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LÄNSIMETROA rakennetaan kahdessa vaiheessa. 

Ykkösvaiheen louhinta Ruoholahdesta Matinkylään 

alkoi loppuvuodesta 2009. Hankesuunnitelma oli 

valmistunut vuotta aiemmin 2008. Espoossa louhinta 

alkoi valitusten jälkeen vuonna 2010. Ykkösvaiheen 

rakennusurakat alkoivat vuonna 2013, osittain pääl-

lekkäin louhintojen kanssa, jotka päättyivät keväällä 

2014. Toiveena ja vahvana tahtotilana oli avata 

ykkösvaihe metroliikenteelle syksyksi 2016. Vasta 

kesäkuussa 2016 paljastui, että metro ei elokuussa 

liikenteelle avaudu. Testausten edetessä syksyn ja 

talven aikana asema asemalta selvisi, että metron 

kaikkien järjestelmien testaus, hyväksyntä ja  

käyttöönottovaihe tulee viemään kesään 2017 asti. 

KESÄKUUSSA 2017 ykkösvaiheella on käynnissä 

viran omaishyväksyntävaihe. Käyttöönoton laajuu-

desta kertoo, että tälle vaiheelle on varattu aikaa 

elo-syyskuun taitteeseen 2017. Metron koeajot ovat 

jo ohi ja VTT testannut radan ominaisuudet. Metro 

voidaan avata liikenteelle, kun Helsingin ja Espoon 

rakennusvalvonnat ja pelastusviranomaiset ovat 

koko järjestelmän hyväksyneet. Asemien ja radan 

luovutus HKL:lle tapahtuu hyväksynnän jälkeen. 

HSL on taho, joka järjestää joukkoliikenteen kaikissa 

tilanteissa ja päättää, milloin metro liikenteelle  

avataan ja milloin siirrytään liityntäliikenteeseen.

LÄNSIMETRON KAHDEKSAN UUTTA ASEMAA  

ja yhteensä 24 kilometriä rataa on lähes kymme-

nen vuoden urakka.  Liikenteelle tullaan avaamaan 

metro, joka on rakentamisen aikana muuttunut 

paljon siitä metrojärjestelmästä, joka vuonna 2008 

hankesuunnitelmassa määriteltiin. Esimerkiksi 

hankesuunnitelmassa esitetty alustava tarve korvaus-

ilmalle kaksinkertaistui suunnittelun edetessä. Tämä 

vaikutti louhittavien tilojen tilavuuteen, kanaviin ja 

koneistukseen. Myös esteettömyyden määrittely on 

rakentamisen aikana muuttunut koskemaan kaikkia 

metron sisäänkäyntejä. Tarkentuneet määräykset ovat 

nostaneet kustannuksia, mutta myös parantaneet 

metron käytettävyyttä ja turvallisuutta. Valmistu-

massa on yksi maailman turvallisimmista metroista, 

kuten tämänkin lehden metron paloturvallisuutta 

käsittelevässä jutussa todetaan. 

KAKKOSVAIHEEN Matinkylä–Kivenlahti louhinnasta 

on tehty lähes 90 prosenttia. Tämän vaiheen hanke-

suunnitelman on laatinut Espoon kaupunki vuonna 

2011 silloisen tiedon ja kokemuksen perusteella. 

Tällöin ykkösvaiheella vasta louhittiin. Kakkosvai-

heen aikataulu- ja kustannusarviota on tarkistettava 

ykkösvaiheelta saadun kokemuksen mukaan. Tämä 

työ on jo alkanut Espoon kaupungin sisällä. 

METRON RAKENTAMINEN on toiminut katalysaatto-

rina jo käynnissä olevalle ja tulevalle rakentamiselle. 

Yksin Tapiolaan on tullut ja tulossa uudisrakentamista  

miljardilla eurolla. Espoo on tutkimusten mukaan 

Euroopan kestävin kaupunki. Metro osaltaan luo 

edellytyksiä sille, että näin voi olla myös jatkossa, 

kun kehitämme kaupunkirakennetta, rakennamme 

uusia asuntoja ja työpaikkoja ja kehitämme palve-

luita kaikkien asukkaiden hyvin saavutettaviksi.

Ykkösvaiheen opeilla ja kokemuksella  
Matinkylästä Kivenlahteen 

METROUUTISET

Länsimetron 
projektitoimisto 
uudessa  
osoitteessa

Matinkylä– 
Kivenlahti  
välillä  
louhitaan 

Metrolla Matin-
kylään syyskuussa

Louhinnat etenevät kakkosvaiheen 
jokaisen aseman läheisyydessä  
ja ratalinjalla. Asemien sisään-
käynnit on puhkaistu maanpintaan 
odottamaan rakennusurakan töitä 
ja myöhemmin liukuporras- ja 
hissiasennuksia. Voit seurata 
louhinnan etenemistä länsimetron 
nettisivujen karttapohjaisen seu-
rantapalvelun kautta. Kesäkuussa 
louhinnoista on tehtynä noin  
85 prosenttia.  ■

Länsimetron ykkösvaiheella Ruoholahti–Ma-
tinkylä on siirrytty testauksista viranomaishy-
väksyntään. Yhteistyötä eri viranomaistahojen 
kanssa on tehty kaiken aikaa, ja kesäkuun 
alussa käyttöönotossa on siirrytty viranomais-
ten tarkastusvaiheeseen. Samanaikaisesti 
valmistellaan asemien ja radan luovuttamista 
HKL:lle. Tämänhetkisen arvion mukaan met-
roliikenne voisi käynnistyä syyskuussa 2017. 
Bussiliikenteessä siirryttäisiin metron liityn-
tälinjastoon aikaisintaan lokakuun puolivälis-
sä, ja siihen asti Etelä-Espoon ja Lauttasaaren 
bussit kulkevat nykyisen linjaston mukaan 
rinnan metroliikenteen kanssa. Liikenteen 
käynnistymisestä ja liityntäliikenteeseen siir-
tymisen ajankohdan päättää HSL.  ■

Länsimetron projektitoimisto muutti toukokuun viimeisinä päivinä uuteen  
toimipisteeseen Olariin. Näin töitä voidaan tehdä lähempänä metron Matinkylä– 
Kivenlahti-välin työmaita.

Jatkossa metrolaisten kanssa pääsee juttelemaan kuukausittain muun muassa 
Ison Omenan palvelutorilla – tarkat ajankohdat löytyvät nettisivuilta. Palaute-
puhelimeen vastataan tuttuun tapaan ja netin sähköisen lomakkeen kautta voi 
lähettää kysymyksiä ja palautetta.  ■
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Soukantorin sisäänkäynti toukokuussa 2017.

Tapiolan asemalaiturin katosta löytyy 108 valaisin-
kupua, jotka toimivat myös akustisina vaimentimina. 
Kupujen sisään on kätketty myös tekniikkaa, kuten 
sprinklaus ja kauittimia. 
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Metro Kivenlahteen  
rakentuu yhteistyöllä 
Matinkylä–Kivenlahti-osuuden louhinnoista on tehty jo lähes 
90 prosenttia. Suunnitelmien mukaan kohteiden louhinnat 
valmistuvat vaiheittain kesän ja syksyn aikana. Louhintojen 
edetessä myös projektin työskentelyä on uudistettu, ja nyt 
yhdessä tekeminen ja avoin tiedonkulku ovat kaiken keskiössä.

TEKSTI Elli Antikainen KUVA Timo Kauppila

Tiesitkö, että  
Soukan asemalaiturilla 
katosta maan pintaan  
on 34 metriä.  

Kuva Indav Kuva Minna Alantie

 Metron toisessa 
vaiheessa eli 
Matinkylä–Kiven-
lahti-osuudella 
louhinnat ovat 

käynnissä koko osuuden laa-
juudella ja kokonaisuudessa 
asemien ja rataosuuden louhin-
noista on tehty lähes 90 prosent-
tia. Louhintatöiden valmistuessa 
hankkeessa päästään siirtymään 
rakentamiseen.

– Nyt olemme tekemässä tilaa, 
johon myöhemmin päästään 
rakentamaan. Ensimmäisenä  
valmiiksi saadaan Soukan  
aseman louhinnat kesäkuussa  
ja sen jälkeen muiden urakoiden 

Tiesitkö, että  
Yhdellä länsimetron 
metroasemalla risteilee 
noin neljän kilometrin 
verran ilmastointi- 
kanavia. 

Tiesitkö, että 
Länsimetron ykkösvaiheelle  
on asennettu yhteensä  
70 liukuporrasta.  

louhinnat vaiheittain. Syksyllä 
aloitamme rakennusurakoitsijoi-
den hankinnat ja suunnitelmien 
mukaan vuoden 2018 alussa 
rakentaminen aloitetaan vaiheit-
tain. Louhintojen valmistuessa 
louhinnan aiheuttama häiriö 
loppuu, mutta tilalle tulee ras-
kasta työmaaliikennettä, kertoo 
Länsimetron toimitusjohtaja 
Ville Saksi.

Metron rakentaminen on 
valtava urakka. Matinkylä– 
Kivenlahti-osuus koostuu kuu-
desta työmaasta, joista yksittäi-
nen työmaa vastaa keskikokoisen 
kauppakeskuksen rakennustyö-
maata. Saksin mukaan maan alle 

rakentaminen tuo vielä oman 
lisämausteensa tekemiseen.

– Maan alle rakentamista voisi 
verrata laivan rakentamiseen 
pullon sisään. Tämä on haas-
teellista, mutta täysin maan alla 
kulkevalle metrolle ei tule ongel-
mia esimerkiksi säästä ja näin 
metro tulee silloin kuin pitää. 

Ykkösvaiheen  
opit johtivat  
parannuksiin
Vuoden alkupuolisko on ollut 
länsimetro-projektissa uudistuk-
sien aikaa. Oppia haettiin ensim-
mäisen vaiheen kokemuksista. 
Suuria muutoksia ovat kokeneet 

niin organisaatiomalli, johta-
minen kuin projektin sisäinen 
viestintäkin. Tärkeintä on Saksin 
mukaan kuitenkin yhteisen 
tavoitteen jakaminen.

– Aloitimme vuoden tavoit-
teen kirkastamisella: me olemme 
rakentamassa turvallista, moder-
nia ja sujuvaa metroa sen käyttä-
jille. Kaikki tekeminen rakentuu 
nyt tämän tavoitteen yhdessä 
saavuttamiseen. Enää ei ole väliä 
millä taholla kukin on töissä, 
kun tavoite on kaikilla sama.

Muutosta tehtiin myös ura-
koitsijoiden valintaan. Mallia  
kehitettiin viime vuoden puolella 
yhdessä markkinoilla toimivien 
yritysten kanssa.

– Kakkosvaihe toteutetaan 
projektinjohtourakkamallilla. 
Tämä tuo toteutukseen jous-
tavuutta ja lisää yhteistyötä.  
Lisäksi opimme ykkösvaiheesta, 
että urakoiden määrää kan - 
nattaa vähentää kasvattamalla 
rakennusurakoiden kokoa,  
Saksi kertoo.

Kaikki samaan tilaan  
tekemään
Yksittäinen suuri muutos projek-
tissa on tiedonkulun parantami-
seen keskittyminen. Aiemmin  
eri tiloissa työskennelleet Länsi-
metro Oy, rakennuttajakonsultti 
Sweco PM ja muu projektinjohto 
muuttivat toukokuussa samaan 
tilaan. 

– Kun kaikki istuvat samoissa  
tiloissa, saadaan toimintaan 
sujuvuutta ja tehokkuutta, kun 
jokaista yksityiskohtaa varten ei 
tarvitse varata palaveria, vaan 
näemme toisiamme joka päivä 
muutenkin. Tämä nopeuttaa 
päätöksentekoa. Uusissa tiloissa 
on myös oma työpiste viran-
omaistahoille, kuten kaupunkien 
edustajille ja HKL:lle. Lisäksi 
tulemme hyödyntämään uusia 
yhteistoimintamalleja ottamalla 
käyttöön ns. big room-työsken-
telymallin. Tässä keskeistä on  
yhdessä paikassa olemisen  
lisäksi vuorovaikutteinen ja 
hyvin koordinoitu työskentely, 
jossa hyödynnetään erilaisia 
näkökulmia, kakkosvaiheen 
projektijohtajana toimiva Jaakko 
Naamanka Sweco PM:ltä kertoo.

– Panostamme tiedonkulkuun 
ja yhteistyöhön myös työmaalla.   
Tilaaja on läsnä työmaalla ja toi-
mii yhteistyössä urakoitsijoiden 
kanssa, Naamanka lisää. 

Ykkösvaiheen kokemusten 
pohjalta kakkosvaiheen Matin-
kylä–Kivenlahti aikataulu- ja 
kustannusarvio on palautettu 
omistajalle eli Espoon kaupun-
gille arvioitavaksi ja tarkistetta-
vaksi.

– Ykkösvaihetta rakennet-
taessa laajamittaisen metro-
rakentamisen opit pohjautuivat 
80-luvun kokemuksiin. Nyt 
jatkettaessa Matinkylästä Kiven-
lahteen meillä on tarkkaan 
tiedossa muun muassa kuinka 
paljon teknisiä tiloja tarvitaan, 
millaisia turvallisuusratkaisuja  

vaaditaan ja kuinka kauan 
rakentaminen, testausvaihe ja 
käyttöön otto kestävät. Vuosi 
2020 ei ole realistinen aikataulu 
valmistumiselle. Tästä syystä 
Espoon kaupungin vuonna 2012 
laatima aikataulu- ja kustan-
nusarvio on nyt tarkistettavana 
omistajalla eli Espoon kaupun-
gilla. Sekä aikataulusta että 
kustannuksista tullaan avoimesti 
tiedottamaan päätöksenteon 
edetessä, Saksi kertoo. 

Sujuvan tiedonkulun halutaan 
näkyvän myös ulospäin entistä 
paremmin.

– Tulevilla käyttäjillä on 
oikeus tietää, mitä metro maksaa 
ja mihin rahaa on käytetty. Me 
teemme kaikkemme, että realis-
tinen aikataulu pitää. Kaikilla 
näillä uudistuksilla haluamme 
saada kakkosvaiheeseen hyvän 
tekemisen meiningin päälle, 
Saksi summaa.

Modernia metroa  
rakentamassa
Länsimetro on Suomessa ennen-
näkemättömän suuri rakennus-
projekti. Mittava hanke vaatii 
Saksin mukaan paljon.

– Olemme rakentamassa  
moder nia metroa. Kaikki ratkai-
sut ja rakenteet on tehtävä nyky-
päivän vaatimuksien mukaan.  
Tästä kertoo esimerkiksi se, että 
kustannuksista 20 prosenttia  
menee tekniikkaan. Olemme 
myös palkanneet lisää väkeä, 
joka nostaa kustannuksia, mutta 
jonka avulla saavutamme sen 
tärkeimmän eli laadukkaan ja 
turvallisen metron seuraavaksi 
sadaksi vuodeksi, Saksi tiivistää.

Turvallisen ja käyttövarman 
metroliikenteen varmistaminen 
onkin ensimmäisen vaiheen  
massiivisen testauksen ja 
parhaillaan käynnissä olevien 
viranomaistarkastusten tärkein 
tavoite. 

– Ennen liikenteelle avaamis-
ta edessä on vielä metron luovu-
tus HKL:lle, mikä tulee olemaan 
suurin koskaan Suomessa tehty. 
Tämän jälkeen HSL päättää mat-
kustajaliikenteen aloittamisesta, 
Saksi kertoo. 

Kaiken sujuessa suunnitel-
mien mukaan metroliikenne  
voi alkaa Ruoholahdesta Matin-
kylään syyskuussa. HSL päättää 
liikenteen alkamisen ajankohdan 
kuin myös sen, milloin siirrytään 
liityntäliikenteeseen.  ■

Niin organisaatio-
mallia, johtamista 
kuin projektin 
sisäistä viestintää 
on uudistettu.

Toimitusjohtaja Ville Saksi (vas.) ja projektijohtaja Jaakko Naamanka  
luotsaavat länsimetron kakkosvaihetta Matinkylästä Kivenlahteen. 
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Talotekniikan asiantuntija tietää,  
mitä betoniseinien takaa paljastuu

LASTEN JA NUORTEN METRO

Nuoretkin haluavat  
vaikuttaa, heillä vain  
on siihen eri konstit.

Talotekniikan asiantuntija  
Sami Salonen tuntee asemien  
ja tunnelien seinien taakse  
piiloutuvat lukuisat järjestelmät.

Graffititaiteilija Emilio Mäkipää 
maalaa laajoin kaarin värik-
käälle vaneripohjalle kirjainten 
ääriviivoja. Niistä muodostuu 
sana ”nuoret”. Ja nuoret myös 
täyttävät kirjaimet värillä; 
kahdessa länsimetron Kivenlah-
den työmaa-aidalla järjestetyssä 
työpajassa Mäkipää opettaa 
graffitien maalaamista Soukan 
nuorisotalon nuorille.

– Ensimmäisellä kerralla 
nuoret saivat melko vapaasti 
maalata oman mielikuvituksensa 
mukaan. Tänne ilmestyi esi-
merkiksi pokemoneja ja kissoja. 
Tämä toinen kerta on ohjatumpi; 
suunnittelimme tekstin yhdes-
sä etukäteen ja opastan nuoria 
muun muassa värien käytössä, 
Mäkipää sanoo. 

TEKSTI JA KUVAT Saija Räsänen

Moni kokeilee graffitien 
maalaamista ensimmäistä kertaa. 
Maalaamaan tullut Elina Dukov 
suuntaa suuren maalipensselin 
kanssa aidalle ensimmäisten 
joukossa. Pian kirjaimia kehystää 
vaaleanvioletti väri.

– Kaverit tykkäävät maalata ja 
kutsuivat mukaan. Onhan tämä 
ainutlaatuinen tilaisuus, kun ei 
itsellä tule lähdettyä kauppaan ja 
ostettua maalia, Dukov sanoo.

Kuka vain voi oppia
Mäkipään mielestä kuka vain voi 
oppia maalaamaan graffiteja.

– Graffiti on matalan kyn-
nyksen taidelaji, koska maali on 
peittävää, ja uusi kerros korjaa 
aina edellisen, hän sanoo.

Ennen graffitien maalaamista 
työmaa-aitaan nuoret harjoitteli-
vat vinyylille Soukan nuoriso-
talolla. Nuorisotalon väki otti graf-
fitialoitteen innokkaasti vastaan.

– Täysillä lähdimme mukaan! 
Nuoret oppivat maalaamisen tek-
niikkaa, mutta myös itseilmaisua 

ja yhdessä tekemistä. Kuntalai-
sillekin näytetään, että nuoret 
haluavat vaikuttaa ja ottaa osaa 
oman ympäristön viihtyisyyden 
kehittämiseen siinä missä aikui-
set, heillä vain voi olla siihen 
eri konstit, sanoo maalaamista 
vierestä seuraava nuorisotyön-
koordinaattori Hanna-Leena 
Strang-Kilpelä Espoon nuoriso-
palveluista. 

Matinkylään tulossa  
tilausteos
Toisella maalauskerrallakin vain 
mielikuvitus on rajana. Saimi 

Kataja-Rahko ja Kendra Manner 
irtautuvat muusta porukasta 
ja maalaavat aitaan kirjaimia – 
”Marcus och Martinus”. Kysees-
sä on norjalainen laulaja, tyttöjen 
suosikki. 

– Tämä on ensimmäinen kerta 
kun maalaan - paitsi että mum-
molassa olen saanut maalata 
talon seinää. Aika kovaa pitää 
kyllä painaa, jotta tulee maalia, 
sanoo spray-pulloa pienissä kä-
sissään pitelevä Kataja-Rahko.

Parivaljakon aloitteesta 
nuoret-sanan viereen ilmestyy 
myös uusi sana, ”Espoo”.

– Siihen voisi sopia vaalean-
sininen tai vihreä, vinkkaa 
maalaamista sivusta seuraava 
Mäkipää.

Mäkipää opettaa maalaamista, 
mutta tekee myös tilausteoksia. 
Sellainen on suunnitteilla länsi-
metron Matinkylän työtunnelin 
rakenteeseen kesäkuussa. 

– Kohtaan tulee lintuhahmoja,  
mutta ennen maalaamisen aloitta-
mista kyselen asukkailta, millai-
sia lintuja he haluaisivat katsella. 
Tulevathan teokset olemaan osa 
heidän päivittäistä elinympäris-
töään, Mäkipää sanoo.  ■

Maan alla jokaisen  
järjestelmän tulee 
toimia täydellisesti 
yhdessä.

vallisuuteen liittyviä järjestelmiä, 
Salonen luettelee.

Metron maanpäällisen osuu-
den rakentaminen ei juuri eroa 
tavanomaisesta rakentamisesta, 
mutta maan alla tilanne on toi-
nen. Jokaisen järjestelmän tulee 
toimia täydellisesti ja yhdessä 
kaikissa tilanteissa.

Oikea-aikaista  
suunnittelua ja  
hankintaa
Maanalaisessa rakentamisessa  
johdot ja putket altistuvat 
erityyppiselle rasitukselle kuin 
normaalissa talon rakentamisessa.  
Länsimetron ykkösvaiheen 
tunneleista noin 700 metriä on 
meren alla.  

– Juna aiheuttaa liikkuessaan 
painerasitusta kaikille tunne-
leihin asennetuille laitteille. 
Lisäksi kalliossa saattaa olla vuo-

toja, joten kaikki sähkötilat tulee 
suojata niin, ettei kosteus pääse 
väärään paikkaan. Tunnelien  
kuivatuksen pitää toimia moit-
teettomasti tai junaliikenne 
pysähtyy, Salonen toteaa.

Oman haasteensa yhtälöön 
tuovat tunneleiden rajatut tilat. 
Jokaisen järjestelmän pitää olla 
suunniteltu ja hankittu oikeaan 
aikaan, jotta useista erillisistä 
urakoista muodostuva koko-
naisuus etenee. Osa Salosen 
toimenkuvaa on nimenomaan 
suunnittelunohjaus.

– Ensimmäisen vaiheen suun-
nittelussa oli paljon enemmän 
haasteita kuin kakkosvaiheessa. 
Uutta asiaa on nyt paljon vähem-
män. Ensimmäisen vaiheen 
parissa työskentelee vielä useita 
asiantuntijoita, mutta kun sen 
testaukset saadaan päätökseen, 
tulevat he mukaan Matinkylä–
Kivenlahti-vaiheeseen, Salonen 
kertoo.

Talotekniikan asiantuntijan 
työtehtäviin kuuluu luonnolli-
sesti myös kokoustaminen, joko 
isommalla porukalla eri suunnit-
telualueiden kesken tai pienem-
mällä ryhmällä esimerkiksi LVI- 
ja sähköammattilaisten kesken. 
Lisäksi Salonen osallistuu eri - 
 laisten selvitysten tekemiseen, 
kustannusten laskentaan ja aika-
taulun seurantaan sekä suunnit-
teluohjaukseen. Kun varsinaiset 
rakennusurakat kakkosvaiheessa 
käynnistyvät, Salonen jalkautuu 
tekemään työmaavalvontaa.

Tarkkaan organisoitua 
tiimityötä
Länsimetro-organisaation jokai-
sella talotekniikan asiantuntijalla 
on oma erikois- ja vastuualue 
huolehdittavanaan, ja suunnitte-
lujohtajat hallinnoivat kokonai-
suutta.

– Työn organisointi on 
hieman armeijamaista, mutta sa-
malla tiimityötä. Meillä on hyvä 
organisaatio, ja ketään ei jätetä 
hoitamaan asioita yksin. Pidän 
siitä, että ympärilläni on todella 
paljon hyviä asiantuntijoita ja 
ammatillisessa mielessä puhum-
me kaikki samaa kieltä.  ■

Metroasema ja sen laiturialue saattavat näyttäytyä matkustajalle 
yksinkertaisena kokonaisuutena. Asemat ja tunnelien seinät kätkevät 
kuitenkin sisäänsä valtaisan määrän erilaisia järjestelmiä ja verkkoja. 
Talotekniikan asiantuntija Sami Salonen tuntee ne kuin omat 
taskunsa.
TEKSTI Jani Kohtanen  KUVA Timo Kauppila

 Sami Salosen työpäivä 
on alkanut länsimet-
ron toisen vaiheen 
projektisuunnitelman 
päivittämisellä ja 

jatkuu metron toisen vaiheen 
käyttöönoton suunnittelulla. 

– Käyttöönottoa suunnitel-
laan jo tässä vaiheessa, vaikka se 

tapahtuu vasta monen vuoden 
päästä. Otamme ensimmäisen 
vaiheen, Ruoholahti–Matinkylä,  
käyttöönotosta talteen parhaat 
käytänteet ja mietimme, miten 
niitä voidaan vielä parantaa 
Matinkylä–Kivenlahti-vaiheessa.

Salonen on koulutukseltaan 
LVI- ja sähköinsinööri. Hän jos 

kuka tietää, kuinka monista eri 
järjestelmistä metro koostuu.

– Siellä on lämmitys-, vesi-  
ja viemärijärjestelmät, ilman-
vaihto- ja kylmätekniset järjestel-
mät, palontorjuntajärjestelmät, 
erilaisia automaatiojärjestelmiä, 
tietoliikennejärjestelmät, sähkö-
järjestelmiä ja useita henkilötur-

Graffititaiteilija 
Emilio Mäkipää 
ohjaa Soukan 
nuorisota-
lon nuoria 
graffitien 
maalaamisessa 
länsimetron 
Kivenlahden 
työmaa- 
aidoilla.
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 Kun Juha-Pekka Laak-
sonen lopetti luenton-
sa Kööpenhaminassa 
syyskuussa 2014, 
yleisö odotti ensin  

hiljaisuuden vallassa. Laaksonen 
oli kertonut kansainvälisille 
kollegoilleen länsimetron palo-
turvallisuudesta. Hän on työs-
kennellyt länsimetron ensim-
mäisessä vaiheessa vastaavana 
paloteknisenä suunnittelijana ja 
toisessa vaiheessa paloteknisten 
toteutussuunnitelmien ulkopuo-
lisena tarkastajana. 

– Mietin, että mitähän nyt. 
Mutta ensimmäinen kommentti 
oli, että miten teillä voi olla siellä 

Maailmalla on paljon metroja, 
joiden mitoitus perustuu vain 
5–10 MW:n paloon, Laaksonen 
sanoo. 

Evakuointihissit  
maailman ensimmäisiä
Kun länsimetrossa havaitaan 
palo, hälytys käynnistyy auto-
maattisesti. Se välittyy hätä-
keskukseen, joka välittää sen 
pelastuslaitokselle. Yleisölle  
kerrotaan ensin, että palohälytys 
on lauennut – ja sitten kehote-
taan käyttämään lähintä ulos-
käyntiä. Automaattiset kuulutuk-
set nopeuttavat poistumista.

– Kuulutusjärjestelmä on 

poikkeuksellisen laaja, sanoo 
Laaksonen.

Hälytyksen jälkeen alaspäin 
johtavat liukuportaat pysähty-
vät ja ylöspäin vievät jatkavat 
kulkuaan. Liikuntarajoitteisia 
varten jokaiselta metroasemalta 
löytyy palonkestävät evakuoin-
tihissit.

– Missään muualla ei tällaisia 
evakuointihissejä ole, sanoo 
Laaksonen.

Turvallisesti  
tunnelista pois 
Tulipalon sattuessa metro yleensä 
ajaa seuraavalle asemalle. Jos 
juna kuitenkin jää tunneliin,  
on poistuminen silti tehty mah-
dollisimman helpoksi. 

Junan lattianrajasta on noin 
1,1 metrin matka raidetasolle. 
Länsimetroon on kuitenkin 
rakennettu poistumistaso, joka 
sijaitsee 20–30 cm:n korkeudella 
junan lattiasta. Junasta on helppo  
astua ulos tunnelissakin. 

– Tällaiset poistumistasot 
ovat harvassa. Meillä se on poik-
keuksellisen leveä, 1,2 metriä. 
Kööpenhaminassa ja Amsterda-
missa kulkutila junan vieressä 
on vain 70 cm, eikä sitä ole 
korotettu kuten länsimetrossa, 
Laaksonen sanoo.

Monissa vanhemmissa 
metroissa metrojunat kulkevat 
vierekkäin samassa tunnelissa. 
Länsimetrossa ne on erotettu 
erillisiin tunneleihin, joten palo 
saadaan eristettyä aina vain 
toiseen. Matkustajat pääsevät 
kuitenkin siirtymään turvaan 
viereiseen tunneliin palo-oven 
kautta, joka sulkeutuu perässä. 

– Länsimetron tunneliverkos-
ton katkaisevat palo-ovet ovat 
harvinaisia. Itse palon lisäksi 
ne rajoittavat myös esimerkiksi 
myrkyllisten kaasujen leviämistä, 
Laaksonen sanoo.

Yhdystunneleita on raken-
nettu tunnelien välille noin  
150 metrin välein – kun esimer-
kiksi Lontoon uudessa maan-
alaisessa junajärjestelmässä  
niitä on 500 metrin välein. 

– 150 metrin väli perustuu 
tietokoneella tehtyihin simuloin-
teihin. Sillä välillä tunnelista 
ehtii hyvin pois, vaikka tulipalo 
olisi voimakas ja metro täynnä 
ihmisiä, sanoo Laaksonen. 

kaikki mahdolliset turvallisuus-
vempeleet, mitä on keksitty, 
Laaksonen kertoo. 

Länsimetrossa on tosiaan 
palo turvallisuusratkaisuja, joita 
ei muualta löydy. Jo materiaa-
lit on valittu niin, etteivät ne 
syty helposti. Kehitysvaiheessa 
junista otettiin koepaloja, joita 
testattiin VTT:n laboratoriossa,  
jotta tiedettäisiin miten ne 
palavat.

– Päädyimme 40 megawatin  
mitoituspaloon, jota vielä nos-
tettiin myöhemmin. Erityistä 
oli se, että teimme kokeet itse; 
muualla usein tukeudutaan 
yleisiin tutkimustuloksiin.  

Meidän piti rakentaa  
maailman turvallisin metro,  
ja sellainen se on
Länsimetrosta löytyy monia maailmalla harvinaisia paloturvallisuuden 
ratkaisuja. Metroa rakennetaan viranomaisvaatimusten mukaan,  
jotka varmistavat, että metrosta tulee kansainvälisessä mittakaavassa  
hyvin turvallinen.
TEKSTI Saija Räsänen  KUVAT Timo Kauppi

? KYSY METROSTA

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

KYSY KATILTA JA SAIJALTA

 1 
Heräsin aamulla kello seitse-
män räjäytykseen. Mitkä ovat 
työajat eri työvaiheille?

Espoon ympäristökeskus on mää-
rittänyt meluluvassa kullekin 
työvaiheelle sallitut työskentely-
ajat. Kaikki työajat löytyvät net-
tisivuiltamme osiosta ”Työmaa-
alueet”. Avolouhinnan kohdalla 
pääsääntö on se, että sitä voidaan 
tehdä arkisin (ma–pe) kello 7–22. 

 2 
Louhintoja tehdään lähellä 
taloamme, ja välillä tärinä 
tuntuu erittäin voimakkaana. 

Kuinka mittaatte tärinää ja miten 
voitte olla varmoja siitä, että se on 
turvallista? 

Kiinteistöihin, jotka sijaitsevat 150 
metrin etäisyydellä louhinnoista, 
on tehty alkukatselmus, joissa 
on kartoitettu rakenteiden kunto. 
Samanlainen katselmus tehdään 
louhintojen loputtua. Louhintojen 
aikana lähimpiin kiinteistöihin 
on kiinnitetty tärinämittareita, 
joiden lukemia asiantuntijamme 
seuraavat jatkuvasti tärinänseuran-
taohjelman kautta. Länsimetron 
kakkosvaiheella tärinäylityksiä ei 
ole juuri esiintynyt. Tarvittaessa 

Mitä haluat tietää  
länsimetrosta tai  
metron rakentamisesta?  
Ympäristöpäällikkö 
Kati Vesikallio ja  
asukastiedottaja  
Saija Räsänen  
vastaavat asukkaiden 
kysymyksiin.

teemme välikatselmuksen, jossa 
käydään läpi louhinnan vaiku-
tukset silloin, kun työt vielä ovat 
kesken. Louhinnat voivat siis 
tuntua voimakkaina ilman, että ne 
olisivat rakenteille vaarallisia.

 3 
Haluaisin tietää, miten  
louhinnat etenevät.  
Mistä näkisin sen?

Nettisivuiltamme (lansimetro.fi) 
löytyy etusivulta linkki seuran-
tapalveluun, josta kuka tahansa 
voi seurata louhinnan etenemistä 
vaikka kotisohvalta. Aktivoi-

malla ”louhinta”-kohdan kartan 
vasemmasta laidasta jo louhitut 
tunneliosuudet näkyvät vihreinä. 
Louhimattomia osuuksia on tällä 
hetkellä lähinnä metron kakkos-
vaiheen eri urakoiden välillä ja 
asema-alueiden läheisyydessä.  ■

Tunnelista voi poistua myös 
asemien välille rakennettujen 
pystykuilujen kautta.

Palo-osastointi ja  
sprinklerijärjestelmä  
täydentävät toisiaan
Metroasemat on rakennettu usein 
kauppakeskusten yhteyteen, 
mutta metroon liittyvät tilat on 
suojattu hyvin tulipalolta. Juna-
palossa savu ei pääse laituriosas-
toa ylemmäs, koska sitä imetään 
pois liukuportaiden ulkopuolelta 
ja palo-ovet estävät savun pääsyn 
liukuportaisiin. Jos savuhaituva 
livahtaakin oven ohi, on liuku-
portaissa tehostettu savunpoisto.

Kaikissa länsimetron asemien  
tiloissa on automaattinen 
sam mutusjärjestelmä. Se sitoo 
lämpöä nopeasti, ja palo voi 
sammua jo ennen palokunnan 
ehtimistä paikalle. Myös auto-
maattinen savunpoisto poistaa 
samalla lämpöä.

– Tunneleissa meillä on 
kuusinkertainen savunpoisto 
esimerkiksi Lontoon uuteen 
Crossrailiin verrattuna, Laak-
sonen sanoo. 

Ruotsalaiset ottivat oppia
Kun palokunta saapuu paikalle, 
on heidän ajoneuvoilleen varattu 
tilaa. He pääsevät kulkemaan 
omia kulkureittejään asemalle ja 
tunneliin, ja palokunnalle on va-
rattu omia vesi- ja sähköpisteitä. 
Sammutusvettä suihkuaa komeat 
2 400 litraa minuutissa. Tämäkin 
on kansainvälisesti huippuluok-
kaa, maailman metroissa vastaa-
va lukema on yleensä 1 000– 
1 900 litraa. 

Alhaalla pelastushenkilökunta  
saa yhteyden toisiinsa radion tai 
palokunnan käyttöön varatun 
lankapuhelimen avulla. Asemien  
molemmista päistä löytyvät kisko-
kärryt, joiden avulla raskaita 
varusteita ja potilaita voidaan 
kuljettaa radalla.

– Meidän piti rakentaa 
maailman turvallisin metro, 
ja sellainen se on, kun tarkas-
tellaan länsi metroa kokonai-
suutena. Meillä on niin paljon 
toisiaan varmistavia järjestelmiä. 
Tukholman metrolaajennuksen 
tekijätkin ovat käyneet otta-
massa meiltä oppia useampaan 
otteeseen, Laaksonen sanoo.  ■

Länsimetrossa on 
paloturvallisuus-
ratkaisuja, joita ei 
muualta löydy.
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on haastavaa, joten sähköisellä 
valvontapalvelulla on tärkeä 
rooli harmaan talouden torju-
misessa. Rakennusalalla veroja 
kierretään useimmiten aliura-
koitsijaketjun loppupäässä, mutta 
verkkovalvonnan ulottuessa 
ketjun loppuun saakka tällaista 
ei pääse niin helposti kehitty-
mään. Länsimetron käyttämä 
järjestelmä vie osaltaan alaa ja 
sen käytäntöjä eteenpäin, kiit-
telee Puukko. T 

yömaiden turvallisuus-
vaatimukset ovat 
tiukentuneet roimasti 
sitten 70-luvun, kun 
Helsingin metroa 

rakennettiin. Myös harmaan 
talouden torjunta on harpannut 
pitkän askeleen eteenpäin.

– Rakentamisen etenemisen ja 
laadun seurantaan on nykyisin 
huomattavasti paremmat edelly-
tykset. Meidän tehtävämme on 
valvoa, että turvallisuusasioista 
pidetään huolta ja ettei työmailla  
harjoiteta harmaata taloutta,  
tähdentää Aluehallintoviraston  
työsuojeluinsinööri Jukka  
Hietavirta. 

Aluehallintovirasto ja Vero-
hallinto tekevät tiivistä yhteis-
työtä Länsimetro Oy:n kanssa 
työturvallisuuden edistämiseksi 
sekä veronkierron ennaltaehkäi-
semiseksi. Yhdessä järjestetään 
muun muassa tarkastuksia työ-
maille ja seurataan turvallisuus-
raportointia.

– Lakien ja säädösten muutok-
set vaativat jatkuvaa seurantaa,  
ja työsuojelu- ja verohallinto-
viranomaiset auttavat pysymään 
perillä pelisäännöistä. Kun 
asi oista kerrotaan avoimesti, 
urakoitsijoiden on helpompi 
käsittää, mitä heiltä odotetaan, 
toteaa turvallisuuskoordinaattori 
Tiia Virtanen Länsimetro-hank-
keesta.

Avoimuus on avainasia
Viranomaisten roolina on pelkän 
vahtimisen sijaan tarjota tukea 
ja auttaa urakoitsijoita ymmärtä-

Harmaalla taloudella ei ole turvalliselle työmaalle asiaa. Selkeä 
seuranta ja tiivis viranomaisyhteistyö ovat auttaneet länsimetroa 
pitämään työtapaturmalukemat huomattavan alhaisina ja veroviran-
omaisia kitkemään harmaata taloutta rakennusalalta. Hankkeessa on 
päästy kokeilemaan uusia käytäntöjä, joiden avulla koko ala saadaan 
toimimaan entistä terveemmin.

mään, mitä lainsäädäntö vaatii  
ja miksi mikäkin turvallisuus-
vaatimus on olemassa. 

– Verohallinnossa olemme 
tehneet pitkään töitä harmaan 
talouden kitkemiseksi. Vero-
valvonnan kautta on havaittu 
työturvallisuuden ja harmaan 
talouden kulkevan käsi kädessä:  
jos turvallisuusasiat ovat 
yrityksessä retuperällä, laimin-
lyödään esimerkiksi lakisääteiset 
maksutkin herkemmin, kertoo 
ylitarkastaja Perttu Puukko Vero-
hallinnosta.

Kun tarkka raportointi kuuluu 
alusta alkaen hankkeen toiminta-
tapoihin, sillä on samalla ennalta-
ehkäisevä vaikutus harmaan 
talouden kehittymiseen.

TEKSTI Pauliina Harno  KUVA Timo Kauppila

Jalkauduimme Soukkaan  
kysymään, mitä haluaisit  
tietää länsimetrosta?

JONAS SAARI, Soukka:

Minne metron sisäänkäynnit 
tulevat Soukassa?  
Miten usein metro kulkee?
Sisäänkäynnit tulevat Soukassa 
Soukantorille ja Yläkartanon-
tielle. Tähän mennessä on 
päätetty vasta metron ensim-
mäisen vaiheen vuoroväleistä. 
Tapiola–Itäkeskus-välillä 
metro kulkee ruuhka-aikaan 
2,5 minuutin välein ja lauan-
taisin ja arkisin päiväsaikaan 
3–4 minuutin välein. Iltaisin 
ja sunnuntaisin vuoroväli on 5 
minuuttia. Tapiola–Matinkylä-
osuudella vuorovälit ovat näihin 
nähden kaksinkertaisia (5 min, 
7,5 min ja 10 min).

MISKA ULJALA, Soukka:

Minne saakka metro kulkee 
ensimmäisen vaiheen lopussa? 
Entä sitten, kun toinen vaihe 
valmistuu?
Ensimmäisen vaiheen valmis-
tuessa länsimetron viimeinen 
asema on Matinkylässä.  
Toisessa vaiheessa raken-
netaan viisi uutta asemaa ja 
varikko, jolloin Espoon läntisin 
asema sijaitsee Kivenlahdessa. 

TYTTI RAHKONEN, Soukka:

Milloin se tulee? 
Metroliikenteen arvioidaan 
alkavan Ruoholahdesta  
Matinkylään syyskuussa 2017.

ANITA KAIRENIUS,  
Espoonlahti  
(lanka- ja kahvilayrittäjä,  
Menita Outlet):

Miten kauan matka Soukan 
asemalta Helsingin keskus-
taan tulee kestämään?  
Millaisin vuorovälein metro 
liikkuu illalla? 
Matka Soukasta tulee kes-
tämään Helsinkiin noin 25 
minuuttia. Metro kulkee illalla 
ja sunnuntaisin harvennetuin 
aikatauluin: Tapiola–Itäkeskus-
osuudella vuoroväli on  
5 minuuttia ja Tapiola–Matin-
kylä-välillä 10 minuuttia. 

TEKSTI JA KUVAT Saija Räsänen

MITÄ MIELTÄ?

Länsimetron 

projektitoimisto muutti 

toukokuun lopulla 

Olariin lähemmäksi 

kakkosvaiheen työmaita.

Ratsastuksenopettaja 

Saara Rantapuu- 

Kivelälle Espoon-

lahden ympäristö on 

rakas: "Toivon, että 

Espoon kaupunki 

osaa arvostaa vihreää 

keidastamme jatkos-

sakin."

Myös Puukko puhuu yhteis-
työn puolesta:

– Länsimetro-hankkeessa 
viran omaisten ja hankkeen 
välinen yhteistyö on toiminut 
erityisen hyvin. Avoin keskuste-
lu on auttanut tarpeellista tietoa 
kulkemaan ja tarjonnut mahdol-
lisuuksia kokeilla uusia käytän-
töjä rakentamisen alalla.

Verkkovalvontaa läpi  
koko ketjun
Työmaatarkastusten ja viikoit-
taisten turvallisuusraporttien 
lisäksi Länsimetro Oy:llä on 
käytössä Tilaajavastuu.fi-verkko-
palvelu, joka auttaa lukuisten 
työmaiden valvonnassa. 

– Länsimetron pääurakoitsijat 
toimittavat työmaiden kulku-
lupa- ja aliurakoitsijaluettelot 
meille kuukausittain. Tiedot 
viedään valvontapalveluun ja 
jos asiakirjoissa on puutteita, 
järjestelmä hälyttää niistä. Työ-
mailla tehtävissä tarkastuksissa 
katsotaan pistokoemaisesti myös 
työntekijöiden henkilökortteja ja 
tarkastetaan, onko heidät pereh-
dytetty työmaalle. Näin ehkäis-
tään tilanteita, joissa työmaalla 
liikkuu väkeä ilman lupaa, 
Virtanen havainnollistaa. 

Länsimetroon kuuluu pääura-
koiden lisäksi yli 60 erillisurak-
kaa ja lukemattomia aliurakoitsi-
joita. Länsimetron tehtävänä on 
hyväksyä koko aliurakointiketju 
ja pysyä perillä siitä, kuka työs-
kentelee kenenkin palveluksessa.

– Tämän mittaluokan hank-
keessa koko koneiston hallinta 

Aliquo blaccus 
tecerib eaquos 
rerspicium fugia et, 
suntur? Et volenihil 
invelit molluptatur 
magnimagnis quas 
ut laccaectum que

Työmaaturvallisuus ja  
harmaan talouden kitkeminen 
kulkevat käsi kädessä

Avoin keskustelu on 
tarjonnut mahdolli-
suuksia kokeilla  
uusia käytäntöjä  
rakentamisen alalla.

– Säännöllinen seuranta ker-
too, että Länsimetro on tilaajana 
kiinnostunut siitä, että työmaalla 
toimitaan puhtain paperein.  
Toisaalta se antaa myös urakoitsi-
jalle mahdollisuuden kysyä miel-
tä askarruttavista asioista – joka 
suuntaan toimiva yhteistyö on 
näin valtavan hankkeen onnis-
tumisen kannalta ensiarvoisen 
tärkeää, kuvailee Virtanen.

Aluehallintovirasto ja 
Verohallinto tekevät 
tiivistä yhteistyötä  
Länsimetro Oy:n  
kanssa työturvalli  -
suu den edistämiseksi.

Turvallinen työmaa
Läheltä piti -tilanteita raportoi-
daan Länsimetro Oy:n järjestel-
miin tapaturmia enemmän. Se 
kielii työkulttuurin avoimuu-
desta.

– On hienoa, että urakoitsijat 
uskaltavat ilmoittaa työmaalla 
eteen tulevista vaaratilanteista. 
Silloin riskit voidaan havaita 
ajoissa, ja puuttua niihin ennen 
kuin onnettomuuksia pääsee 
tapahtumaan. Avoin raportointi 
tekee työmaista turvallisempia, 
painottaa Hietavirta.

Turvallisuuskoordinaattori 
Virtasen mukaan turvallisuus-
yhteistyö ja turvallisuustavoittei-
den seuraaminen ovat tuottaneet 
tulosta länsimetron työmailla:

– Kova työ ja järjestelmällinen 
seuranta ovat tuoneet näkyviä 
tuloksia. Tapaturmien määrä on 
onnistuttu pitämään huomatta-
van alhaisena ja niistä johtuvien 
poissaolojen pituudet lyhyinä. 
Systemaattisella asiaan tarttu-
misella on saatu aikaan lähes 
tapaturmaton työmaa.  
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anläggningar måste skyddas så 
att fukt inte kan tränga in på  
fel ställen. Dräneringen av tunn-
larna måste fungera felfritt eller 
så stannar tågtrafiken, konsta-
terar Salonen.  ■

tance between the metro floor and 
the track level is approximately 
1.1 metres, but the west metro 
also has an exiting level located 
20–30 cm from the train floor.

In the west metro, the trains 
run in separate tunnels, which 
means that the fire can always be 
isolated in just one of the tunnels. 
Passengers can move to safety 
through the fire door located 
nearby. This door will close 
afterwards.

All west metro station prem-
ises also have automatic fire 
suppression systems. They bind 
heat quickly, and the fire may 
even be extinguished before the 
fire brigade arrives. Also the au-
tomatic smoke exhaustion system 
removes heat at the same time.

‘Our job was to build the 
world’s safest metro, and that’s 
what we have done when we look 
at west metro as an entity.  ■

LÄNSIMETRO IN ENGLISH

LÄNSIMETRO PÅ SVENSKA 

Metro to Kivenlahti is built with  
co-operation and lessons learnt from 
the first phase

Our job was to build the  
world’s safest metro, and 
that’s what we have done
West metro has many fire safety 
solutions that cannot be found 
anywhere else. When a fire is 
detected in the west metro, the 
alarm will go off automatically. It 
will be transmitted to the emer-
gency response centre and rescue 
services. First, the public will 
be informed that the fire alarm 
has gone off. After that, they are 
advised to look for the nearest 
exit. Automatic announcements 
expedite exiting the premises.

After the alarm, escalators 
leading down will stop and those 
leading up will continue to oper-
ate. Every metro station has a 
fire-proof evacuation elevator for 
the physically disabled.

‘These kinds of evacuation ele-
vators cannot be found anywhere 
else,’ says Juha-Pekka Laaksonen 
who has participated in the first 
phase of the west metro as the fire 
protection technology engineer in 
charge and in the second phase as 
the external auditor of the imple-
mentation plans of fire protection 
technology.

In case of a fire, the metro 
usually continues on to the next 
station. However, if the train will 
stop in the tunnel, exiting the 
train has been made easy. The dis-

Säkerhet på byggarbets-
platser och att kväsa  
den grå ekonomin går  
hand i hand

Specialisten på byggnadsteknik  
vet vad som gömmer sig bakom  
betongväggarna

Regionförvaltningsverket och 
Skatteförvaltningen har ett nära 
samarbete med Länsimetro Oy  
vad gäller att främja arbetarskyd-
det och förebygga skattefusk. 
Man ordnar bland annat tillsam-
mans granskningar på byggplat-
ser och följer upp säkerhetsrap-
porteringen.

Ändringar av lagar och för-
ordningar kräver kontinuerlig 
uppföljning, och arbetarskydds-
myndigheterna och skatteför-
valtningen kan hjälpa till med 
att kolla upp spelreglerna. När 
man talar öppet om saker är 
det lättare för entreprenörer att 
förstå vad som förväntas av dem, 
konstaterar säkerhetskoordina-
tor Tiia Virtanen från projektet 
Västmetron.

Myndigheternas roll är att  
erbjuda stöd och hjälpa entre-
prenörerna förstå vad lagstift-
ningen kräver och varför varje 
krav på säkerhet finns till. 

Via skattetillsynen har man 
lagt märke till att arbetarskyddet 
och den grå ekonomin går hand  
i hand; om säkerhetsfrågorna i  
företaget är i uselt skick, för-
summar man till exempel även 

lättare att betala lagstadgade 
avgifter, berättar överinspektör 
Perttu Puukko från Skatteför-
valtningen.

När en omsorgsfull rapporte-
ring från allra första början ingår 
i projektets verksamhetsmetoder 
har den samtidigt en förebyg-
gande effekt på utvecklingen av 
grå ekonomi.

Den regelbundna uppfölj-
ningen visar att Länsimetro i 
egenskap av beställare anser det 
viktigt att man på byggarbets-
platsen har klara papper i allt 
man gör. Med tanke på att ett 
så här ofantligt stort projekt ska 
lyckas är det viktigt att samarbe-
tet fungerar åt alla håll, berättar 
arbetarskyddsingenjör Jukka 
Hietavirta från Regionförvalt-
ningsverket.

I projektet Västmetron har 
samarbetet mellan myndighe-
terna och projektet löpt mycket 
smidigt. Öppna diskussioner har 
gett ett smidigt informationsflö-
de med nödvändiga uppgifter 
och har gjort det möjligt att 
pröva på nya tillvägagångssätt 
inom byggbranschen, tillägger 
Puukko.  ■

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

In the second phase of the west 
metro between Matinkylä and 
Kivenlahti, the excavation work 
is currently underway throughout 
the entire length of the section. 
In total, almost 90 per cent of the 
excavation of the stations and the 
track section are ready. 

– The Soukka station’s excava-
tion work will be the first to be 
finished in June and, after that, the 
excavation of different contracts 
phase by phase. In the autumn, 
we will begin selecting building 
contractors, and if everything goes 
according to plans, we will begin 
the construction work in early 
2018 in phases, says Ville Saksi, 

Managing Director of Länsimetro.
The section between Matin-

kylä and Kivenlahti consists of 
six different sites where each in-
dividual work site corresponds to 
a construction site of a medium-
sized shopping centre. Accord-
ing to Saksi, construction work 
underground adds its own special 
flavour to the work.

– Building underground could 
be compared to building a ship 
inside a glass bottle. This is a 
challenge but when the metro 
runs completely underground,  
it will not encounter difficulties 
related to weather. This means 
that the metro will arrive on time.

För en vanlig resenär kan 
metrostationen och dess perrong 
se ut som en enkel och okom-
plicerad helhet. Stationerna och 
tunnlarnas väggar gömmer ändå 
en enorm mängd olika system 
och nätverk. Sami Salonen,  
specialist på byggnadsteknik 
känner dem som sin egen ficka.

Salonen har inlett sin ar-
betsdag med uppdatering av 
projektplanen för västmetrons 
andra skede och fortsätter med 
planering av ibruktagandet av 
det andra skedet.

– Ibruktagandet planeras 
redan i det här skedet fastän det 
förverkligas först om flera år.  
Vi tar vara på de bästa metoderna 
från ibruktagandet av det första 
skedet, sträckan Gräsviken– 
Mattby, och funderar på hur 
dessa ytterligare kan förbättras 
för skedet Mattby–Stensvik.

Salonen är till sin utbildning 
VVS- och elingenjör.  Han, om 
någon, vet hur många olika  
system metron består av.

– Där finns värme-, vatten- 
och avloppssystem, ventilations- 
och kylsystem, brandbekämp-
ningssystem, en mängd olika 
automationssystem, informa-
tionssystem, elsystem samt flera 

olika system som har att göra 
med personsäkerhet, räknar 
Salonen upp.

Den del av metron som byggs 
ovan jord skiljer sig inte så 
mycket från sedvanligt byggande 
men under jorden är situationen 
en annan. Varje system måste 
fungera perfekt och samordnat i 
alla situationer.

– När tåget rör sig orsakar  
det tryckbelastning på alla  
wanordningar som installerats  
i tunnlarna. Dessutom kan det 
finnas läckor i berget, vilket 
innebär att alla elektriska  

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

The first part of the year has 
been a time of reform in the west 
metro project. Everything from 
organisational model and leader-
ship to project’s internal com-
munications have gone through 
significant changes.

– We started the year with 
clarifying our objective: we are 
building a safe, modern and 
smooth metro for its passengers. 
Now, everything that is done is 
done to work towards this goal. 
It no longer matters who you are 
working for when everyone at  
the sites share the same objective.

The schedule and cost esti-
mate for the second phase  
between Matinkylä and Kiven-
lahti has been returned to the 
owner, the City of Espoo, for 
review.

– Based on the lessons learnt 
from the first stage, we now know 
in detail what kinds of technical 
premises we need, what kinds 
of safety solutions are required 
and how long the construction, 
testing phase and implementation 
last, for instance. The year 2020 is 
not a realistic schedule for com-
pletion. The schedule and costs 
will be openly informed as the 
decision-making progresses.  ■
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Työtunneli

NÄIN LÄNSIMETRO ETENEE MATINKYLÄ–KIVENLAHTI

Ota yhteyttä!

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.  

facebook.com/lansimetro

twitter.com/lansimetro

Länsimetron kakkosvaiheen louhinta jatkuu asemilla ja ratalinjalla. 

Louhinnasta on tehty noin 85 prosenttia. Syksyn 2017 aikana käynnistyy  

rakennusurakoiden kilpailutus ja louhinnasta siirrytään rakennus-  

 

urakoihin. Louhinnan ja rakentamisen etenemistä voi seurata länsimetron 

verkkosivujen seurantapalvelusta. Nettisivujen kautta voi myös lähettää 

palautetta ja kysymyksiä hankkeesta.

 
Louhinta jatkuu

Käynnissä olevat työt

KIVENLAHTI SAMMALVUOREN METROVARIKKO ESPOONLAHTI SOUKKA KAITAA FINNOO

Aseman ja ratatunnelin 
louhintaurakka

Varikon louhinta- ja rakennusurakka
Aseman ja ratatunnelin 

louhintaurakka
Aseman ja ratatunnelin 

louhintaurakka
Aseman ja ratatunnelin 

louhintaurakka
Aseman ja ratatunnelin 

louhintaurakka

11/2015–10/2017
Kalliorakennus-Yhtiöt Oy

2017–2020 
Työyhteenliittymä Sammalvuori

5/2016–11/2018 
Destia Oy/Metrostav  

a.s. työyhteenliittymä

10/2015–6/2017 
Skanska Infra Oy

4/2016–2/2018 
SRV Infra Oy

3/2016–3/2018 
Lemminkäinen Infra Oy


