
Otaniemi-seuran kevätkokous 6.5. 

Mitä metrolle kuuluu? 



Metro pääkaupunkiseudulla 
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Itäjatke  

Metro  (avattu 1982) 

- 21 km (6 km tunnelissa) 

- 17 asemaa  

- Varikko Roihupellossa 
 

Länsimetro 

- 21 km  

- 13 asemaa 

- Varikko Sammalvuoressa 



Metrolinjat ensimmäisessä vaiheessa: 
Matinkylä-Vuosaari   

Tapiola-Mellunmäki 
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 Mistä metro on tehty 

• 8 asemaa, 2 rinnakkaista tunnelia yhteensä 28 km 

• 1 500 liityntäpysäköintipaikkaa, 1 800 pysäköintipaikkaa pyörille  

• 15 pystykuilua 

• 9 raiteenvaihtohallia 

• 54 yhdystunnelia, jotka yhdistävät kaksi metrotunnelia toisiinsa 

• 46 hissiä, 72 liukuporrasta 

• 40 pumppaamoa 

• 32 savunpoistopuhallinta 

• 8 varavoimakonetta 

• 2 400 km kaapelia 

• 52 erilaista järjestelmää 
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Esim. Matinkylä 500 

runkolukittavaa  

paikkaa  



Otaniemen asema 



Otaniemen asema: työt alkoivat 
louhinnalla 2010 

6 



Nyt meitä odottaa valmis asema 
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Asema arkkitehtonisesti arvokas 
kokonaisuus 
• Jokaisella uudella metroasemalla on oma identiteettinsä 

• Aalto-yliopiston asema on uskollinen Aallon perinnölle - asemalle ja 

sisäänkäynteihin tunnelmaa luo esipatinoitu corten-alakatto, joka sävyiltään 

sitoutuu punatiiliseen kampusympäristöön. Corten-teräs seuraa matkustajaa 

kaikissa yleisötiloissa, lippuhalleista liukuportaisiin ja laituritasolle 

• Aalto-yliopiston aseman on suunnitellut arkkitehtitoimisto ALA Oy + Esa 

Piironen Oy 

• Ollut jo ehdokkaana kansainvälisen Architizer-arkkitehtuuriblogin kilpailussa 
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Kaikki asemat ovat laiturimalliltaan samanlaisia, opasteet ja   

asemilla liikkuminen ovat yhteneväisiä nykymetron kanssa. 
 

https://www.lansimetro.fi/uutiset/aalto-yliopiston-metroasema-ehdokkaana-kansainvalisen-arkkitehtuuriblogin-kilpailussa/


Sisäänkäynnit lähellä kampusta 
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• Pääsisäänkäynti Otaniementien länsipuolella 

Aalto-yliopiston Kandidaattikeskusta 

vastapäätä, osoite Otaniementie 12 

• Läntinen sisäänkäynti osoitteessa Tietotie 4 

• Asemalle odotetaan 12 000 kävijää päivässä 

• Asemalaiturit ovat 90 metriä. Asemalle 

mahtuu neljä vaunua pitkä juna, jonka 

kapasiteetti on 576 matkustajaa 



Kun metro lähtee liikkeelle 



HSL vastaa liikennöinnistä metron 
valmistuttua 

Metro kulkee tiuhaan 

• Tapiola–Itäkeskus-välillä vuorovälit arkisin ruuhka-aikaan 2,5 min, lauantaisin ja 

arkisin päiväaikaan 3–4 min ja iltaisin ja sunnuntaisin 5 min 

• Välillä Tapiola–Matinkylä sekä idän haaroilla vuoroväli on näihin nähden 

kaksinkertainen (5 min, 7,5 min, 10 min) 

• liikennöintiajat samat kuin nykyisin: arkisin ja lauantaisin 5.10–23.30, sunnuntaisin 

6.10–23.30  

• Lisää tietoa: https://www.hsl.fi/lansimetro/lansimetron-liikenne 

Bussien ja metron yhteensovittaminen 

• Metroliikenne aloitetaan nykyisten bussilinjojen kanssa päällekkäin, ja bussit siirtyvät 

liityntäliikenteeseen vasta, kun metro on jo liikenteessä Matinkylään asti 

Vyöhykemalli käyttöön ensi vuonna 

• Esim. matka Otaniemestä Helsingin keskustaan maksaisi saman verran kuin esim. 

matka Munkkivuoresta Pasilaan – eli mikä tahansa matka A- ja B-vyöhykkeiden sisällä. 

Itse lippujen hinnoista ei kuitenkaan ole vielä päätöksiä, ja malliin voi vielä tulla 

muutoksia. 

• Lisää tietoa: https://www.hsl.fi/taksa-ja-lippujarjestelma 
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”Kauanko kestää Helsinkiin?” 

Arvioituja matka-aikoja: 

 Kivenlahti – Matinkylä: noin 10 min 

 Kivenlahti – Tapiola: noin 15 min 

 Kivenlahti – Rautatientori: noin 29 min 

 Kivenlahti – Hakaniemi: noin 31 min 

 Kivenlahti – Itäkeskus: noin 43 min 
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Metro kehittää asuinalueita 

Otaniemi 
• Metrokeskuksen tiloista n. 90 % on vuokrattu 

• Metrokeskuksen n. 7000 m2 liiketilaa rakentuu Taiteiden ja suunnittelun 

korkeakoulun ja Kauppakorkeakoulun päärakennusten yhteyteen 

• Dipoliin kaikille avoin ravintolamaailma: opiskelijaravintola, à la carte –

ravintola, kaksi kahvilaa ja viinibistro’  

• Robert’s Coffee palvelee jo nyt Harald Herlin –oppimiskeskuksessa  

• Panimoravintola, business schoolin ravintola ja muut uudiskohteet ovat vielä 

hankesuunnittelutasolla  

• Otaniemen vanha ostoskeskus menee peruskorjaukseen sen jälkeen, kun 

Metrokeskus kampuksen keskustassa on aloittanut toimintansa. 

Peruskorjauksen jälkeen ostoskeskukseen tulee ravintola- ja liiketilaa sekä 

mahdollisesti muuta innovatiivista työskentelytilaa 

 

Keilaniemi 

Keilaniemeen näillä näkymin suunnitteilla lähinnä asuinrakentamista 
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Maailman turvallisin 



Asemien suunnittelussa korostuu 
 
• Turvallisuus: 

• Palo- ja poistumisteiden toimivuus nykystandardien mukaisesti 

• Turvallisuuden tunteen vahvistaminen mm. valaistuksella ja 

kameravalvonnalla 

• Liityntäliikenteen sujuvuus ja sisäänkäyntien sijoittaminen 

• Toiminnallisuus tiloissa, reiteissä ja opastuksissa  

• Huollettavuus ja taloudellisuus 
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Miltä metro kuulostaa? 
…eipä juuri miltään. 

• Mittaukset osoittavat, että metron runkomelu* jää jopa suositusarvojen 

alapuolelle  

• Tarkistukset tehtiin neljässä eri kohteessa, aina talon pohjakerroksessa  

• Mittauskohteet valittiin varmuuden vuoksi niin, että niissä olisi 

mahdollisimmat korkeat äänitasot: taloja suoraan radan päältä kalliolla 

tai kallioalueelta 

• ”Käytännössä koko Länsimetron ratalinjaus eristetään runkomelun 

estämiseksi sijoittamalla ratarakenteeseen tärinää vaimentava 

sepelinalusmatto noin 70 senttimetrin syvyyteen kiskojen alapuolelle. 

Tämä on tehokkain ja edullisin keino vaimentaa kallioperään ja 

ympäristöön kytkeytyvää runkomeluherätettä.” – Akukon Oy:n 

tärinäkonsultti Timo Peltonen 

 

* kallioperässä etenevää värähtelyä, joka kuuluisi metron päälle 

rakennetuissa rakennuksissa meluna, ellei sitä vaimennettaisi 
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”Maailman turvallisin metro” 

Yhteensä 52 toisiaan tukevaa järjestelmää, mm. 

• Hätäkuulutusjärjestelmä 

• Kameravalvontajärjestelmä 

• Kulunvalvontajärjestelmä 

• Paloilmoitinjärjestelmä 

• Salaojajärjestelmä 

• Vesi- ja viemärijärjestelmä 

• Ilmastointijärjestelmä 

• Kiinteistövalvontajärjestelmä 

• Yleiskaapelointijärjestelmä 

• Rakennusautomaatiojärjestelmä 

• Turvavalaistusjärjestelmä… 

 

 

Sähkönsyöttö varmistettu neljään kertaan: valtakunnan verkko + varavoimakone, 

UPS-laitteet varmistavat, ettei sähkökatkoista ole haittaa 
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Paloturvallisuus huippuluokkaa 

Mm. Länsimetron paloturvallisuus on maailman huippua. Länsimetrosta löytyy 

turvajärjestelmiä, joita ei kaikkialla ole: 

• Materiaalit vaikeasti syttyviä, 40 megawatin palonkestävyys (maailmalla esim. 5-10 

MW) 

• Automaattiset kuulutukset ja laaja poistumisteiden opastus 

• Liukuportaat kulkevat vain ylöspäin palotilanteessa 

• Evakuointihissit (ei muualla) + palomieshissit 

• Automaattinen savunpoisto sekä sammutusjärjestelmä vedellä tai sammutuskaasulla 

• Tunnelissa poistumistaso, jota pitkin helppo kävellä seuraavalle asemalle 

• Aina kaksi vierekkäistä tunnelia ja niiden välissä palo-ovet  viereiseen pääsee 

turvaan 

• Pystykuiluja poistumiseen 150 m välein 

• Palo-osastoinnin ansiosta palot eivät leviä yllä sijaitseviin rakenteisiin 

• Palokunnalle varattu omia vesi- ja sähköpisteitä 

 

”Meidän piti rakentaa maailman turvallisin metro, ja sellainen se on, kun tarkastellaan 

länsimetroa kokonaisuutena. Meillä on niin paljon toisiaan varmistavia järjestelmiä. 

Tukholman metron tekijätkin kävivät ottamassa meiltä oppia” – Juha-Pekka Laaksonen, 

palotekninen suunnittelija 
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Käyttöönotto 



Käyttöönotto – monen eri tahon 
yhteistyötä 

• Yhteiskoekäytössä testataan eri järjestelmien, kuten kiinteistövalvonnan, 

turva-automaation, sähkönsyötönvalvonnan, kulunvalvonnan, 

palosammutusjärjestelmien, varavoiman ja savunpoiston toimintaa erilaisissa 

poikkeustilanteissa sekä niiden palautuminen normaalitilaan poikkeustilanteen 

jälkeen 

• Poikkeustilanteita ovat tulipalot, tulva ja sähköhäiriöt 

• Yhteiskoekäyttöön osallistuvat eri järjestelmien toimittajat, urakoitsijat sekä 

tarvittaessa pelastusviranomaiset 

  testien perusteella Espoon ja Helsingin pelastuslaitokset 

 hyväksyvät turvallisuusjärjestelmien toimivuuden  

  sitten kaupunkien rakennusvalvontaviranomaiset   

 hyväksyvät asemien ja ratatunnelien käyttöönoton 

  HKL tarkistaa, että metroliikenteen ratatekniset   

 turvalaitejärjestelmät opastimineen ja ilmaisimineen ovat  

 kunnossa 

  HSL päättää matkustajaliikenteen aloittamisesta ja   

 liityntäbussijärjestelmästä 
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Lisätietoja 

• Nettisivut www.lansimetro.fi  

• Palautepuhelin puh. 050 377 3700, arkisin kello 9-15   

• Rakentamisen seurantapalvelu www.lansimetro.fi sivuilla  

• Länsimetro Matinkylä-Kivenlahti -lehti ilmestyy kaksi 

kertaa vuodessa 

• Facebook: www.facebook.com/lansimetro 

• Twitter: twitter.com/lansimetro 
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