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Rakentamisen tilannekatsaus -
Treffaa rakentajat 13.9.2018

Länsimetro oy, toimitusjohtaja Ville Saksi 
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Metro pääkaupunkiseudulla

Aineiston käyttö ja kopiointi ilman Länsimetron lupaa on kiellettyä.
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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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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
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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

• Omistaa valmistuneen osuuden asemat 
ja radan 

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

• HKL (Helsingin kaupungin liikennelaitos 
–liikelaitos) vastaa metroliikenteestä 
sekä huoltaa ja ylläpitää länsimetron 
asemia



10

Metrorakentamisen verkosto
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Länsimetro

HSL

HKL

Helsinki Espoo

Konsultit ja 
suunnittelijat

Ohjausvastuu

Vuorovaikutusvastuu

Konsultit ja 
suunnittelijat

Liittyvät hankkeet 
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Kustannukset 
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• Espoon kaupunki tarkisti 2012 laaditun 
hankesuunnitelman maaliskuussa 2018

• Hankkeen kustannusarvio on 
1 159 miljoonaa euroa 

Kustannusarvio 
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Kustannusennuste

KUSTANNUS 2017

asemat, bussiterminaali, liityntäpysäköinti,
työtunnelit 

636 milj.

ratatunnelit 192 milj. 

varikko 102 milj. 

RAKENTAMINEN YHTEENSÄ 930 milj. 

Suunnittelu 81 milj. 

Rakennuttaminen 88 milj. 

Riskivaraus 60 milj. 

YHTEENSÄ 1 159 milj. 
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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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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

• 37 hissiä

• 12 liukuporrasryhmää  

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

• Espoonlahdessa työt 
limittyvät Lippulaivan 
rakennushankkeen kanssa

• Rakennusurakoiden 
kilpailutus on käynnissä

• Kaikki rakennusurakat 
alkavat vuoden loppuun 
mennessä 

Mitä tehdään parhaillaan
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Mikä on muuttunut 
kakkosvaiheelta?
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• Yhteiset tilat, big room

• Osaaminen ja kokemus

• Hyvä meininki

• Avoimuus ja vuorovaikutus

Ylpeydenaiheita
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• Hankkeessa mukana olevia tahoja on 
keskitetty samaan toimistoon ja yhteen 
länsimetro-organisaatioon (big room)

• Uutta osaamista avaintoimintoihin 
talouteen, riskienhallintaan, 
laadunseurantaan, sähköautomaatioon..

• Uusia työkaluja viestintään ja 
projektinhallintaan

• Fokus tiedonkulkuun, tilannejohtamisen 
malleihin ja käytäntöihin

• Tilannehuone-konsepti otettu käyttöön

• Johtamismallia uudistettu

Big room, uudet työkalut ja 
toimintatavat
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• Tilannehuoneessa seurataan 
kustannuksia, rakentamisen 
aikataulua,  työmaa-
turvallisuutta ja yhteistyötä

• Projektijohdon käytettävissä 
on urakoitsijoilta ja eri 
lähteistä tuleva suuri määrä 
dataa

• Huone muodostuu 9 
interaktiivisesta näytöstä, 
joiden avulla tietoon voidaan 
mennä syvemmälle 
yksityiskohtiin

• Ajantasainen, dataan 
perustuva tieto käytössä 

Tilannehuone
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rakennuttajapäällikkö, kohdepäällikkö, projekti-insinööri, projektisihteeri, suunnittelun ohjaus, rakennustöiden, LVI-
töiden, sähkötöiden ja louhintatöiden valvonta,

geovalvoja, mittausvalvoja, 
ratatöiden valvoja 

Riskienhallinta ja  
elinkaari

Toimitusjohtaja 

Talous Viestintä 

riskienhallinta, aikataulutus, kustannusten seuranta, hankinta, ympäristö, tiedotus, 
laatu, kiinteistö-asiat, turvallisuus, dokumentaatio 

Kivenlahti 

SUUNNITTELU: 
Rakenteet, Asemat, Tekniset järjestelmät, Ratalinja, Geo- ja kalliotekniikka, Arkkitehtisuunnittelu, 

Rakennesuunnittelu, Talotekninen suunnittelu, Kalliotekninen suunnittelu, Viranomaisluvat
Rata-, virtakisko-, turvalaite- ja paloasiantuntijat , 

HKL:n, pelastuslaitoksen ja Espoon kaupunkitekniikan keskuksen asiantuntijat 

Espoonlahti Kaitaa Soukka FinnooSammal

vuoren

varikko

Ratalinja
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Selvät 
roolit

Innostavat yhteiset 

tavoitteet

Selkeät henkilökohtaiset 

vastuualueet ja tavoitteet

Hyvä sisäinen 

tiedonkulku

Tehokas 

tiedonhallinta

Viikkorutiinit

Kuunteleva 

läsnäolo

Joustava toiminta

Avoimuus

Luottamus

Jämptiys

Riittävä palautteen 

anto

Kiireetön toiminta

Jatkuva 

parantaminen

Kaikilla kiva tulla 

töihin

Ratkaisulähtöinen 

tapa toimia
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• Yhteistyön sujuvuutta mitataan neljästi 
vuodessa sekä big roomissa että 
kohdeorganisaatiossa (5 asemaa, ratalinja ja 
varikkourakat)

• Sisäiseen viestintään uusia viestintäkanavia;  
Kohtauspaikka ja työmaiden infonäytöt

• Tiedon ja opin jakamista sekä jatkuvaa 
kehittymistä varten on luotu Metroakatemia

Yhteistyötä mitataan 
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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 periaatepiirrustus
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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… 

Maanalainen asemahalli on runsaat 
200 metriä pitkä 

Laiturialue 90 m 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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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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• 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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• 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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• 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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• 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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• 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 
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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



6161



62

• 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
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Treffaa rakentajat

Urakkaesittely;
Ratalinja

Raimo Kaunismäki / Sami Eskelinen
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• Urakoitsijana Graniittirakennus Kallio Oy

• Urakan arvo n. 60m€

• 2 rinnakkaista tunnelia, yhteensä 15 km rataa

• 7 kuilua ja 32 yhdystunnelia kahden rinnakkaisen tunnelin välillä

• Päämassat: Betonia n. 10.000m3; Raudoitusterästä 1.100.000kg; 
Betonielementtejä yli 3.000kpl

• Urakka-alueen talotekniset työt

• Ratalinjaan liittyvien sivu-urakoiden projektinohjaus ja yhteensovitus 
asemaurakoiden kanssa

• Tunnelin logistiikan ja työnaikaisen raideliikenteen koordinointi

Ratatunneleiden rakennusurakka RU27
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Työmaatilanne:

• Työt on aloitettu kesällä 2018

• Työmaa-alue, tukikohta on perustettu Kaitaalle

• Mittaus ja kallioankkureiden poraus on käynnissä

• Maanrakennus- ja betonityöt ovat alkamassa tunnelissa

Tulevat työt:

• Tunnelin rakennustekniset työt 2018 - 2020

• Kuilujen rakennustekniset työt 2018 - 2020

• Talotekniset työt ja sivu-urakat 2019 - 2021

• Rakentaminen valmis 2021

Ratatunneleiden rakennusurakka RU27
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Paineentasaus-, ilmanvaihto-, 

savunpoisto- ja poistumistiekuilut, 7 kpl 

Korkeus 30 – 40 metriä
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Yhdystunneleita, 32 kpl, 150 – 200 

metrin välimatkoin koko ratalinjan 

matkalla

Ylipaineistettu poistumistila toiseen

puhtaaseen ratatunneliin

2 kpl teknistä tilaa (automaatio- ja 
sähkötila) 
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Paineentasaus-, ilmanvaihto-, savunpoisto- ja poistumistiekuilut 
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Radan rakentaminen

Tunnelin louhinta on valmistunut

Louhinnan päätyttyä lopputuloksena on rakentamisurakkaan valmis tunneli. Tunnelin pohja on tasattu, ja 

pohjalle on laitettu pienlouhetta eli karkeaa soraa. Kallio on lujitettu pultittamalla ja ruiskubetonoimalla.

Kallion ja ruiskubetonipinnan väliin on rakennettu salaojat eli kuivatusjärjestelmä. Kallion ja 

ruiskubetonipinnan väliin kertyvä vesi ohjataan pumppaamojen kautta turvallisesti hulevesiviemäreihin 

maan pinnalle.
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Radan rakentaminen

Tunneliin rakennetaan rakennekerrokset ja betonirakenteet

Olemassa olevan kivimurskeen päälle rakennetaan sepelistä koostuva ns. salaojituskerros, jonne 

rakennetaan kuivatusviemäri, salaojat ja 50 metrin välein kaivot vesien johtamiseen. Kaksi ratatunnelia 

yhdistävään yhdystunneliin rakennetaan perustukset ja seinät.
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Radan rakentaminen

Rakennetaan kaapelireitit poistumistason sisään

Radan ja kallioseinän väliin rakennetaan ns. tukimuurielementti, joka toimii valmiissa metrossa myös 120 cm levyisenä 

poistumistasona. Tukimuurielementti kätkee sisälleen runsaasti tekniikkaa: kaapelisuojaputkissa kulkee talotekniikan 

kaapeleita koko radan mitalta. Lopuksi tukimuurielementti kaapeleiden ympärillä täytetään murskeella.

Kaapelit johdetaan ratojen välissä teknisiin tiloihin, joita on jokaisessa yhdystunnelissa kaksi kappaletta ja kuiluilla 4-6 

kappaletta. Yhdystunneleihin rakennetaan betoniset seinät.
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Radan rakentaminen

Rakennetaan kaapelikouruelementit ja yhdystunnelin rakenteita

Kaapelisuojaputkien päälle, tukimuurielementin taakse asennetaan kaapelikouruelementit ennen lopullisten kansien 

asentamista. Niihin tulevat palovesi sekä mahdolliset lisäkaapeloinnit. Kallioseinän viereen rakennetaan kaide, johon 

kiinnitetään valoja, kameratolppia sekä kaiuttimia. Kaide helpottaa poistumista hätätilanteessa. Poistumistason ja 

yhdystunnelin väliin rakennetaan betonilattia. Yhdystunnelin teknisiin tiloihin rakennetaan betoniseinät sekä teräksiset 

alakatot, jotka suojaavat herkkiä teknisiä laitteita. Yhdystunnelista ratatunneliin rakennetaan aina kaksi sisäänpäin ja yksi

ulospäin avautuvaa ovea. Näin viereiseen tunneliin pääsee aina poistumaan, vaikka tunnelien välillä vallitsisi paine-ero. 

Yhdystunnelissa on myös hätäpuhelin, josta on yhteys HKL:n Herttoniemen metrovalvomoon.
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Radan rakentaminen

Sähkö- ja LVI-työt alkavat

Sähkötöiden aluksi asennetaan kaapelit aiemmin rakennettujen suojaputkien sisään. Tunneliin asennetaan myös 

valaisimet, jotka ovat pääosin loisteputkivaloja. Ne toistuvat tunnelissa muutaman metrin välein. Poistumistien valaistus 

on turvattu sähkökatkojen varalta.

Tunneliin lisätään poistumistieopasteet, jotka opastavat lähimmälle yhdystunnelille. Yhdystunnelien välissä olevaan 

savusulkutilaan rakennetaan ylipainepuhaltimet, jotka pitävät yhdystunnelin tilan ylipaineistettuna. Näin savu ei pääse 

sisään mahdollisessa tulipalossa.
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• GRK on Suomen merkittävimpiä pörssiin kuulumattomia yksityisiä 
infraurakointiyrityksiä.

• GRK on kasvanut viime vuosina voimakkaasti ja on vahvistanut erityisesti 
raideliikenteeseen liittyvää osaamista rekrytoinneilla sekä yritysostoilla ja 
pystyy konsernina kilpailemaan kaikista ratarakentamiseen liittyvistä 
urakoista maanrakentamisesta teknisiin järjestelmiin ja ylläpitoon.

• GRK:lla on kokemusta Länsimetron ensimmäisestä vaiheesta lähinnä 
louhintaurakoiden alihankkijana, mutta nykypäivänä GRK konsernissa 
työskentelee useita Länsimetron rakentamisessa mukana olleita 
ammattilaisia asemien urakoinnista päällysrakenneurakointiin.

Graniittirakennus Kallio Oy ratalinjan rakentaja
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Länsimetro I

• Yksikköhintaurakka / 
Projektinjohtourakka

• Tilaajan edustajia työmaalla
kokopäiväisesti 1 hlö

• Suunnitelmat puutteelliset, mm. 
raudoitussuunnitelmat puuttuivat
rakentamisen alkaessa pääosin

• Suunnitelmissa ei ollut huomioitu
louhintatoleranssien ylityksiä, 
alapohjien louhintatarkkeet
puutteelliset tai virheelliset

Länsimetro II

• Projektinjohtourakka korostetulla
yhteistyömallilla

• Tilaajan edustajia työmaalla
kokopäiväisesti 7-9 hlö:ä

• Suunnitelmat pääosin
toteutuskelpoiset jo tarjousvaiheessa

• Alapohjien louhintatoleranssien
ylitykset on pääosin korjattu
etukäteen louhintaurakoitsijoiden
toimesta täyttövaluilla, jolloin
rakennusurakoiden työt pääsevät heti
käyntiin.

Länsimetrohankkeiden vertailu urakoitsijan 
näkökannalta



Metron merkitys 

kaupunkikehitykselle
Uusia asuntoja 

ennätystahtiin

Teknisen toimen johtaja, 

Länsimetro Oy:n hallituksen 

puheenjohtaja 

Olli Isotalo



Kasvupotentiaali metrovyöhykkeellä

13
asemaa

70 000 
uutta asukasta

100 % 
kasvu 

työpaikoissa
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MAL-sopimuksen asuntotuotantoa ja liikennettä 

koskevien velvoitteiden täyttäminen

Kunnassa hyväksytty asuinkerrosala ja kaavavaranto v. 2017 lopussa
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Valmistuneet asunnot ja väestönkasvu 

1995-2017

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017

asuntoa

Kunnallinen
tuotanto
Valtion tukema
muu vuokra
Asumisoikeus

Valtion tukema
omistus



Valmistuneita asuntoja 

3269 v. 2017

• Vapaarahoitteisia omistusasuntoja 

1895

• Vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja 

701

• ARA-vuokra-asuntoja 518

• Asumisoikeusasuntoja 155

• Arvio valmistuvista asunnoista 2018 

yht. 3700



Espoon Asunnot Oy, alkanut asuntotuotanto 

1995-2017 
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Aloitetut ja valmistuneet asunnot alueittain
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Länsimetron asemanseutujen väestö 2017 ja 

väestönlisäys 2050
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Rantaradan asemanseutujen väestö 2017 ja 

väestönlisäys 2050
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Valmistuneiden kerros- ja pientaloasuntojen 

määrä 2000-2017
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Espoon asuntokanta hallintaperusteen mukaan
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Asemien ympärillä 

kaupunki tiivistyy
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Matinkylä

• Yksi pääkaupunkiseudun nopeimmin 

kasvavista alueista

• 10 000 uutta asukasta 2050 mennessä

• Merkittävimpiä kehityskohteita 

Tynnyripuiston alue Ison Omenan ja 

metroaseman vieressä sekä urheilupuisto

• Uusi hotelli ja kaksi huoneistohotellia

• Uusi uimahalli, nuorisotiloja, 

liikuntapalveluja

• Uusi Meri-Matin lukio

• Urheilupuistoon uusi jääurheilukeskus
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Keilaniemi uudistuu
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Keilaniemi ja 

Otaniemi

• Alue tiivistyy ja monipuolistuu

• Kansainvälinen yritys-, tutkimus- ja 
innovaatioalue

• Täydentyy asumisella ja palveluilla

• Keilaniemen ja Otaniemen arvioitu 
asukasmäärä 15 000 v. 2050

• Raideliikenteen solmukohta, kun Raide-
Jokeri aloittaa liikennöinnin

• Keilaniemessä yli 50 % Helsingin pörssin 
vaihdosta 

• Otaniemestä Aalto-yliopiston pääkampus

• Otaniemestä autoton jalankulun ja 
pyöräilyn alue

• Luonnon rikkautena Laajalahden Natura-
alue

99



Tapiola

• 6000 uutta asukasta vuoteen 2050 

mennessä

• Tapiolan keskus uudistetaan 

kokonaisuudessaan

• Ainoan kolmas vaihe valmistuu 2019

• Uudistettu Kulttuurikeskus 

ympäristöineen valmistuu 2025 

• Monipuolistuvaan Urheilupuistoon  

koteja 2000 asukkaalle
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Matinkylä

• Yksi pääkaupunkiseudun nopeimmin 

kasvavista alueista

• 10 000 uutta asukasta 2050 mennessä

• Merkittävimpiä kehityskohteita 

Tynnyripuiston alue Ison Omenan ja 

metroaseman vieressä sekä urheilupuisto

• Uusi hotelli ja kaksi huoneistohotellia

• Uusi uimahalli, nuorisotiloja, 

liikuntapalveluja

• Uusi Meri-Matin lukio

• Urheilupuistoon uusi jääurheilukeskus
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Espoonlahti

• Uusi kauppakeskus Lippulaiva

• Espoonlahden metroasema avataan 
liikenteelle 2023

metron liityntäterminaali

 aluekirjasto

• Käynnistyviä rakennushankkeita: 

Mårtensbro, 100 000 m2

Maininkipuisto,  25 000 m2

Lokirinne, 10 000 m2

 Kipparinkatu, 14 500 m2

• 12 000 uutta asukasta vuoteen 2050 
mennessä
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Leppävaara

• 25 % Espoon työpaikoista, informaatio- ja 
teknologia-alan työpaikoista 34 %

• Leppävaaran keskustaan uusia asuntoja, 
hotelli ja liiketiloja

• Etelä- ja Pohjois-Leppävaara yhdistetään 
junaradan ja Turuntien ylittävällä sillalla

• Perkkaalle Hatsinanpuistoon hotelli, uusi 
liike- ja liikuntakeskus, toimistoja sekä 
asuntoja

• Säterinkallioon ja Puustellinkallioon tiiviit ja 
urbaanit asuinalueet yhteensä 2000 
asukkaalle

• Uusi Vermonniityn asuinalue valmistuu 
2025, 6000 asukasta

• Leppävaaran urheilupuistoon uusi 
monitoimihalli
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Espoon keskus

• Espoon uudistuva sydän

• Muuttuu vanhasta virastokeskuksesta 
moderniksi kaupunkikeskukseksi

• Asuinrakentamista sekä uusia liike- ja 
toimistotiloja

• 6 000 uutta asukasta ja 2 000 uutta 
työpaikkaa vuoteen 2050 mennessä

• Kehittäminen painottuu asemanseudun 
ympäristöön

• ”Espoolaisten talosta” kaupungin 
asukkaiden ja henkilöstön 
kohtaamispaikka

• Suomalainen kulttuurimaisema ja 
monikulttuurisuus yhdistyvät
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Finnoo

• Uusi merellinen kaupunginosa, jonka 

keskusta syntyy metroaseman ympärille

• Koteja 17 000 asukkaalle

• Rakentaminen alkaa 2019

• Alue valmis 2030-luvulla

• Vähäpäästöinen ja energiatehokas

• Rantapuisto yhdistää keskustan meren 

rantaan

• Luontoarvot säilyvät

• Finnoon osayleiskaava ja Finnoon 

sataman osayleiskaava pohjana alueen 

asemakaavoituksille
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@metrorakentuu
www.lansimetro.fi

Kiitos!


