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Metro pääkaupunkiseudulla
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Itäjatke 

Kantametro  (avattu 1982)

• 21 km (6 km tunnelissa)

• 17 asemaa 

• Varikko Roihupellossa

Länsimetro

• 21 km 

• 13 asemaa

• Varikko Sammalvuoressa
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RUOHOLAHTI – MATINKYLÄ 

• 14 kilometriä

• 8 uutta asemaa:  Lauttasaari, Koivusaari, 
Keilaniemi, Aalto-yliopisto, Tapiola, 
Urheilupuisto, Niittykumpu, Matinkylä

• Liikenteelle 2017

MATINKYLÄ – KIVENLAHTI 

• 7 kilometriä

• 5 uutta asemaa: Finnoo, Kaitaa, 
Soukka, Espoonlahti, Kivenlahti 

• Osuus valmistuu aikaisintaan 2020

RUOHOLAHTI – MATINKYLÄ 

• 14 kilometriä

• 8 uutta asemaa:  Lauttasaari, 

Koivusaari, Keilaniemi, Aalto-yliopisto, 

Tapiola, Urheilupuisto, Niittykumpu, 

Matinkylä

MATINKYLÄ – KIVENLAHTI 

• 7 kilometriä

• 5 uutta asemaa: Finnoo, Kaitaa, 

Soukka, Espoonlahti, Kivenlahti

• Varikko Sammalvuoreen 
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Metrorakentamisen verkosto
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Länsimetro Oy

HSL

HKL

Helsinki Espoo

Konsultit ja 
suunnittelijat

Ohjausvastuu

Vuorovaikutusvastuu

Konsultit ja 
suunnittelijat

Liittyvät hankkeet 
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Hankesuunnitelmista rakentamiseen

2008

• 2008   Länsimetron ykkösvaiheen hankesuunnitelma

• 2009   Ykkösvaiheen louhinta alkaa Ruoholahdessa

• 2012   Kakkosvaiheen hankesuunnitelma valmistuu

• 2013   Ykkösvaiheen rakentaminen alkaa

• 2014   Ykkösvaiheen louhinnat päätökseen 

• 2014   Espoon valtuusto päättää kakkosvaiheen rakentamisesta

• 2014   Kakkosvaiheen louhinnat alkavat

• 2016   Testausvaihe ykkösellä 

• 2017   Ykkösvaiheen matkustajaliikenne alkaa

• 2018   Kakkosvaiheen hankesuunnitelman tarkistus

• 2023   Kakkosvaihe luovutetaan operaattorille 

2009 2014 20172013 2023



8

Länsimetro Oy –
rakentaa ja omistaa
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• Helsingin (15%) ja Espoon (85%) 
yhteisesti omistama yhtiö

• Tehtävänä metron rakentaminen 
Ruoholahdesta Kivenlahteen

• Toimii läheisessä yhteistyössä 
molempien kaupunkien asiantuntijoiden 
kanssa

• HSL (Helsingin seudun liikenne) 
suunnittelee ja hankkii joukkoliikenteen, 
sekä vastaa  
liikennejärjestelmäsuunnitelmista mm. 
liityntälinjasuunnittelusta

• HKL (Helsingin kaupungin liikennelaitos 
–liikelaitos) vastaa metroliikenteestä 
sekä huoltaa ja ylläpitää 
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Metro Kivenlahteen

5 uutta asemaa, 17,5 kilometriä tunnelia ja varikko 

Sammalvuoressa.
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• 5 asemaa, 
keskimääräinen pinta-
ala 19 000 m2

• metrovarikko 
Sammalvuoreen, 
pinta-ala 32 500 m2

• 2 rinnakkaista 
tunnelia, yhteensä 
17,5 km rataa

• 32 yhdystunnelia 
kahden rinnakkaisen 
tunnelin välillä

Mittava infra-, talotekniikka- ja 
automaatiohanke 

• 7 kuilua (+ 2 varikolla)

• 36 vaihdetta ja 
raideristeystä

• 52 erilaista teknistä 
järjestelmää

• 56 hissiä

• 36 liukuporrasryhmää  

• 32 eduskuntatalollista 
louhetta
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• Louhinnoista tehty n. 99 
prosenttia, louhintaa tehdään 
sisäänkäyntien kohdalla, 
ratalinja louhittu 
tammikuussa 2018

• Espoonlahdessa työt 
limittyvät Lippulaivan 
rakennushankkeen kanssa

• Rakennusurakoiden 
kilpailutus on käynnissä

Mitä tehdään parhaillaan
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Millaista metroa rakennetaan?
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• Rakennetaan maan 
alle tunneliin – vain 
asemien sisäänkäynnit  
ja kuilurakennukset 
näkyvät maan päällä

• Liityntäliikenne ja -
paikoitus suunnitellaan 
osaksi asemia 
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• Nopea, luotettava, 
turvallinen, viihtyisä ja 
ympäristöystävällinen

• Turvallisuutta ja 
käytettävyyttä lisää valaistus, 
opasteet, videovalvonta
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Laituritason periaatepiirustus
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Yli puolet asemahallista on 
teknisiä tiloja.
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• Laiturialueen päissä ja laiturin alla on 
teknisiä tiloja mm. LVI-, ja sähkötilat, 
varavoima, automaatio… 

• Laiturialue on 90 m pitkä.

Maanalainen asemahalli on runsaat 
200 metriä pitkä 

-
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Maailman turvallisin metro
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• Turvallisuus:

• Palo- ja poistumisteiden 
toimivuus nykystandardien 
mukaisesti

• Turvallisuuden tunteen 
vahvistaminen mm. 
valaistuksella ja 
kameravalvonnalla 
(ykkösvaiheella 872 
kameraa)

• Toiminnallisuus tiloissa, 
reiteissä ja opastuksissa -
metroon sieltä, missä 
liikutaan 

• Sisäänkäyntien sijoittaminen
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Paineentasaus-, ilmanvaihto-, savunpoisto- ja poistumistiekuilut 
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• Kaksi rinnakkaista tunnelia, 
yhdystunnelit n. 150 metrin 
välein 

• Poistumistaso molemmissa 
tunneleissa varmistaa 
turvallisen poistumisen 
junasta asemalle 
hätätilanteessa

• Hätäpoistumista varten kuilu 
n. 600 m. välein

• Evakuointihissit toimivat myös 
tulipalon aikana – missään 
muualla ei vastaavaa 
turvallisuustasoa
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Aikataulu
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Rakentamisen valmistelu ja 

louhinta

• Urakoiden kilpailutus

• Louhintojen 

valmistuminen

• Rakennuslupien 

hakeminen

Käyttöönotto: 

• Urakoiden vastaanotot

• Yhteiskäyttökokeet

• Viranomaistarkastukset

• Luovuttaminen operaattorin 

(HKL) käyttöön 

matkustajaliikenteen 

aloittamisen valmistelua 

varten

Rakennusvaihe

• Asemien, radan ja 

varikon rakentaminen 

• Järjestelmien 

asennukset

Metro HKL:n käyttöön kesällä 2023

2015-2018 2019-2021 2022-2023
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Kustannukset 
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• Espoon kaupunki tarkisti 2012 laaditun 
hankesuunnitelman 2018

• Hankkeen kustannusarvio on 
1 159 miljoonaa euroa 

Kustannusarvio 
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Nykyajan vaatimusten mukaiset 
asemat
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• Lasi-, metalli- ja 
betonipintoja 
pehmentävät rannikon 
ja lintukosteikon 
luonnosta 
inspiraationsa saaneet 
sävyt. 

• Etelän puoleisen 
seinän verhous 
symboloi merta, 
rannikkoa ja 
lintukosteikkoa, 
pohjoinen puoli taas 
kuvastaa urbaania 
kaupunkiympäristöä.

Finnoo
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• Matkustajia päivittäin: 8 000 (Strafican
ennuste v. 2015 vuodelle 2025.)

• Aseman suunnittelusta vastaa PES-
Arkkitehdit Oy

• Asemaa palvelee kehittyvää uutta Finnoon 
noin 17 000 asukkaan kaupunginosaa

Finnoo
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• Lemminkäinen Infra Oy toteuttaa Finnoon aseman ja ratatunnelien 
louhintaurakan.

• Aseman ja ratatunnelien louhintaurakka on alkanut maaliskuussa 
2016. Se valmistuu heinäkuussa 2018.

• Finnoonsillan sisäänkäynnillä kuilulouhinta on päättynyt ja kuilun 
lujitus- ja rakennustekniset työt ovat alkaneet. Kuoppa- ja 
kanaalilouhinta on kuiluperässä käynnissä.

• Meritien sisäänkäynnillä vinokuilun louhinta on päättynyt ja 
lujitustyöt ovat alkaneet.

• Aseman länsi- ja itäpään tekniikkakuilut, Suomenlahdentien kuilu 
sekä pelastuslaitoksen käyttöön tarkoitettu kuilu ovat kaikki 
valmistuneet.

• Asemahallissa ovat käynnissä rakennustekniset työt.

Finnoon työmaatilanne
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• Teemana alueen 
luonteen ja 
kaupunkisuunnittelun 
teemojen mukaisesti 
”vehreät korttelipihat”

• Aseman 
arkkitehtuurissa kylmät 
metalli-, lasi- ja 
betonipinnat yhdistyvät 
alueelle 
tunnusomaisiin 
lämpimiin 
mäntymetsän sävyihin

Kaitaa
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• Ulkokuoreltaan metallisten rakennusten 
sisätiloissa käytetään mäntymetsän 
tunnelmasta muistuttavia muotoja ja 
värisävyjä

• Kaitaan aseman molemmat sisäänkäynnit 
ovat itsenäisiä, paviljonkimaisia rakennuksia

• Matkustajia päivittäin: 2 000 (Strafican
ennuste v. 2015 vuodelle 2025)

• Aseman suunnittelusta vastaa PES-
Arkkitehdit Oy

Kaitaa
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• SRV Infra Oy toteuttaa Kaitaan aseman ja metrotunnelien 
louhintaurakan.

• Aseman ja ratatunnelien louhintaurakka on aloitettu huhtikuussa 
2016. Se valmistui kokonaisuudessaan maaliskuussa 2018.

• Louhintaurakassa louhittiin ratatunnelit, aseman 
tilat, Iivisniemenkallion ja Kaitaantien sisäänkäynnit sekä 
Riilahdentien ja Hyljetien tekniset kuilut.

• Kaitaan aseman ja ratatunneleiden rakennusurakka käynnistyy 
vuoden 2018 aikana.

Kaitaan työmaatilanne
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• Soukan metroasema 
saa vaikutteensa 
ympäröivästä 60-luvun 
modernistisesta 
rakennuskannasta

• Asema ilmentää 
modernismia, 
täsmällisyyttä ja 
terävyyttä

Soukka 
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• Soukantorin sisäänkäynti tulee olemaan 
kaksikerroksinen. Neljällä rinnakkaisella 
hissillä varmistetaan sujuva liikkuminen 
suoraan laituritasolle. Toinen sisäänkäynti 
sijoittuu Yläkartanontielle

• Matkustajia päivittäin: 10 000 (Strafican
ennuste v. 2015 vuodelle 2025)

• Aseman suunnittelusta vastaa ALA 
Architects

Soukka
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• Skanska Infra Oy toteuttaa Soukan aseman ja ratalinjan louhintaurakan.

• Soukan ratatunnelien ja raiteenvaihtohallin louhinnat ovat valmistuneet. 
Aseman osalta tunnelilouhinta on valmis, ja ratatunneleiden lujitustyöt 
ovat myös valmiita.

• Myös Soukanväylän kuilu ja Yläkartanonkujan tekniikkakuilu sekä 
aseman ja raiteenvaihtohallin pohjaan tulevat kanaalit ja altaat ovat 
valmistuneet. 

• Kaikki muut louhinnat lukuun ottamatta Yläkartanontien sisäänkäyntiä 
ovat valmiita. Sisäänkäynnillä tehdään maanrakennustöitä touko-
kesäkuussa, ja louhinta alkaa heinäkuussa 2018. Louhinta loppuu 
syyskuussa, kokonaisuudessaan kuilu valmistuu lokakuun loppuun 
mennessä.

Soukan työmaatilanne
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• Jäähalli, uimahalli ja 
urheilulaakso tuovat 
identiteetin 
kauppakeskuksen 
yhteyteen rakentuvan 
Espoonlahden
metroasemalle.

• Aseman tunnelma on 
lainattu läheisen 
uimahallin väri-, valo-
ja materiaalipaletista.

• Laiturihalli on valaistu 
kirkkaalla valkoisella 
valolla.

Espoonlahti
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• Laituritasolla voi seinien ja katon 
väreilevien kromipintojen heijastuksien 
ansiosta tuntea olevansa jättimäisen 
kilpauintialtaan pohjalla.

• Kaakelipinnat ovat tuttuja myös Lontoon ja 
Pariisin metroista.

• Matkustajia päivittäin: 8 000 (Strafican
ennuste v. 2015 vuodelle 2025)

• Aseman suunnittelusta vastaa ALA 
Architects

Espoonlahti
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• Destia Oy:n ja Metrostav a.s.:n perustama työyhteenliittymä toteuttaa 
Espoonlahden aseman ja ratatunnelien louhintaurakan.

• Aseman ja ratatunnelien louhintaurakka on alkanut toukokuussa 2016. Se 
valmistuu syyskuussa 2018.

• Ratatunnelit sekä itään että länteen on louhittu, kuten myös varikon liittymä. 
Ratatunneleiden lopulliset lujitukset on tehty.

• Espoonlahdentorin sisäänkäynnin louhinta- ja lujitustyöt ovat valmistuneet. 
Louhinta ja lujitus jatkuvat asemahallissa.

• Solmutorin sisäänkäynnin työt limittyvät kauppakeskus Lippulaivan 
purkutöihin. Sisäänkäynnin louhinta on alkanut huhtikuun lopussa ja se kestää 
arviolta kesäkuun loppuun. Kaikkinensa Solmutorin lujitus -ja louhintatyöt 
kestävät syyskuulle 2018.

• Maininkitien kuilun ja kuiluperän louhinta -ja lujitustyöt tehty. 
Myös Opettajantien kuilulla louhinta- ja lujitustyöt on saatu valmiiksi.

Espoonlahden työmaatilanne
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• Tyyliltään viileän 
rauhallinen, sävyiltään 
vaalea Kivenlahden 
metroasema tulee 
jäämään tiivistyvän 
kaupunginosan uusien 
rakennusten 
ympäröimäksi.

Kivenlahti 
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• Asemasta tulee kakkosvaiheen 
pääteasema.

• Matkustajia päivittäin: 11 000 (Strafican
ennuste v. 2015 vuodelle 2025)

• Aseman suunnittelusta vastaa ALA 
Architects

Kivenlahti 
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• Kalliorakennus-Yhtiöt Oy toteuttaa Kivenlahden aseman ja ratatunnelien 
louhintaurakan. Aseman ja ratatunnelien louhintaurakka on alkanut 
marraskuussa 2015. Se valmistuu heinäkuussa 2018.

• Asemahallissa hallin seinien alaosien ruiskubetonointi on valmistunut. 
Huoltotunnelissa ruiskubetonointi on valmistunut, ja pohjan tasaustyöt ovat 
käynnissä.

• Ruiskubetonointi on käynnissä lisälouhinta-alueella. Muiden 
ratatunneliosuuksien sekä raiteenvaihtohallien louhinta-, pultitus- ja 
ruiskubetonityöt ovat valmiita. Läntisen raiteenvaihtohallin ruiskubetonin 
pintaan kiinnitettävän suojaverkon asennus on valmistunut.

• Aseman itäisen ja läntisen sisäänkäynnin työt on saatu päätökseen.

• Kauklahdenväylän kuilun louhinta ja lujitus ovat valmiita. Kuilun yläpään 
avoleikkauksen ruiskubetonointi tehdään viikon 21 aikana. 

Kivenlahden työmaatilanne
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• työyhteenliittymä Sammalvuori 
(Kalliorakennus-Yhtiöt Oy, EM Pekkinen Oy, 
Konevuori Oy ja Aro-Systems Oy) toteuttaa 
Sammalvuoren metrovarikon louhinta- ja 
rakennusurakan. 

• Louhinta- ja rakennusurakka aloitettiin 
vuonna 2016, ja se valmistuu vuonna 2020

Sammalvuoren metrovarikko 



44

• Varikolla käynnissä ovat maanrakennus- ja runkotyöt.

• Liityntäraiteella käynnissä ovat jakoseinän rakennustekniset työt ja 
kaapelihyllyasennukset.

• Säilytyshallissa tehdään tarkastusmontun rakennusteknisiä töitä, 
maanrakennus- ja putkitöitä, poistumistiekäytävän rakennusteknisiä töitä 
sekä kaapelihyllyasennuksia.

• Huoltohallissa käynnissä ovat poistumistiekäytävän rakennustekniset työt, 
maanrakennus- ja putkityöt, huoltomontun rakennustekniset työt, radan 
alittavan poistumistiekäytävän rakennustekniset työt, ja teknisten tilojen 
sekä sorvi- ja telihuoltotilan rakennustekniset työt. Lisäksi tehdään 
henkilökunnan sisäänkäyntikuilulle huoltotasoja.

• Sammalvuorenportin kuilulla tehdään kuilurakennuksen runkotöitä.

• Henkilökunnan sisäänkäyntikuilulla käynnissä ovat kuilurakennuksen 
perustustyöt ja väestönsuojan rakennustekniset työt.

Sammalvuoren työmaatilanne
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• maan alle kaksi hallia –
toiseen tulevat junien 
yösäilytystilat 20 
junayksikölle ja toiseen 
huoltotoiminnot

• junien säilytystilan pituus on 
noin 400 m ja sen leveys 
noin 26 m

Sammalvuoren varikko 

• huoltohallin pituus on noin 
300 metriä ja sen leveys 
mitoitetaan kolmen junan 
mukaan.

• huoltohallin pohjoispäätyyn 
sijoitetaan lisäksi teknisiä 
tiloja
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Metroon sieltä, missä liikutaan
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• Selkeä reitti ja tiheät vuorot: 
ei aikatauluihin katsomista

• Luotettavaa liikkumista: tulee 
kun pitää

• Nopeasti perille

• Asemat lähellä palveluita: 
kaupan kautta kotiin

Arjen kätevyyttä
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• Maksaa itsensä takaisin: tuo 
työpaikkoja, koteja, palveluita 
ja matkailijoita

• Laadukas: tehty kestämään

• Luo uusia innovaatioita ja 
ratkaisuja rakentamiseen

• Koko Suomen kasvun 
kiihdyttäjä

Vastinetta rahalle
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• Ympäristön ehdoilla

• Turvallisesti joka päivä: 
työmaalla ja 
metroliikenteessä

• Vastuu veronmaksajia 
kohtaan: aikataulu ja budjetti 
pitävät

• Läpinäkyvyys kaikessa

Vastuullisesti ja 
turvallisesti
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• Yhteistyötä yli rajojen

• Avoin ja aktiivinen 
tiedonkulku: toimarilta
asentajille, työmaalta 
kansalaisille

• Ylpeys omasta osaamisesta

• Hyvästä työstä palkitaan

Yhdessä tekemällä



@metrorakentuu
www.lansimetro.fi

Kiitos!


