
Aineiston käyttö ja kopiointi ilman Länsimetron lupaa on kiellettyä.
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Metro luo kasvua

70 000 
uutta 

asukasta

100 % 
kasvu 

työpaikoissa

13
asemaa
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Metro pääkaupunkiseudulla

Aineiston käyttö ja kopiointi ilman Länsimetron lupaa on kiellettyä.
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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 asemaa:  Lauttasaari, Koivusaari, 

Keilaniemi, Aalto-yliopisto, Tapiola, 

Urheilupuisto, Niittykumpu, Matinkylä

• Liikenne alkoi 2017

• Länsimetro Oy omistaa asemat ja 

radan

MATINKYLÄ – KIVENLAHTI 

• 7 kilometriä

• 5 uutta asemaa: Finnoo, Kaitaa, 

Soukka, Espoonlahti, Kivenlahti

• Varikko Sammalvuoreen 

• Luovutetaan HKL:lle 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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Metro Kivenlahteen

5 uutta asemaa, 17,5 kilometriä tunnelia ja varikko 

Sammalvuoressa.
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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



10

• 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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• Rakennusurakat käynnissä 
asemilla ja ratalinjalla

• Louhinta alitti budjetin n. 14 
miljoonalla eurolla 

• Talotekniset työt alkaneet 
kaikissa urakoissa

• Käyttöönoton suunnittelu 
aloitettu 

• Sammalvuoren varikko 
valmistuu tänä vuonna

Mitä tehdään parhaillaan

Finnoo, sammutusreitinkuilun elementtiasennukset
Kuva: T. Mankki
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Millaista metroa rakennetaan?
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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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Yli puolet asemahallista on 
teknisiä tiloja.



15

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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Kakkosvaiheen asemat –
teknisesti modernit, 

arkkitehtuuriltaan näyttävät, 
turvallisuudeltaan 

huippuluokkaa
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• Lasi-, metalli- ja 
betonipintoja 
pehmentävät rannikon 
ja lintukosteikon 
luonnosta 
inspiraationsa saaneet 
sävyt. 

• Arkkitehtuuri kuvastaa 
aseman urbaania 
ympäristöä ja taiteen 
avulla korostetaan 
luontoaiheita

Finnoo
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• Aseman suunnittelusta vastaa PES-
Arkkitehdit Oy

• Asemaa palvelee kehittyvää uutta Finnoon 
noin 17 000 asukkaan kaupunginosaa

• Asemalaiturilla Leena Nion teos 
”Haavekuvia”

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

• Aseman suunnittelusta vastaa PES-
Arkkitehdit Oy

• Molemmissa laituriseinissä Antti Tantun 
teos ”Juurtuminen”

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

Aseman suunnittelusta vastaa ALA Architects

Asemalle tulee Taneli Rautiaisen taideteos 
”Sfäärit”, joka sijoittuu aseman eri kohtiin 
laituritasolta sisäänkäynnille 

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.

• Aseman suunnittelusta vastaa ALA 
Architects

• Aseman taiteena valo- ja ääniteos Hans 
Rosenströmin ”Varjot veden pinnalla”

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.

• Aseman suunnittelusta vastaa ALA 
Architects

• Pääteaseman taiteen muodostaa Kalle 
Mustosen teos ”Kulkijat”

• Teoksen muodostaa kaksi noin kaksi ja 
kolme metriä korkeaa, metrolaiturin 
keskiosassa olevaa puista humoristista 
hahmoa

Kivenlahti 
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• työyhteenliittymä 
Sammalvuori 
(Kalliorakennus-Yhtiöt 
Oy, EM Pekkinen Oy, 
Konevuori Oy Sitowise
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


