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Länsimetro Oy:n
viestintäjohtaja

Tietoa monesta tuutista,
mutta riittääkö se?
LÄNSIMETRO kiinnostaa. Tästä syystä teemme asukkaille myös tätä lehteä.
Lehti on ilmestynyt siitä asti, kun rakentaminen ykkösvaiheella alkoi. Nyt lehteä
jaetaan rakentamisen jatkuessa Matinkylä-Kivenlahti-osuudella rakentamisen
vaikutusalueen koteihin ja yrityksiin. Haluamme kertoa, mitä rakentamisessa
tapahtuu, ketkä metroa rakentavat ja miten. Takakannessa pyrimme näyttämään, mitä on jo saatu aikaan sekä mitä juuri nyt ja loppuvuodesta työmailla
tapahtuu. Käyttöönottovaiheen lähestyessä kerromme, miten jättimäisen hankkeen käyttöönotto etenee aina siihen saakka, kun tehtävämme on tehty
ja metro järjestelmineen luovutetaan metro-operaattorin käyttöön. Siitä eteenpäin metroliikenteen alkamisesta ja itse liikenteestä kertovat muut toimijat:
HKL ja HSL.

YRITÄMME myös avata ison hankkeen merkitystä kaupungille ja kaupunki-

Iivisniemen koulun oppilaat piirsivät
unelma-asemia
Länsimetro järjesti keväällä yhteistyössä Iivisniemen koulun kanssa taideprojektin, jossa
koulun 1.-6.-luokkien oppilaat saivat toteuttaa unelmiensa metroaseman. Työt pääsivät
esille näyttelyyn Ison Omenan kirjastoon toukokuussa kahdeksi viikoksi.
Päävastuun taideprojektin järjestämisestä kantoi koulun oppilaskunta; työt saivat
sisältää kuvaa tai tekstiä. Valmiisiin töihin mahtui muun muassa Länsimetro-räppi ja työ,
jossa kuvataan eri metroasemien materiaaleja.
Länsimetro pitää säännöllisesti yhteyttä Matinkylä–Kivenlahti-osuuden rakentamisen
vaikutuspiiriin kuuluviin toimijoihin, kuten kouluihin ja päiväkoteihin. Taideprojektissa haettiin
lasten näkemystä siitä, millaisena he metron näkevät. Kakkosvaiheen asemista Kaitaan ja
Finnoon asemat tulevat Iivisniemen koulun lähelle. ●

laisille. Ilman metroa ei olisi Aalto-yliopiston kampusta, Matinkylän kirjasto ei
ehkä olisikaan Suomen vilkkain ja Finnooseen tuskin syntyisi uutta kaupunginosaa. Niittykummussa ei asuntojen arvo nousisi tällä vauhdilla, ja moni uusi
koti olisi jäänyt rakentamatta.

LÄNSIMETRON rakentaminen on jättimäinen projekti, jonka aikana monet
kysymykset vaativat ratkaisua. Esimerkiksi kuinka suureksi mitoitetaan
korvausilma, miten huomioidaan esteettömyys, voiko bussiterminaali olla
taivasalla ja montako teknistä järjestelmää metroon tarvitaan? Näihin ja
satoihin muihin teknisiin kysymyksiin on saatu vastaus jo ykkösvaiheen
rakentamisen aikana. Nyt metron rakentamisesta on oppi ja kokemus.
Kakkosvaiheen rakentaminen Matinkylästä Kivenlahteen etenee aikataulun
ja kustannusarvion mukaisesti.

MEILLÄ TEKIJÖILLÄ on iso vastuu. Metron on toimittava vuosikymmenet,
eikä liikennöinnin aikana huoltoaikaa juuri ole. Maailman turvallisimman metron
rakentaminen teknisine järjestelmineen on iso urakka. Me haluamme kertoa
ja tehdä ymmärrettäväksi, mitä teemme. Rakentajien tavoitteena on myös
tuoda uusia innovaatioita rakentamiseen ja jakaa kokemuksia ison hankkeen
toteuttamisesta.

TÄMÄN LEHDEN LISÄKSI rakentamista voi seurata nettisivuillamme

Kuva Saija Räsänen

Lähes kaikki sivuurakoitsijat valittu
Länsimetron Matinkylä–Kivenlahti-osuuden
hankinnoista lähes kaikki on tehty: pääurakat, eli viisi asemaurakkaa ja koko
tunnelisuuden kattava ratalinjan rakennusurakka, kilpailutettiin vuonna 2018 ja Sammalvuoren varikkourakka jo vuonna 2016.
Kesäkuuhun 2019 mennessä on saatu
kilpailutettua myös lähes kaikki sivu-urakat.
Jäljellä on enää kameravalvontajärjestelmä,
joka hankitaan yhdessä HKL:n kanssa.
Sivu-urakoihin kuuluvat muun muassa
monet turvallisuuteen liittyvät järjestelmät,
kuten paloliukuovet ja palorullaovet, savunpoistopuhaltimet sekä hätäpuhelin- ja
paloilmoitinjärjestelmät. Lisäksi hissit ja
liukuportaat sekä ratapölkyt, kiskot ja
vaihteet kuuluvat sivu-urakoihin. ●

www.lansimetro.fi ja sosiaalisessa mediassa Facebookissa, Twitterissä,
Instagramissa ja LinkedInissä. Ota meidät seurantaan @metrorakentuu-tileillä.
Tulemme kertomaan rakentamisesta mielellämme myös erilaisiin tilaisuuksiin.
Koulujen kanssa teemme paljon yhteistyötä. Tämänkin lehden sivuilla on
juttua taideaidoista ja lasten piirustusnäyttelystä.

TÄNÄ KESÄNÄ liikumme tulevien asemien läheisyydessä Länsimetro-fillarilla.
Tule kysymään rakentamisesta ja juttelemaan. Länsimetro-fillarin kulkureitit
ja -ajat löytyvät nettisivuiltamme ja somesta. Lähetä kysymyksiä tai soita
palautepuhelimeen. Yhteystiedot löytyvät lehden takakannesta.
Tapaamisiin!

Länsimetrolaiset
tavattavissa kesällä
pyöräkiertueella!
Seuraa nettisivujamme
ja some-tilejämme:
@metrorakentuu

Valtakunnallisesti
hyvä turvallisuustaso
Länsimetro sijoittui toukokuussa Nolla
tapaturmaa -foorumin työturvallisuuden
tasoluokituksessa kategoriaan III. Kyseessä
on Työterveyslaitoksen organisoima mittaus,
jossa tasoluokituksia jaetaan jäsentyöpaikoille tai yksiköille, joissa on panostettu
työturvallisuuden jatkuvaan parantamiseen.
Valtakunnallisesti Länsimetron turvallisuustaso on hyvä. Länsimetron tapaturmataajuus on 11,7 miljoonaa työtuntia kohden,
kun se muissa jäsentyöpaikoissa on keskimäärin 19,5. Hankkeessa on panostettu
pitkäjänteisesti turvallisuuden parantamiseen. Käytössä on muun muassa järjestelmä sähköisten turvallisuushavaintojen
tekemiseen, ja läheltä piti- sekä onnettomuuslukemia mitataan jatkuvasti.
Projektissa järjestetään säännöllisesti
myös pelastusharjoituksia, joissa LänsiUudenmaan pelastuslaitos harjoittelee
pelastamista rakentamisen aikaisissa
olosuhteissa. Keväällä pelastusharjoitukset
järjestettiin Soukassa ja Kivenlahdessa. ●
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Betonitöitä toukokuussa 2019 raiteenvaihtohallissa Kaitaan ja Finnoon välillä.
Raiteenvaihtohalleja tulee osuudelle viisi.

Raudoitusterästä matkalla
Espoonlahden asemalle.

Betonin matka
Länsimetron asemien ja ratalinjan tärkein raaka-aine on betoni.
Se tekee matkan betonitehtaan myllystä aseman seiniksi,
lattioiksi, hissikuiluiksi ja laiturirakenteiksi.
TEKSTI Saija Räsänen KUVAT Timo Kauppila

B

etoniauton pyöreä säiliö täyttyy
hiljalleen. Kuorma on lähdössä
Ruskon betonin Kivenlahden
tehtaalta kohti Finnoon asemaa – tästä betonista valetaan
metroasemalle lattioita ja holveja.
Ennen betoniautoa tehtaan pihamaalle
on saapunut sementtiauto Finnsementin
Paraisten tehtaalta. Sementti sekoitetaan
suuressa betonimyllyssä hiekan ja veden
kanssa betoniksi, ja joukkoon lisätään
tarpeen mukaan halkeilua vähentäviä
muovi- tai teräskuituja.
Betonitehtaassa suurten koneiden äärellä
ei näy ihmisiä. Työ tapahtuu toimistossa,
jossa betonin valmistusta seurataan digitaalisilta näytöiltä.
– Betonitehtaalla työskentely on ehkä
yllättäen siistiä sisätyötä. Kaikki alkaa
siitä, kun meille saapuu tilaus. Länsimetro
lähettää ennakkotiedon tilauksista edellisellä viikolla ja vahvistaa sen kaksi päivää
ennen toimitusta, kertoo aluepäällikkö
Jukka Tuohino.

Tilatessa sovitaan jo etukäteen valutahti.
Länsimetron työmaille betonia toimitetaan
usein esimerkiksi 20 minuutin välein.
Näytöillä seurataan kahden myllyn
toimintaa. Betonitehtaalla reseptiikan on
mentävä oikein, sillä betonin koostumus
vaihtelee lujuusluokasta riippuen. Mukaan
voidaan sekoittaa esimerkiksi notkeutta
tai huokoisuutta lisääviä osia.
Toimiston ja tehtaiden lisäksi betonitehtaalla on laboratorio, jossa betonikappaleet odottavat lujuutta testaavaa puristuskoetta. Laboratoriossa tehdään myös
ilmamäärä- ja painumamittauksia sekä
kuitupitoisuuksien seurantaa.
Tehtaalla tapahtuvan seurannan lisäksi
laatukokeita tehdään työmaalla, ja kolmas,
riippumaton osapuoli tarkkailee Ruskon
betonin koetuloksia.

Valmis seinä on yhteistyön tulos
Kaitaan raiteenvaihtohallissa valutyön valmistelut on aloitettu kuudelta aamulla. Suuri,
kymmenen metrin korkuinen muotti nousee

hallissa tunnelin katonrajaan saakka.
Muotittaja Mangus Torn on vastuussa
raskaiden muottien pystytyksestä.
– Seuraan muottien pystyttämisessä
mittamiehen antamia koordinaatteja.
Kerrallaan rivissä on kolme muottia, ja
kun ne on saatu pystytettyä, tulee paikalle
raudoittaja, Torn kertoo.
Muotituksen ja raudoituksen jälkeen
alkaa pumppaaja Petri Koskimiehen
työ – pumppuauto pumppaa betonia
betoniautosta muotitetun seinän sisään.
Koskimiehen tehtävänä on ohjata autoa ja
pumppauksen tahtia. Betonia pumpataan
muotin sisään alhaalta ylöspäin, jolloin
seinä nousee vähitellen kohti kattoa.
Raiteenvaihtohallin seinästä on tulossa
17 metriä pitkä ja 10 metriä korkea. Betonimies Ekrem Ternava työskentelee valun
loppua kohden tunnelin katonrajassa.
– Tehtäväni on tarkkailla betonin nousua
muotin sisällä ja varmistaa, että muotti
täyttyy tasaisesti, hän sanoo.
Yksi betoniauto kuljettaa kerrallaan
7-8 kuutiota betonia. Uusi betoniauto tulee
työmaalle pian edellisen lähdettyä, jotta
valun tahti pysyy tasaisena.

Betonia näkyviin valmiilla asemilla
Betonista rakennetaan kaikki aseman
kantavat rakenteet seinistä hissikuiluihin ja
laiturirakenteisiin. Ratalinjalla betonista
syntyvät 25 yhdystunnelia, kuusi pumppaamoa, viisi raiteenvaihtohallia ja seitsemän
teknistä kuilua.

Ratalinjalla
betonista syntyvät
25 yhdystunnelia,
kuusi pumppaamoa,
viisi raiteenvaihtohallia
ja seitsemän
teknistä kuilua.

Työmaalla valettavan valmisbetonin
lisäksi osa betonista tulee valmiina elementteinä suoraan tehtaalta. Asemalla elementtejä käytetään muun muassa pilareihin ja
seiniin, ratalinjalla elementteinä tulevat
kaapelikaivot ja -kourut sekä tukimuurielementit.
– Ratalinjalla valetaan paikallavaluna
noin 9 000 kuutiota betonia, ja elementtejä on yhteensä tuhansia kuutioita, avaa
ratalinjan projektipäällikkö Sami Eskelinen
betonimääriä.
Joillakin asemilla betoni jää paikoin
lopulliseksi seinäpinnaksi.
– Puhdasvalubetonia jää laajasti näkyviin
Finnoon ja Kaitaan asemien yleisötiloissa
sekä maan tasolla että laitureilla. Pintoihin
on suunniteltu lasuurikäsittely, joka antaa
pinnalle sävyn ja vähän kuviotakin, kertoo
Länsimetro-hankkeen pääsuunnittelija,
arkkitehti Hannu Mikola. ●

MITÄ MIELTÄ?
Millaisia etuja näet metron
tuovan Kivenlahden alueen
palveluille?
Länsimetron kakkosvaiheen pääteaseman rakennusurakka Kivenlahdessa
on hyvässä vauhdissa. Kävimme
kyselemässä kivenlahtelaisilta,
millaisia etuja he näkevät metron
tuovan alueen palveluille.
TEKSTI JA KUVAT Tanu Lasola
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ANNA-LEENA GRÖNQVIST:

MARKKU KARVINEN:

MILA ULENIUS:

THEA SIMOS:

”Alueen kehittymisen mukana
tulee ihmisiä, ja sen myötä
myös palveluja ja kilpailua.”

”Ihmisten mahdollisuus liikkua
monipuolisemmin vaikuttaa
varmaan alueen palveluihinkin.”

”Metron myötä tulee paljon
uusia asukkaita ja sitä myötä
varmaan lisää palvelujakin.”

”Ihmisten liikkuvuus kasvaa,
ja se voi myös hyödyttää
Kivenlahden yrittäjiä.”
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TEKSTI Saija Räsänen KUVA Kimmo Häkkinen

Virtaa asemalle
Aseman sähkötöistä vastaava
projektipäällikkö pitää käsissään
sähköurakan lankoja ja vastaa
19 erillisurakan etenemisestä
aikataulussa. Koko metroaseman toiminta on sähköstä
riippuvainen.

METRO MAHDOLLISTAA

S

oukan metroaseman sähkönsyötöstä vastaavan projektipäällikkö Niko Mannisen työpaikka,
Soukan työmaatukikohta, sijaitsee keskellä Soukan keskustaa.
Manninen ohjaa ja valvoo Soukan aseman
sähkötöitä.
– Sähköurakat voivat alkaa, kun aseman
runkorakenteet ovat valmistuneet, eli nyt

kevään 2019 aikana. Betoniviikossa työmaakierrokselle, jossa
Aseman
seinien on oltava pystyssä ja
käydään läpi töiden etenemistä,
viimeisteltyjä, jotta niihin voilaatua ja malliasennuksia.
rakentaminen
daan kiinnittää kaapelihyllyjä,
– Asennettujen tuotteiden on
on pitkä
joiden varassa sähkökaapelit
täytettävä tarkat vaatimukset.
prosessi.
kulkevat, Manninen sanoo.
Minun lisäkseni LänsimetroEnsimmäiseksi aseman sähprojektin suunnittelija ja valvoja
kötöissä asennetaan nousujohdot,
käyvät malliasennukset läpi ennen
jotka liittyvät suuriin sähkökeskuksiin.
kuin asennukset voidaan aloittaa työmaalla.
Niitä seuraavat pienempien ryhmäjohtojen
Malliasennukset määrittelevät asennusten
asennukset, jotka vievät virtaa yksittäisiin
laadun ja etenemistavan, sanoo Manninen.
laitteisiin.
Sähkötöissä pääkeskukset ovat massiiSähköistyksessä edetään alueittain
visia, ja suuret kaapelikelat voivat painaa
aseman alaosasta ylöspäin. Valmiiksi
2 500 tonnia. Rakennusvaiheessa logistiikka
saatuja alueita testataan samalla, kun
luo omat haasteensa.
sähkötöissä siirrytään eteenpäin.
– Suuret kuljetukset viedään perille
kuorma-autoilla. Keskukset viedään paikalle
Metron ydintoiminnot
aikaisessa rakentamisvaiheessa, koska ne
sähköstä riippuvaisia
on helpompi asentaa, kun ympärillä on vielä
Peruskaapelointi jatkuu lähes rakennustilaa, Manninen kertoo.
urakan loppuun asti. Soukan urakassa on
Parasta nähdä työn tulokset
itse sähköurakan lisäksi 19 sähköön liittyvää
Manninen on työskennellyt pitkään Are
erillisurakkaa. Tärkeitä ovat esimerkiksi
Oy:llä työnjohtotehtävissä. Koulutukseltaan
turvalaiteurakka, rakennusautomaatio ja
hän on sähkövoimatekniikan insinööri, ja
monet säätölaiteurakat, jotka ohjaavat muun
opiskeluaikana käytännön asennustyöt
muassa aseman taloteknisiä järjestelmiä,
tulivat tutuiksi.
kuten ilmanvaihtoa.
– Minusta on tärkeää nähdä, miten
– Sähkö on yksinkertainen asia itsesasentaja asiat näkee, Manninen toteaa.
sään, mutta ilmankaan ei pärjättäisi. KäyTekniikka ja rakentaminen ovat aina
tännössä lähes kaikki metron toiminnot ovat
kiinnostaneet Mannista.
sähköstä riippuvaisia, Manninen sanoo.
– Jo hiekkalaatikolla muut lapset
Mannisen työnä on seurata 19 erilliskutsuivat minua insinööriksi, kun tykkäsin
urakan aikataulua, työn laatua ja töiden
rakennella kaikenlaista. Se ei ole kadonnut
yhteensovitusta Soukan aseman urakassa.
mihinkään; nykyisin nikkaroin omaksi ilokse– Jollain tasolla minun on oltava kartalla
ni mökillä, Manninen sanoo.
kaikkien 19 urakan tilanteista, mutta tarvitTyössä vaaditaan Mannisen mielestä pittaessa voin tarkastaa asioita suunnitelmista,
käjänteisyyttä, sillä aseman rakentaminen
joita on 700 kappaletta sähköisessä
on pitkä prosessi. Myös paineensietokykyä
muodossa. En ole yksin – meillä on hyvä
ja reagointi- ja ongelmanratkaisutaitoja
talotekniikan tiimi, jonka kanssa ratkomme
tarvitaan.
yhdessä asioita, sanoo Manninen.
– Itse pidän siitä, että joka päivä on
Yhteensovittamista
erilainen. Työssä ei riitä myöskään pelkkä
ja logistiikkaa
tekninen osaaminen, vaan on tultava
Keväällä 2019 tärkeässä roolissa ovat
toimeen erilaisten ihmisten kanssa,
yhteensovituspalaverit erillisurakoitsijoiden
Manninen sanoo.
kanssa. Niissä sovitaan muun muassa eri
Parasta on nähdä oman työn tulokset.
töiden aikataulusta, työjärjestyksestä ja
– Kun tulin Soukan työmaalle töihin
vaadittavasta työn laadusta. Syksy 2019 on
syksyllä 2018, täällä oli vain tyhjä, louhittu
sähkötöissä kiireistä aikaa, kun asennustyöt
luola. Nyt se täyttyy tekniikalla. Länsimetron
ovat täydessä vauhdissa.
ykkösvaiheella Otaniemessä oli hienoa ajaa
Mannisen työpäivät kuluvat työmaakoplopulta valmiilla metrolla, kun aluksi oli ollut
pien ja tunnelin välillä. Hän jalkautuu varsinvain monttu, josta auringonsäteet paistoivat
kin asennusvaiheessa useamman kerran
sisään. ●

TEKSTI ja KUVAT Länsimetro Oy

Ykkösvaiheen
testausvaihe

Helsinki
päättää metron
automatisoinnista
Espoon
valtuusto päättää
kakkosvaiheen
rakentamisesta

Ykkösvaiheen
louhinta alkaa

2006

2009

2013

2014

Tapiolan ostoskeskus AINOAn
1. vaihe avattiin 2013,
2. vaihe avautui 2017 ja
3. vaihe valmistuu loppuvuodesta 2019

2016 Lisää palveluja
Lauttasaareen:
Kauppakeskus Lauttis
avataan
2016 Matinkylään
valmistuu Iso Omenan
laajennus ja kaupungin
palvelutori
2016

Ykkösvaihe
luovutetaan
operaattorille

2017
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Pietikäinen pukeutui juhla-asuun, jossa
oli Bioruukissa valmistettua puuvillajätteestä
tehtyä uusiokuitua, sanoo älykkäisiin rakennettuihin ympäristöihin erikoistunut CoCreation Manager Antti Ruuska VTT:ltä.

Metro yhdistää Otaniemen
ja Kivenlahden

Mika Härkönen
VTT:ltä uskoo hyvien
kulkuyhteyksien
houkuttelevan
yrityskumppaneita
Kivenlahteen.

Bioruukissa tehdään
huippututkimusta
– ja odotetaan metroa
Kivenlahteen
Kiviruukin alueelle Kivenlahteen keskittyy tulevaisuuden bio- ja
energiatalouden tutkimusta ja yrittämistä. Alueen ensimmäinen
suuri toimija on VTT, jonka pilottitehtaat sijaitsevat vain
300 metrin päässä Kivenlahden metroasemasta.
TEKSTI Saija Räsänen KUVA Kimmo Häkkinen

V

anhoissa kirjapainohalleissa
keskellä Kivenlahtea tehdään eurooppalaista bio- ja
energiatalouden huippututkimusta. Vuonna 1982 Otavan
painotaloksi valmistuneet, kymmenmetriset
hallit ovat nyt VTT:n koetehdaskäytössä.
Ensimmäinen, biopolttoaineen tutkimukseen
keskittynyt yksikkö siirtyi Bioruukkiin vuonna
2015. Seuraavana vuorossa oli tekstiilikuidun ja biomassan prosessointi, ja vuonna
2020 valmistuu vielä uusi kemianteollisuuden pilotti.
– Remontoinnissa oli iso työ. Lähinnä
seinät jäivät jäljelle, kun tila muokattiin tutkimuskäyttöön, kertoo VTT:n pilottitehtaiden

kehityspäällikkö Mika Härkönen.
Bioruukin pilotointikeskus sijoittuu
laboratorion ja tehdastuotannon välimaastoon. Bioruukkiin tullessaan projektit ovat
ohittaneet laboratoriovaiheen, mutta ennen
kuin tehdään kalliita investointipäätöksiä
tehdastuotantoon, kerätään tietoa valmistusprosessista. Tällä tavalla vähennetään
tuotannon riskejä ja säästetään aikaa ja
rahaa.
– Tarkoituksena on testata ensin pienessä
mittakaavassa, mikä on fiksua, ja siirtää
se sitten vasta teolliseen tuotantoon.
Teollisten prosessien kaupallistaminen
on hidasta, mutta kokeiluja on jo olemassa
– Suomen 100-vuotisjuhlissa Sirpa

300 metrin päähän VTT:n tutkimuslaitoksesta valmistuu Kivenlahden metroasema.
– Metro on meille mahdollisuus, koska
se yhdistää Otaniemen ja Kivenlahden.
Kun metro valmistuu, niistä tulee melkein
samaa aluetta. Työntekijämme voisivat
liikkua sujuvasti kampukselta toiselle kesken päivän, Ruuska sanoo.
VTT etsi uutta toimitilaa alun perin, koska
Otaniemi oli käymässä ahtaaksi tutkimustoiminnan vaatimille suurille koetehtaille.
Tulevaisuudessa VTT keskittänee Kiviruukkiin yhä enemmän toimintojaan.
– Otaniemi on kompleksinen paikka
esimerkiksi raskaalle moottori- ja ajoneuvotestaukselle. Voisimme keskittää Kiviruukkiin enemmänkin toimintoja, kun metro
tulee. Nyt meillä työskentelee Bioruukissa
noin 40 henkilöä, mutta määrä on kasvamaan päin, Härkönen sanoo.

Kiviruukkiin keskittyy
Cleantech -toimijoita
Espoon kaupungin suunnitelmissa on keskittää Kiviruukkiin tulevaisuudessa muitakin
samankaltaisia toimijoita ja rakentaa niin
kutsuttu Cleantech Garden.
– Kun alue kehittyy, siitä tulee houkuttelevampi. Metron myötä on varmasti
helpompi saada kumppanifirmoja viereen,
sillä yrityksille ja startupeille on tärkeää
sijaita hyvien kulkuyhteyksien päässä,
sanoo Härkönen.
VTT:n kansainvälinen yhteistyö on vilkasta,
ja kansainväliset vieraat ovat myös tuttu
näky VTT:n toimipisteillä.
– Kun metro tulee Kivenlahteen saakka,
voisi lentokentältä tuleva vieras ottaa junan
rautatieasemalle ja jatkaa sieltä metrolla
Bioruukkiin asti, Ruuska sanoo.
Metron myötä Kivenlahteen on kaavoitettu
lisäksi runsaasti uutta asuinrakentamista.
– Varmasti tämä helpottaa työntekijöidemme elämää, kun he voivat halutessaan
löytää kodin läheltä työpaikkaa, Ruuska
arvioi. ●

Kakkosvaiheen
louhinnat päättyivät
2018 Lisää palveluja Otaniemeen:
Otaniemen metrokeskus valmistuu
2018 Matinkylän kirjasto Suomen
suosituin, Espoo vuoden matkailualueeksi, Espoon modernin taiteen
museo EMMA vuoden museo

2017

2017 Espoon
korkein tornitalo
valmistuu
Niittykumpuun

2018

Rakentaminen
käynnissä
kakkosvaiheella

Kakkosvaihe
luovutetaan
operaattori
HKL:lle

2019 Kauppakorkeakoulu
muutti Töölöstä Otaniemeen
Aalto-yliopiston kampukselle
2019

2023
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KYSY KATILTA
JA SAIJALTA
Mitä haluat tietää
metron rakentamisesta?
Ympäristöpäällikkö
Kati Vesikallio ja
viestintäpäällikkö
Saija Räsänen
vastaavat asukkaiden
kysymyksiin.
Länsimetro omistaa
Ruoholahti–Matinkylä-osuuden asemat.
Mitä se tarkoittaa?
Länsimetro Oy:llä on monta
tehtävää: rakennamme metroa
Matinkylästä Kivenlahteen,
mutta myös omistamme,
ylläpidämme ja kehitämme
Länsimetron metrojärjestelmää, rataa ja asemia Ruoholahdesta länteen. Omistajana
tehtävämme on varmistaa, että
länsimetron metrojärjestelmä
asemineen on turvallinen
matkustamisympäristö koko
elinkaarensa ajan.

Olen nähnyt, että
raskas liikenne on
lisääntynyt kuilujen
läheisyydessä.
Mistä on kyse?
Länsimetron kuiluja rakennetaan ratalinjan rakennusurakassa. Kuilut toimivat valmiissa
metrossa poistumistie-, savunpoisto-, paineentasaus- ja
ilmanvaihtokuiluina. Kuilujen
rakennusvaiheessa paikalle
kuljetetaan betonitehtaalta
valmiita betonielementtejä,
jotka asennetaan kuiluun
nosturin avulla ylhäältä päin:
elementeistä rakennetaan
muun muassa kuilujen seinät
ja porraselementit.

Finnoossa lähellä
Länsimetron työmaata
kohoaa iso kivikasa.
Onko se teidän, ja mitä
aiotte tehdä sille?
HSY louhii Finnoossa viemäritunneleita. Viemäritunneleiden
louhinnat liittyvät Blominmäen
jätevedenpuhdistamon
rakentamiseen. Kivikuormat
ovat louheen välivarasto, joka
säilyy nykyisellä paikallaan
Finnoossa arviolta vuodenvaihteeseen 2019–2020 asti.
Voitte olla näistä louhinnoista
ja murskauksesta yhteydessä
HSY:hyn. ●

?

KYSY
RAKENTAMISESTA

Askarruttaako jokin mieltäsi?
Kysy meiltä metron rakentamisesta osoitteessa:
www.lansimetro.fi >
Ota yhteyttä > Palaute
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Länsimetron asemilla
yhdistyvät turvallisuus,
esteettömyys ja näyttävä
arkkitehtuuri

Hannu Mikola esittelee
näkövammaisten opasteita
Matinkylän asemalla.

Metroasemat ovat perinteisesti varsin
yksinkertaisia, koska niiden tärkein
tehtävä on tarjota metromatkalle
turvallinen lähtö- ja päätepiste.
Länsimetrossa turvallisuuden ja
esteettömyyden liitossa on mukana
myös laadukasta tyylikkyyttä.

L

jotka varmistavat turvallisen poispääsyn poikkeustilanteissa. Virransyöttö maan alla on varmennettu, ja
jos se jostain syystä pettää, varavoimakoneet käynnistetään. Tämän lisäksi
asemilla ja tunneleissa on akkuvarmennettu turvavalaistus. Lattioissa
olevat opasraidat ovat jälkivalaisevia,
joten jos kaikki valot sammuvat, opasraitoja seuraamalla pystyy poistumaan
muutoin säkkipimeältä metroasemalta.
– Tiedossani ei ole metrojärjestelmää, jonka turvavarustus olisi Länsimetron järjestelmää kattavampi, Mikola
toteaa.

Hissit ja liukuportaat
toimivat myös
poikkeustilanteissa
Turvallisuus ja esteettömyys linkittyvät
olennaisesti toisiinsa. Länsimetron
asemien suunnittelu on tehty yhdessä
esteettömyysasiamiesten ja etujärjestöjen kanssa, ja laissa asetetut
esteettömyysvaatimukset ylitetään.
Asematiloissa ei ole kynnyksiä, ovet
on automatisoitu ja hissit on varustettu
äänikuulutuksilla ja pistekirjoituksella.
Kuulovammaiset on huomioitu induktiosilmukoilla, eli lähievakuoinnin
kuulutukset voidaan lähettää suoraan
kuulolaitteeseen. Kaikki opasteet ja
reitit on pyritty tekemään mahdollisimman selkeiksi. Länsimetron liukuportaita ja hissejä voi käyttää myös
poikkeustilanteissa.
– Ihmiset ovat varmasti tottuneet
siihen, että hissiin ei saa mennä, jos
jotain poikkeuksellista on tapahtunut.

Kaitaan
työmaa-aitaan
Coco Chanelin ja
Matti Nykäsen
kuuluisia sanoja
Länsimetro toteutti
yhteistyössä Mattlidenin
lukion kanssa kuvataideprojektin, jossa oppilaat
maalaavat työmaa-aitaan
kuuluisien henkilöiden
muotokuvia ja sitaatteja.
TEKSTI ja KUVAT Saija Räsänen

TEKSTI Jani Kohtanen KUVAT Timo Kauppila

änsimetron asemat ovat
laajoja tiloja, joissa matkustaja näkee mahdollisimman
hyvin muut metron käyttäjät.
Väkirikkaissa maissa eri
suuntiin liikkuvat matkustajavirrat on
erotettu toisistaan, mutta Suomessa
kaikki metron käyttäjät mahtuvat
samaan laituritilaan ja liikkuvat sulassa
sovussa samoissa hissi- ja liukuporrasyhteyksissä.
– Avarat tilat luovat turvallisuuden
tunnetta. Hyvän valaistuksen ja näköyhteyden myötä kanssamatkustajien
turva on aina läsnä, kertoo pääsuunnittelija, arkkitehti Hannu Mikola
arkkitehtitoimisto CJN Oy:stä.
Tilojen avaruus ja varustelu ovat
vain osa metroasemien ja -matkustamisen turvallisuutta. Suurempi rooli on
sillä, mikä on matkustajilta piilossa eli
tekniikkaan ja automaatioon perustuvat
rakenteet ja järjestelmät, jotka asemille
ja ratatunneleihin on toteutettu.
– Ratatunneleissa on betonitasot,
joita pitkin pystyy kävelemään asemalle
tai paikkaan, josta pääsee ylös tunnelista. Lisäksi ratatunneleiden välissä on
määrävälein yhdystunneleita, joiden
kautta voi siirtyä tunnelista toiseen
poikkeustilanteissa, Mikola sanoo.
Tilanteet, joissa matkustajien pitäisi
poistua tunnelista jalan ovat Suomessa
äärimmäisen harvinaisia. Kertaakaan
suomalaisen metromatkustamisen
historiassa metrossa tai asemalla ei
ole ollut esimerkiksi tulipaloa. Länsimetroon on rakennettu valtavasti automaatiojärjestelmiä ja konetekniikkaa,

TYÖMAAN LÄHELLÄ
TAPAHTUU

Länsimetrossa hissit toimivat myös
tällaisissa tilanteissa, ja näin liikuntarajoitteiset pääsevät omin avuin pois
asemalta, Mikola kertoo.

Taide tuo uusia
ulottuvuuksia asemille
Turvallisuuden ja esteettömyyden
lisäksi Länsimetron asemilla on panostettu korkeatasoiseen ja kestävään
arkkitehtuuriin. Materiaalivalinnoissa
on painotettu kestävyyden lisäksi puhtaanapidon vaivattomuutta, sillä rähjääntyminen aiheuttaa epäviihtyvyyttä
ruokkien itseään, ja epäsiistiin tilaan
aletaan suhtautua vähättelevästi.
– Asemilla käytetään luonnonmateriaaleja, terästä, luonnonkiviä, keraamisia pintoja ja jonkin verran myös puuta.
Lähtökohtana on, että vaurioille alttiit
pintamateriaalin osat olisivat korvattavissa uusilla ilman, että rakenteita
joudutaan purkamaan, Mikola sanoo.
Länsimetron ykkösvaiheen asemista
Ruoholahti–Matinkylä-osuudella on
tullut hyvää palautetta, ja kakkosvaiheessa pyritään vähintään samaan
tasoon. Ykkösvaiheen tavoin asemille
on suunnitteilla erilaista taidetta. Käytännöllisyyden lisäksi asema voi olla
myös näyttävä.
– Yksi tapa tuottaa ihmisille mielihyvää on rakentaa hyvälaatuinen ja
tyylikäs kokonaisuus. Tämä vahvistaa
ihmisten uskoa siihen, että liikennemuodon käyttäminen on hyvä valinta.
Taiteen tuominen asemille tuo tiloihin
lisää ulottuvuuksia ja antaa ihmisille
miettimisen aihetta, Mikola kertoo. ●

– Halusimme toteuttaa yhteiskunnallista taidetta ja olimme
iloisia, kun Länsimetro suostui
yhteistyöhön, sanoo projektia
vetävä kuvataideopettaja
Fredrika Auvinen.
Oppilaat ovat itse saaneet
valita, kenen muotokuvan ja
sitaatin he maalaavat aitaan.
Nuorten valinnoissa korostuu
eteenpäin meneminen. Francesca
Ström on valinnut Kate Winsletin
lainauksen ’Life is short and it
is there to be lived’. Filemon
Halmesmäellä on itsellään vahva
urheilutausta, ja Matti Nykäsen
’Elämä on ihmisen parasta aikaa’
puhutteli.
– Minulla on Matista positiiviset
mielikuvat, ja halusin valita sitaatin, joka sopisi sekä hyvään että
huonoon hetkeen, Halmesmäki
sanoo.
Eräs viesti on selvä: on tärkeää
olla oma itsensä. ’Don’t be like
the rest of them, darling’, maalaa
Giselle Ahola Coco Chanelin
lainausta.
Anastasia Shmakova on
valinnut venäläisen Daite tank
-bändin kyrillisin kirjaimin kirjoitetun sitaatin.
– Siinä sanotaan, että enemmän tykkään, kun oot hiljainen.
Se on totta. Kun on tosi hyvä
ystävä jonkun kanssa, voi olla
myös hiljaa, Shmakova sanoo. ●

Tiedossani ei ole
metrojärjestelmää,
jonka turvavarustus olisi
Länsimetron järjestelmää
kattavampi.
-Hannu Mikola
Opiskelijoiden teokset kiinnitettiin
Kaitaan työmaa-aitaan kesäkuun alussa.

www.lansimetro.fi
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Kuva Kimmo Häkkinen

Forskning på toppnivå
i Bioruukki – i väntan
på metro till Stensvik

I Stenvikområdet i Stensvik fokuserar man
på forskning inom framtidens bio- och
energiekonomi och företagande. VTT är
den första stora aktören i området och dess
pilotfabriker finns endast 300 meter från
Stensvik metrostation.
I de gamla tryckerihallarna mitt i Stensvik
genomförs europeisk toppforskning inom
bio- och energiekonomi. De tio meter långa
hallarna som år 1982 färdigställdes som
tryckeri för Otava används nu av VTT som
pilotfabrik: den första enheten med fokus på
biobränslen flyttade till Bioruukki år 2015.
Därefter tillkom bearbetning av textilfibrer

och biomassa och år 2020 färdigställs ännu
en ny pilotfabrik inom kemisk industri.
– Renoveringen var arbetsdrygt. I princip
fanns endast väggarna kvar när utrymmet
byggdes om för forskningsarbete, berättar
Mika Härkönen, utvecklingschef för VTT:s
pilotfabriker.
Biorukkis pilotcenter kan beskrivas som
något mellan ett laboratorium och industriell tillverkning. När projekten kommer
till Bioruukki har de redan lämnat laboratoriefasen, men innan man fattar dyra
investeringsbeslut i industriell tillverkning
samlar man in information om tillverkningsprocessen. På så sätt kan man minska
produktionsriskerna och sparar både tid
och pengar.
– Avsikten är att först genomföra ett
småskaligt test om vad som är smart och
först sedan inleda industriell tillverkning.
Kommersialiseringen av industriella processer är tidskrävande, men man har redan
genomfört experiment – på Finlands
100-års jubileum var Sirpa Pietikäinen
klädd i en festklänning som var tillverkad av
återvinningsfibrer producerade i Bioruukki
av avfall av bomull, berättar Antti Ruuska,
Co-Creation Manager, specialiserad på
byggande av smarta miljöer, från VTT. ●

Kuva Kimmo Häkkinen

LÄNSIMETRO PÅ SVENSKA

Ström till
stationen
Projektchefen med ansvar för elarbetena
på stationen håller i trådarna för elentreprenaden och ansvarar för att 19 olika
entreprenader framskrider enligt tidtabell.
Metrostationens hela verksamhet är
beroende av el.
Sökö metrostation, arbetsplatsen för
Niko Manninen, projektchef med ansvar
för strömförsörjningen, finns mitt i Sökö
centrum.
– Elentreprenaderna kan inledas när
stationens stomkonstruktioner har färdigställts nu på våren 2019. Betongväggarna
måste vara uppställda och färdiga för att
vi ska kunna montera kabelrännor på vilka
elkablarna ligger, säger Manninen.
Först installeras stigarledningarna
som kopplas till stora elcentraler. Därefter
installeras mindre gruppledningar som
förser enskilda enheter med ström.
Elektrifieringen framskrider enligt
område, från stationens nedre del uppåt.
Färdiga områden testas samtidigt som
elarbetena fortskrider.
Grundläggande kabeldragning fortsätter
nästan fram till att byggentreprenaden har
slutförts. Utöver den egentliga elentreprenaden omfattar entreprenaden i Sökö
19 olika arbeten i anslutning till el, entre-

prenader gällande säkerhetsanordningar,
byggnadsanimation och flera entreprenader
i anslutning till regleranordningar, som bland
annat styr stationens byggnadstekniska
system, såsom ventilation.
– I sig är el enkelt, men vi skulle inte
klara oss utan den. I praktiken är nästan alla
metrons funktioner beroende av el, säger
Manninen.
Det är Manninens uppgift att följa upp tidtabellen för 19 olika entreprenader, arbetets
kvalitet och hur arbetena kan sammanpassas i entreprenaden för Sökö station.
– Jag måste ha koll på läget för alla
19 entreprenader, men vid behov kan jag
kontrollera något i planerna. Det finns 700
stycken i elektroniskt format. Jag är ju inte
ensam – vi är ett utmärkt team och löser
problemen tillsammans, säger Manninen. ●

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

LÄNSIMETRO IN ENGLISH

The journey of concrete

Kuva Timo Kauppila

The main building material of West metro’s
stations and railway lines is concrete. Its
journey to West metro’s walls, floors, elevator shafts and platforms starts in a mixer.
The concrete truck’s mixer is slowly
filling up. From Ruskon betoni’s Kivenlahti
factory, concrete is transported to Finnoo
metro station for use in constructing vaulted
ceilings and floors.
Before that, a cement truck arrives from
Finnsementti’s plant in Pargas. In a large
concrete mixer, the cement is mixed with
aggregate and water, and synthetic and
steel fibres are added as needed to prevent
cracking.
The concrete factory’s large machines do

not have operators. The controls are in
an office, which has digital screens for monitoring the processes.
– It may come as a surprise that this work
is done indoors and it is not messy. Everything starts with receiving an order. In the
West metro project, preliminary information is
sent to us the previous week, and the orders
are confirmed two days before delivery, says
Regional Manager Jukka Tuohino.
The concrete pour rate is agreed in
advance. For West metro work sites,
concrete trucks often make deliveries every
20 minutes.
The digital screens show two mixers
preparing concrete. Getting the relative pro-

West metro stations combine safety and
accessibility with striking architectural features
Metro stations traditionally are structurally
simple because they have only one function:
to serve as the departure and arrival points
of safe journeys. When designing west
metro, ensuring safety and accessibility has
not meant disregarding quality and elegance.
West metro stations are vast, open-plan
spaces where people’s sightlines of other
metro users are maximised. In densely
populated countries, passengers go in

different directions through separate routes,
but in Finland, all metro users fit in the same
platforms and use the same elevators and
escalators.
– Open-plan spaces give a sense of
security. The feeling of safety from being
among other passengers is created with
good lighting and unobstructed sightlines,
says lead designer, architect Hannu Mikola
at architect office CJN Oy.

The open spaces and fixtures are only
some of the ways of ensuring safety at metro
stations and during metro journeys. A much
larger role is played by what we do not see,
which is the technology and automation
behind the structures and systems of every
station and tunnel.
Passengers having to exit a tunnel on foot
is very rare in Finland. Never in the history of
travelling by metro in Finland has there been

portion of the aggregate right at the factory is
important as it affects the strength of the concrete. For example, elasticity or porousness
can be increased with the right materials.
In addition to the office and concrete
plants, the factory has a laboratory, where
cubes of concrete are ready for the compressive strength test. The laboratory also
measures air content and depressions and
monitors fibre content in concrete.
In addition to quality control at the factory,
quality is tested at the work site, and Ruskon
betoni’s test results are reviewed by an independent third party. ●

Read more about
the progress of
the West Metro project:
www.lansimetro.fi
In English

a fire on board the metro or at a metro
station. West metro has a wide range of
automation systems and mechanical engineering solutions for ensuring that everyone
can exit safely in exceptional situations.
– To my knowledge, west metro has
the most comprehensive safety solution that
a metro system can have, says Mikola. ●
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RAKENTAMISEN AIKATAULU

2015–2018

2019–2021

Rakentamisen valmistelu ja louhinta
• Asema- ja rataurakoiden kilpailutus
• Louhintojen valmistuminen
• Rakentamisen aloittamiseen tarvittavien
rakennuslupien hakeminen

2022–2023

Rakentaminen
• Asemien, radan ja varikon rakentaminen
• Järjestelmäasennukset

Käyttöönotto
• Urakoiden vastaanotot
• Yhteiskäyttökokeet
• Viranomaistarkastukset
• Luovuttaminen operaattorin käyttöön (HKL)

Rakentaminen etenee
aikataulussa
Louhinnan ja kilpailutusten jälkeen rakentaminen etenee viidellä asemalla, ratalinjalla ja
Sammalvuoren metrovarikolla suunnitellusti aikataulussa ja kustannusarvion mukaisesti.
Kesään 2019 mennessä on kilpailutettu lähes kaikki sivu-urakat.
Länsimetron tilannehuoneessa seurataan muun muassa valetun betonin ja elementtiasennusten määrää sekä kaapelihyllyjen, keskusten, kaapelointien sekä järjestelmäasennusten valmiutta. Asemien ja ratalinjan rakentamisessa painopiste siirtyy tämän vuoden
aikana kohti järjestelmäasennuksia. Järjestelmiä on yhteensä 52, joista monet liittyvät
turvallisuuteen. Sammalvuoren varikolla järjestelmäasennukset ovat jo käynnissä.
Järjestelmien testauksen pistetesteissä tullaan testaamaan 50 000 eri pistettä. Vuonna
2022 alkaa käyttöönottovaihe ja viranomaishyväksynnät. Rakentaminen päättyy, kun
Matinkylä–Kivenlahti-osuus luovutetaan operaattori HKL:lle vuoden 2023 aikana. ●

LÄNSIMETROSSA 52 ERILAISTA JÄRJESTELMÄÄ
6/2019

2015–2018

2019–2021

2022–2023

Louhinta
RAKENTAMINEN
Projektinjohtourakoiden
kilpailutus
Sivu-urakoiden
kilpailutus

Järjestelmäasennukset
Pääsähkönjakelun asennukset
Savunpoistopuhaltimien asennukset

KÄYTTÖÖNOTTO

Varavoimakoneiden asennukset
Kiinteistövalvontajärjestelmän asennukset
Hissien asennukset

Betonia valetaan
yhteensä 70 000 m3
Valettu
30 000 m3

Tukimuurielementtejä tunneliin
asennetaan 2 700 kpl
Asennettu
1 723 kpl

Elementtejä asennetaan
yhteensä 9 800 kpl
Asennettu
4 134 kpl

Voit seurata länsimetron kuulumisia myös Facebookissa,
Twitterissä ja Instagramissa.
facebook.com/metrorakentuu
twitter.com/metrorakentuu
instagram.com/metrorakentuu
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Internet: www.lansimetro.fi
Voit antaa palautetta myös nettisivujemme kautta.
Palautelomakkeen löydät kohdasta
www.lansimetro.fi > Ota yhteyttä > Palaute
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Palautepuhelin: 050 377 3700
Vastaamme puhelimeen maanantaista perjantaihin
kello 9–15. Muina aikoina voit jättää vastaajaan viestin.
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