivenlahti. All
the access tunnel work will be
finished by the end of the year.
Excavation is a slow work
stage. Before blasting, the bedrock needs to be injected, i.e.
fortified, and then drilled. The
bedrock is charged with explosives, and the blasting takes
about 6–20 seconds. After blasting, the tunnel is ventilated and
the loose stone is transported
to worksites in need of stone.
Finally, any loose boulders are
removed from the walls of
the created tunnel section.
– We are utilising everything
we learned in the first stage,

and we expect the work to run
smoothly. At the moment, it
appears that all excavation work
will be finished in 2017, says
Matti Kokkinen, Managing
Director of Länsimetro.
The construction work is
started in accordance with the
progress of the excavation, and,
at the moment, the start is
scheduled for the end of 2016.
The metro line and stations will
be constructed in the empty
space excavated inside the
bedrock. In addition to the
construction of the platform
areas and the escalators, there
are several technical systems
to be installed.
– If all goes well, we will
be able to open the line to
Kivenlahti in 2020, says
Kokkinen. ■

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

The condition of real estate to be
documented before excavations
Meters that are installed as
close to the buildings’
foundation as possible
measure and register tremors
caused by excavations.

Photo Kimmo Häkkinen

After the excavations of the
west metro access tunnels,
the drills will be reserved for
the excavation of the stations
and rail tunnels. Each excavation
project will be preceded by a
preliminary inspection in which
the condition of the real estate
in the excavations' sphere of
influence will be documented.
Excavating, drilling and
blasting bedrock will inevitably
cause some tremors. This is why
a preliminary inspection will be
carried out before any excavation. The aim of the inspection
is to map and document the

condition of real estate within a
radius of about 150 metres from
the excavation area. Finnrock Oy
will be in charge of inspection
related to station and rail tunnel
excavations in the Matinkylä–
Kivenlahti section.
– The inspections focused on
load-bearing structures, facades,
bases, windows, fireplaces, tiled
surfaces, and other targets that
can be visually documented
from the distance in question,
says Kari Saukkonen, Operative
Manager at Finnrock Oy.
The inspector contacts
homeowners and real estate

representatives about two weeks
before the scheduled inspection.
When the exact date and time
have been agreed, the real estate
representative or Finnrock will
inform the residents.
– Residents are allowed to
refuse the inspection, but if
suspicions of damage caused
by the excavations arise, we
cannot be sure when the damage
happened. The aim is to inspect
every building and structure within a radius of about 150 metres
of the excavation site.
When the excavation project
has advanced to the point where
all the work causing tremors is
finished, a final inspection will
be carried out.
– In the final inspection,
the real estate will be inspected
to the same extent as in the
preliminary inspection. Both
inspections are compiled into
a summary report for the real
estate representative or the
owner, says Saukkonen. ■

LÄNSIMETRO PÅ SVENSKA

På sprängningsplatsen för västmetron håller berget snabbt på att
lämna plats åt tunnlarna. Laddare
Osmo Laine har som uppgift
att ladda, spränga och se till att
sprängningen sker säkert.
Sprängningen av tunnlar är
ett utmanande skede som kräver
noggrant arbete. Vid sprängningen
av Esbovikens arbetstunnel för
västmetron ansvarar laddare Osmo
Laine för laddningen av sprängämnen i tunneländan. Laine har
över 35 års erfarenhet av sprängningsarbeten.
– Det mest intressanta med
laddningsarbetet är att det är så
krävande. Det är en utmaning att
få stenen att lossna så att den inte
skadar någon, beskriver Laine.
Förutom laddare ingår i sprängningsteamet även en borrare,
reparatör samt laddarens assistent.
Sprängningen inleds med att
göra upp en plan, enligt vilken
borrning av berget och laddning
av sprängämnen ska genomföras.
Efter borrningen kan sprängämnen
laddas i tunneländan.
Laddningen sker för hand. Ett
hål görs i sprängämnespatronen av
plast, genom denna sätts tändhatten på rätt plats och röret skjuts in
i borrhålet. Fördröjningselement
installeras i patronernas utgående
slangar. Tack vare fördröjningselementen kan man spränga serier

vid olika tider. Till slut dras fördröjningselementen ihop och en
elektronisk tändhatt som utlöser
explosionen kopplas till dem.
Sprängningen av en tunnelända
känns som vibrationer under nio
sekunder.
– Laddningarna exploderar
etappvis med några millisekunders intervaller med början från
mitten av tunneländan utåt. Som
följd av laddningen och tidsinställningen klyvs bergväggen
prydligt mitt i det tomma utrymme som uppstår efter explosionen,
förklarar Laine.
Efter sprängningen vädras
tunneln och sprängstenen som
lossnat forslas bort. Till slut tas
ännu stenbumlingar som lossnar
lätt, loss från bergväggen.
– Det viktigaste i mitt arbete är
att se till att säkerheten beaktas,
avslutar Laine. ■

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

Hundmedborgarnas fostran fortsätter
i Stensvik
Hundparken i Stensvik flyttade
till en annan plats på grund av
metrons byggarbeten. Hundar
reagerar olika på det buller som
sprängningsarbetena orsakar.
Ifjol höstas sattes en skylt upp
på stängslet till hundparken i
Stensvik, där man berättade att
parken skulle rivas på grund
av västmetrons byggarbeten.
Medlemmarna i hundklubben
var bekymrade för parkens
framtid, eftersom Esbo stad inte
ännu kunde ange en ny plats
för hundparken.
Hundklubben kontaktade
Länsimetros verkställande
direktör Matti Kokkinen, som till
hundägarnas glädje genast började påskynda händelsernas gång
för att trygga parkens framtid.
En lämplig plats för hobbyverksamheten hittades i närheten, på tomten för den rivna
skolan Meriusvan koulu. I mars,
endast drygt två månader efter
att den gamla hundparken hade
rivits, var den nya parken redan
i flitig användning.
– Vi är verkligt tacksamma
för Västmetrons snabba åtgärder
och för den nya hundparken,
som gör det möjligt för oss att
fortsätta vår verksamhet, berättar
Anna-Maija Moilanen, ordförande för Stensvik hundklubb
KIVEKO och hundtränare.

Foto Kimmo Häkkinen

Laddaren spränger med
en millisekunds exakthet

Det kommer ännu att göras
ändringar på det område som nu
är i bruk innan parken slutgiltigt
flyttas till den nya platsen. En
del av den nuvarande platsen
kommer att bli arbetsställe för
västmetron. På platsen byggs
den ena ingången till Stensvik
station.
Moilanen berättar att vissa av
de hundar som bor i området har
blivit rädda för det buller som
sprängningsarbetet orsakar.

Anna-Maija Moilanen och Soma
är glada för den nya hundparken.

– Sprängningsbullret har
varit sporadiskt. Om bullret
hörs inomhus lönar det sig
att vid behov ordna en lugn
plats i hemmet för hunden där
den kan känna sig trygg, säger
Moilanen. ■
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NÄIN LÄNSIMETRO ETENEE MATINKYLÄ–KIVENLAHTI

Työtunnelien louhinnasta siirrytään asemien
ja ratalinjan louhintaan
Finnoon, Kaitaan ja Espoonlahden työtunnelien sekä Sammalvuoren
maanalaisen metrovarikon työtunneleiden louhinta on päättymässä
vuoden vaihteessa. Soukan ja Kivenlahden työtunneliurakat ovat jo
päättyneet ja aseman ja ratatunnelien louhinta alkanut.

Rakentamisen etenemistä voi seurata länsimetron nettisivuilla olevan
Seurantapalvelun kautta. Seurantapalvelusta näkee ratalinjauksen sekä
asemien ja kuilujen sijainnit.
Matinkylä–Kivenlahti-osuus valmistuu 2020. Ruoholahti–Matinkylä
avautuu liikenteelle elokuussa 2016.

Käynnissä olevat työt
KIVENLAHTI

SAMMALVUOREN METROVARIKKO

ESPOONLAHTI

SOUKKA

KAITAA

FINNOO

Työtunnelin
louhintaurakka

Työtunnelin louhintaurakka

Työtunnelin
louhintaurakka

Aseman ja ratatunnelien
louhintaurakka

Työtunnelin
louhintaurakka

Työtunnelin
louhintaurakka

11/2014–11/2015
Kalliorakennus-Yhtiöt Oy

11/2014–11/2015
Destia Oy

11/2014–12/2015
Kalliorakennus-Yhtiöt Oy

10/2015–6/2017
Skanska Infra Oy

11/2014–1/2016
Destia Oy

11/2014–2/2016
Destia Oy

Työtunneli

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.

