
Aineiston käyttö ja kopiointi ilman Länsimetron lupaa on kiellettyä.

Espoonlahden aseman rakennusurakka

asukastilaisuus 10.12.2018
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Tilaisuuden kulku

Tilaisuuden avaaminen ja tietoa hankkeesta: Satu Linkola, 

viestintäjohtaja, Länsimetro-projekti

Espoonlahden kohteen rakennuttaminen: Tommi Päivä, Espoonlahden

rakennuttajapäällikkö, Länsimetro-projekti

Rakentamisen kulku ja vaikutukset ympäristössä: Juho Varelius, 

projektipäällikkö, SRV Rakennus oy

Kysymyksiä, keskustelua
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Video Espoonlahti

Video asemasta

file:///C:/Users/SaijaRäsänen/Desktop/Espoonlahti_V1.mp4
https://youtu.be/0N5VXHcri10
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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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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 rakentaa, omistaa, ylläpitää 
ja kehittää länsimetroa. 

• 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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Länsimetro

HSL

HKL

Helsinki Espoo

Konsultit ja 
suunnittelijat

Ohjausvastuu

Vuorovaikutusvastuu

Konsultit ja 
suunnittelijat

Liittyvät hankkeet 
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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 2023

2015-2018 2019-2021 2022-2023
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Tilannekuva

Ajantasainen tilannekuva johtamisen apuvälineenä
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Tilannekuva tuo läpinäkyvyyden projektin 
tärkeimpiin osa-alueisiin

Tilannekuva

Kustannukset 
Riskit

Aikataulu Laatu ja 

dokumentaatio

Turvallisuus Yhteistyö
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tilan
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• ... läpinäkyvyys hankkeen 
tilanteesta

• ... kyky reagoida nopeasti 
muutoksiin ja riskeihin

• ... tehokas projektinohjaus

Tilannekuvan tavoite

Hankkeen tavoitteiden 
saavuttamisen varmistaminen

Edellytyksenä on:
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Espoonlahden kohteen 
rakennuttaminen

Espoonlahden aseman rakennuttajapäällikkö Tommi Päivä, 

Länsimetro-projekti
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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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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 

• Espoonlahteen 250 
liityntäpysäköinti-
paikkaa
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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 ja automaatio, yhteensä 52 
erilaista järjestelmää

Maanalainen asemahalli on runsaat 200 metriä pitkä 

Laiturialue 90 m
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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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Espoonlahden aseman 
rakennuttaminen
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• Jäähalli, uimahalli ja 
urheilulaakso tuovat 
identiteetin kauppakeskuksen 
yhteyteen rakentuvan 
Espoonlahden metroasemalle.

• Vedenpinnan väreilyä ja 
heijastuvaa valoa imitoidaan 
kromipinnoilla. Laiturihalli on 
valaistu kirkkaalla valkoisella 
valolla.

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

• Suunnittelusta vastaa ALA 
Architects

Nykyajan vaatimusten mukainen asema: Espoonlahti
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• Espoonlahden asema 
sijoittuu kauppakeskus 
Lippulaivan 
lounaispuolelle, 
Espoonlahdenraitin
kohdalle, 
Espoonlahdentorin ja 
Solmutorin väliin.

Sisäänkäynnit

Espoonlahdentorin sisäänkäynti
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Liukuportaat, Solmutori
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Työmaa-alueet ja 

sisäänkäynnit
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Louhinnasta rakentamiseen

• Espoonlahdessa Solmutorin louhinnat saatiin loppuun marraskuussa 2018, muut 

louhinnat jo aiemmin. 

• Rakentaminen alkaa joulukuussa 2018. Projektinjohtourakoitsijaksi on valittu SRV. 
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Rakentamisen kulku ja 
vaikutukset ympäristössä

Juho Varelius, projektipäällikkö, SRV
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Metroaseman rakentumisen 
periaatteet
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Aseman rakentaminen aloitetaan laituritason runkotöillä, jotka pitävät sisällään 
betoniseinien, pilarien ja holvien rakentamisen. Runkotyöt aloitetaan aina alhaalta päin 
ja työt etenevät kerroksittain kohti maanpintaa.

1. Runkotöitä
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Kun suuret runkotyöt on saatu valmiiksi, rakennetaan kevyempiä väliseiniä ja muita 
täydentäviä rakenteita, joiden avulla aseman eri tilat, kuten tekniset tilat, erotetaan 
toisistaan. Väliseiniä ja runkotöitä jatketaan limittäin.

2. Väliseiniä ja täydentäviä rakenteita
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Automaattimetron toteutuessa laituriseinät on myöhemmin helppo kiinnittää asemille. 
Opasteet kiinnitetään laituriseinän yläosaan. Asemalaiturin yläosan seinään voidaan 
sijoittaa esimerkiksi taidetta tai arkkitehdin suunnittelemia muita ratkaisuja.

3. Laituriseinän yläosa ja alakatto 
rakennetaan
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LVI- ja sähkötyöt aloitetaan sitä mukaa, kun tilojen sisustustyöt valmistuvat vaiheittain. 
Metroon tulee monenlaisia teknisiä järjestelmiä ja automatiikkaa: talotekniikkaa, 
pelastuslaitoksen vaatimaa henkilöturvallisuuden varmistavaa tekniikkaa ja tunneliin 
ratatekniikkaa.

4. LVI- ja sähkötöitä
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Samaan aikaan täydentävien rakenteiden rakentamisen kanssa alkaa liukuportaiden 
asennus. Liukuportaat tuodaan asemalle alhaalta tunnelista käsin tai ylhäältä kuilujen 
kautta. Myös muu metron vaatima tekniikka, kuten muuntajat ja varavoimakoneet, on 
tuotava sisään asemalle. Yhteensä metrosta löytyy 52 erilaista järjestelmää. 

5. Liukuportaita ja teknisiä järjestelmiä
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Kun tekniikka on tuotu asemalle sisälle, alkavat viimeistelytyöt – asema saa 
omaleimaisen ilmeensä, kun sinne ilmestyvät arkkitehdin suunnittelemat 
pintamateriaalit.

6. Pintojen viimeistelyä
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Rakennustyöt ympäristössä

• Urakassa rakennetaan Espoonlahden maanalainen metroasema, siihen liittyvät 

Espoonlahdentorin ja Solmutorin sisäänkäynnit, bussiterminaali Lippulaiva-

kauppakeskuksen yhteyteen sekä huoltotunneli asemalle yhdystunneleineen.

• Rakennusurakka alkaa työmaatukikohdan perustamisella osoitteeseen 

Tähystäjänkatu 4.

• Rakentamisen aikana työmaaliikenne kuilujen ja työtunnelien suuaukkojen 

läheisyydessä lisääntyy. Muutoin rakentaminen ei aiheuta lähiympäristöön 

merkittäviä muutoksia.

• Hiljaisia töitä voidaan tehdä ympäri vuorokauden, mutta meluisia töitä voidaan tehdä:

- ma-pe klo 7-18

- arkipäivisin klo 18-22 sekä arkilauantaisin klo 9-18, kun työstä aiheutuva                            

melutaso ympäristön asuintiloissa enintään 35 dB
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• Kerromme työmaan etenemisestä 
työmaasivuillamme: 
lansimetro.fi/tyomaa-alueet/ 
espoonlahti/

• Ota yhteyttä: Länsimetron 
palautepuhelin ma-pe klo 9-15: 
050 377 3700

• SRV:n päivystyspuhelin 24/7 : 

040 637 537

• Kirjallisesti: 
https://www.lansimetro.fi/ota-
yhteytta/palaute/

Seuraa työmaa etenemistä:

https://www.lansimetro.fi/ota-yhteytta/palaute/
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Seuraa meitä:

www.lansimetro.fi

@metrorakentuu

facebook.com/metrorakentuu

twitter.com/metrorakentuu

instagram.com/metrorakentuu

Länsimetro-lehti ilmestyy kahdesti vuodessa

Voit tilata myös uutiskirjeen nettisivujen kautta

Tervetuloa asukastilaisuuksiimme myös jatkossa! 

http://www.lansimetro.fi/


@metrorakentuu
www.lansimetro.fi

Kiitos!


