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Vastuullista omistamista ja tavoitteiden mukaista rakentamista 

Länsimetro Oy:n tehtävä on raken-
taa, omistaa, ylläpitää ja kehittää 
Länsimetron metrojärjestelmää, 
rataa ja asemia Ruoholahdesta 

länteen. Metrojärjestelmän ja infran omistajana 
Länsimetron tehtävänä on varmistaa, että 
länsimetron metrojärjestelmä asemineen 
on turvallinen matkustamisympäristö koko 
elinkaarensa ajan. 

Länsimetron rakentaminen toteutetaan kah-
dessa vaiheessa. Länsimetro Oy on vastannut 
hankesuunnitelman mukaisen kokonaisuuden 
rakennuttamisesta ensin Ruoholahdesta 
Matinkylään ja vastaa rakennuttamisesta 
rakentamisen toisessa vaiheessa Matinkylästä 

Kivenlahteen. Länsimetro Oy omistaa metro-
radan asemineen Ruoholahdesta Matinkylään. 
Rataosuuden pituus on noin 14 kilometriä. 
Osuudelle sijoittuu kahdeksan asemaa, joista 
Lauttasaari ja Koivusaari sijaitsevat Helsingissä 
ja Keilaniemi, Aalto-yliopisto, Tapiola, Urheilu-
puisto, Niittykumpu sekä Matinkylä Espoossa. 

Toisessa vaiheessa Matinkylästä Kivenlah-
teen Länsimetro-projektissa rakennetaan seit-
semän kilometriä uutta ratalinjaa ja viisi uutta 
asemaa sekä Sammalvuoreen maanalainen 
metrovarikko.  Rakenteilla olevalla Matinkylä 
– Kivenlahti osuudella Finnoon, Kaitaan, 
Soukan, Espoonlahden ja Kivenlahden asemat 
sekä Sammalvuoren maanalainen metrova-

rikko liityntäraiteineen jäävät myös Länsimetro 
Oy:n omistukseen  valmistuttuaan. Toisen 
rakennusvaiheen päättyessä  Länsimetro Oy 
vastaa noin 2,5 miljardin euron kiinteistö- ja 
infraomaisuudesta.

Omistajakaupungit ovat sopineet raken-
nus- ja ylläpitokustannusten kattamisesta 
rajalta poikki periaatteella siten, että kumpikin 
osakas vastaa omalla alueellaan toteutettavien 
investointien rahoituksesta ja niiden kunnossa-
pidosta syntyvistä kustannuksista. 

Ensimmäisen vaiheen rata ja asemat 
 luovutettiin HKL:n hallintaan, vastuulle 
ja hoitoon 3.10.2017. Matkustajaliikenne 
ensimmäisellä vaiheella alkoi 18.11.2017. 

HKL vastaa Länsimetron omistamien 
asemien ja radan huollosta ja ylläpidosta 
ja raportoi siitä Länsimetro Oy:lle. HKL 
vastaa myös metroliikenteen operoinnista ja 
liikennöi länsimetron alueella kahdella linjalla, 
Vuo saaresta Matinkylään ja Mellunmäestä 
Tapiolaan. HKL myös omistaa liikennöinti-
kaluston, eli metrojunat.
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Toimitusjohtajan katsaus

Länsimetron ensimmäinen osuus 
Ruoholahdesta Matinkylään on ollut 
liikenteellä jo yli kaksi vuotta. Matkus-
tajien käytössä on uutta, maailman 

turvallisinta metroinfraa. Kakkosvaiheen osuus 
Matinkylästä Kivenlahteen on rakenteilla ja 
rakentaminen etenee hankesuunnitelman 
mukaisesti. 

Liikenne omistamallamme osuudella on 
sujunut häiriöttä. Kehitämme myös jatkuvasti 
asemien käytettävyyttä ja panostamme 
turvallisuuteen.  Ympäröivän kaupunkiraken-
tamisen edettyä Matinkylässä ja Tapiolassa 
on myös ykkösvaiheen uusien sisäänkäyntien 
rakentaminen edennyt. Keväällä 2019 avattiin 
Tapiolan eteläinen sisäänkäynti, joka parantaa 
merkittävästi matkustajakokemusta ja matkan 
sujuvuutta Tapiolassa. Matinkylän läntinen 
sisäänkäynti avataan matkustajille 2020 
loppupuolella. 

Metroa rakennetaan, koska se tuo 
elin voimaa ja mahdollistaa uusien kotien, 
 palvelujen ja työpaikkojen syntymisen 
ekologisella tavalla. Metro on kestävää joukko-
liikennettä ja asemat ovat arkkitehtuuriltaan 
vetovoimaisia suomalaista arkkitehtuuri-
osaamista parhaimmillaan.

Toimiva, helppo joukkoliikenne lisää 
alueen elinvoimaisuutta ja saavutettavuutta.  
Matinkylän kirjasto oli vuonna 2018 Suomen 
vilkkain, Espoon modernin taiteen museo 
EMMA valittiin samana vuonna vuoden 
museoksi ja Espoo vuoden matkailualueeksi. 
Espoon kaupunki avasi 2016 Ison Omenan 
palvelutorin. Ensimmäisen toimintavuoden 
aikana Ison Omenan palvelutorille tehtiin 
yhteensä 1,3 miljoonaa asiakaskäyntiä. 
Länsimetron ykkösvaiheen liikenne oli alkanut 
marraskuussa 2017.

Metro on iso investointi, ykkösvaiheen 
loppukustannusarvio on 1 186 miljoonaa 
euroa. Harva kuitenkaan tietää, että jo vain 
yksi toimija, Lähi-Tapiola on investoinut yhden 
aseman läheisyyteen Tapiolaan noin puoli 
miljardia euroa. Metro lisää alueen vetovoimaa 
niin yritysten ja toimintojen sijoittumispaikkana 
kuin asumisenkin osalta. Ilman metron 
rakentamispäätöstä Aalto-yliopistoa olisi 
tuskin syntynyt. Poikittaista joukkoliikennettä 
pääkaupunkiseudulla tulee 2020-luvulla vielä 

Vastuullisena omistajana 
haluamme kehittää ja 

parantaa matkustajakokemusta 
jatkuvasti. Varmistamme, että 
osuutemme on yksi maailman 
turvallisimmista ja asemat 
ovat vetovoimaisia ja ikonisia 
alueensa tunnusmerkkejä” 

sujuvoittamaan Otaniemestä Itäkeskukseen 
jatkuva pikaraitiotie Raide-Jokeri.

Länsimetro ei ole vain Helsingin ja Espoon 
hanke. Julkinen liikenne ja toimivat matka-
ketjut parantavat koko Suomen mahdollisuuk-
sia menestyä kansainvälisessä kilpailussa 

osaamis- ja tietointensiivisistä yrityksistä ja 
työpaikoista. Emme rakenna vain metroa vaan 
kaikkea sitä mitä metro mahdollistaa.

Ville Saksi 
Länsimetro Oy:n toimitusjohtaja 
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Toimintaympäristö

Joukkoliikennepalveluiden järjes-
tämi sestä ja joukkoliikenteen 
suunnittelusta jäsenkuntiensa 
alueella, aikatauluista ja metron 

liityntäliikenteestä vastaa Helsingin seudun 
liikenne kuntayhtymä (HSL).

Joukkoliikennepalveluita operoi Helsingin 
kaupungin liikenneliikelaitos (HKL). HKL 
omistaa, hallinnoi ja ylläpitää sekä kehittää 
nykyistä kantametron rataa Mellunmäestä ja 
Vuosaaresta Ruoholahteen sekä omistaa ja 
huoltaa liikkuvan kaluston. HKL:n omistuk-
sessa ovat myös kaupunkiraideliikennevarikot, 
joiden toiminnoista se vastaa. 

Länsimetron osuudella HKL toimii metro-
radan ja asemien ylläpito- ja hallintopalvelujen 
tuottajana sekä vastaa rataverkon haltijana 
Liikenne- ja viestintävirastolle raideliikennelain 
velvoitteista (Traficom) 3.2.2017 allekirjoi-
tetun ja 27.11.2019 päivitetyn ja uudistetun 
 Länsimetro Oy:n ja HKL:n välisen yhteistyö-
sopimuksen mukaisesti. 

Joukkoliikenneväylänä Länsimetro 
muodostaa keskeisen ja merkittävän osan 
pääkaupunkiseudun joukkoliikennepalveluiden 
runkolinjastoa.

Länsimetro Oy rataosuuden sekä asemien 
omistajana ja kehittäjänä välillä Ruoholahti – 
Kivenlahti tarjoaa edellytykset joukkoliikenne-
palvelujen sujuvalle ja tehokkaalle järjestämi-
selle ja liikenteen turvalliselle operoinnille.  

Länsimetron varrella tapahtuva kaupunki-
kehitys on molemmissa omistajakaupungissa, 

mahdollistanut ekologisen kaupunki kehityksen. 
Erityisesti Espoossa Länsimetro on auttanut 
kaupunkia kasvamaan ja kehittymään Espoon 
strategian mukaisten kasvu- ja laatu-
tavoitteiden sekä toiminnallisten tavoitteiden 
mukaisesti. 

Kaksi miljardia maan alle, 30 miljardia maan päälle– 
Länsimetro on Espoon kasvumoottori

Länsimetron tulo on kiihdyttänyt Espoon kaupunkikehityksen uudelle  vaihteelle. 
Lähivuosikymmeninä metron kasvukäytävälle on tulossa asuntoja, työpaikkoja ja 
palveluita jopa 30 miljardin euron arvosta. 

Yksityinen 
liikenne
75 %

PK-seudun sisäiset matkat 
arkivuorokaudessa 20181

~4 miljoonaa matkaa

PK-seudun joukkoliikenteen matkat 
arkivuorokaudessa 20181

~1 miljoona matkaa

Bussi
40 %

Myynti &  
markkinointi

Ylläpito

Omistaminen

Ylläpidon tuottaminen

Ylläpidon tilaaminen
Omistaminen

Rakentaminen

Operointi

Kalusto

Infra

Suunnittelija 
(tilaaja)

Rahoitus

Juna
21 %

Raitiovaunu
12 %

Metro
27 %

Joukkoliikenne
25 %

Länsimetro Oy:n asema julkisen liikenteen arvoketjussa

1 Liikkumistottumukset Helsingin seudulla, HSL 2018

Neljännes PK-seudun sisäisen joukkoliikenteen 
matkoista tehtiin metrolla 2018

Metron arvoketjussa Länsimetro Oy toimii infran 
omistajana ja rakentajana ja vastaa ylläpidosta

LÄNSIMETRO TOIMINTAKERTOMUS 2019 4



Kivenlahti
Stensvik

Espoonlahti
Esboviken

Soukka
Sökö

Kaitaa
Kaitans

Finnoo
Finno

Matinkylä
Mattby

Niittykumpu
Ängskulla

Urheilupuisto
Idrottsparken

Tapiola
Hagalund

Keilaniemi
Kägeludden

Koivusaari
Björkholmen

Lauttasaari
Drumsö

Ruoholahti
Gräsviken

Kamppi
Kampen

Aalto-yliopisto
Aalto-universitetet

Helsinki
Espoo

Kirkkonummi Espoo

Länsimetro Oy on Espoon ja Helsingin kaupunkien 
yhteisesti omistama keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö. 
Espoon kaupungin omistusosuus on 84,4 %, Helsingin 
kaupungin 15,6 %. Yhtiön tehtävänä on rakentaa, 

omistaa, ylläpitää ja kehittää Länsimetron metrojärjestelmää, 
rataa ja asemia Ruoholahdesta länteen.

Länsimetro Oy muodostaa alikonsernin, johon kuuluvat tytä-
ryhtiöt vastaavat liityntäpysäköinti ja bussiterminaali toimintojen 
tuottamisesta metrokäytävän yhteydessä.

Länsimetro Oy:n palveluksessa oli vuoden 2019 lopussa 
20 henkilöä. Matinkylä – Kivenlahti -projektin toteutusta varten 
 Länsimetro Oy toimii integroidussa tilaajaorganisaatiossa yhdessä 
rakennuttamispalveluista vastaavien ulkopuolisten asiantuntijoi-
den kanssa. Tämän organisaation vahvuus on 126 henkilöä.

Organisaatio ja tehtävät

Länsimetro Oy:n omistamisen, 
ylläpidon ja kehittämisen tehtävät

Hallinnolliset tehtävät
• Yhtiöoikeudelliset tehtävät

• Taloushallinto

• Turvallisuus ja riskienhallinta

• Viestintä

• Henkilöstöhallinto 

• Kiinteistöomaisuuden kaupallinen kehittäminen

Elinkaaren hallinnan tehtävät
• Metrojärjestelmän hallinnointi, kehittäminen ja ylläpito

• Turvallisuus ja riskienhallinta

• Metron käytettävyyden parantamiseen liittyvät hankkeet

• Länsimetron 1. vaiheen loppuunsaattamisen ja 
takuuajan työt

• Länsimetron 1. vaiheen urakoiden takuutyöt ja -asiat

• Käyttöönottotehtävät

• Ympäristönhallinta ja -seuranta

• Luvat ja lausunnot viranomaisille ja kolmansille 
osapuolille

Länsimetro Oy:n toimintaa ohjaa hallitus, jonka omistajat 
nimittävät. Hallitukseen kuuluu 6 omistajien nimeämää 
jäsentä. Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan 
asianmukaisesta järjestämisestä. Lisäksi hallitus vastaa siitä, 
että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asian-
mukaisesti järjestetty.

Länsimetro Oy kuuluu Espoo-konserniin. Yhtiö raportoi 
säännöllisesti omistajilleen Espoon ja Helsingin kaupungeille 
konserniohjeiden määräysten mukaisesti. Yhtiön omistaja-
ohjauksesta vastaavat Espoon ja Helsingin konsernijaostot.

Länsimetro Oy on julkinen hankintayksikkö ja se kilpailuttaa 
hankinnat hankintalain mukaisesti.
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Matkustajaliikenne Matinkylään alkoi 18.11.2017. 
Länsimetron osuudella HKL toimii metroradan ja 
asemien ylläpito- ja hallintopalvelujen tuottajana. 
Kahden ensimmäisen täyden toimintavuoden 

aikana on ylläpidon, hallinnon ja kehittämis- sekä investointi-
hankkeiden toteutusta ja vastuita tarpeen edelleen kehittää.  
Länsimetro Oy:n ja HKL:n välinen sopimus Länsimetron 
ylläpidosta ja hallinnoinnista päivitettiin vuoden 2019 aikana. 
Päivitetty sopimus paransi kustannusseurantaa, lisäsi läpi-
näkyvyyttä ja toiminnan seurattavuutta. 

Länsimetron ensimmäisen vaiheen työt jatkuivat vuoden 
2019 aikana Tapiolassa ja Matinkylässä, joissa molemmissa 
parannetaan metroaseman saavutettavuutta rakentamalla 
asemalle toinen sisäänkäynti. Sekä Tapiolassa että Matin-
kylässä aseman uusi sisäänkäynti liittyy tiivisti kehittyvään 
kaupunkiympäristöön. Tapiolassa sisäänkäynti on valmistunut 
ja uusi etelänpuoleinen sisäänkäynti otettiin käyttöön 4.3.2019. 
Samaan aikaan avattiin uusi liityntäliikenteen bussiterminaali, ja 
Merituulentie avattiin liikenteelle. Muutosten myötä liikkuminen 
ja asiointi Tapiolassa helpottuivat merkittävästi. Matinkylässä 
sisäänkäynti liittyy uuteen hotellihankkeeseen ja myöhemmin 
myös uimahalliin. 

Käynnissä on myös useampia kehityshankkeita, joissa 
kehitetään mm. asemien kulunvalvontaa, teknisiä valvonta-
järjestelmiä sekä tilojen tiedonsiirtojärjestelmiä ja parannetaan 
asemien käytettävyyttä. 

Vuonna 2019 aloitettiin työt Urheilupuiston itäisen poistumis-
tieportaan muuttamiseksi sisäänkäyntireitiksi asemalle idän 
suunnasta saapuville matkustajille sekä Keilaniemen aseman 
koulutus- ja näyttelytilan muutostyö liiketilakäyttöä varten. 

Matinkylän aseman huoltotunneliin toteutettiin yhteis-
väestönsuoja, jonka noin 2400 vss-paikan käyttöoikeus on 
Espoon kaupungilla. Matinkylän asemalle bussiterminaalitasolle 
toteutettiin ilmavirtojen paremman hallinnan lähtökohdista lasi-
seinärakenteita sekä parannettiin liukuportaan käytettävyyttä.

Käyttö, omistaminen ja kehittäminen

Tehotyötä öisin, vaativaa logistiikkaa, yhteensovittamista  
– Näin Tapiolan metron uusi sisäänkäynti testattiin

Tapiolan metroaseman toinen, etelänpuoleinen sisäänkäynti otettiin käyttöön 4.3.2019. Samaan 
aikaan avattiin uusi liityntäliikenteen bussiterminaali, ja Merituulentie avattiin liikenteelle. Muutosten 
myötä liikkuminen ja asiointi Tapiolassa helpottuvat merkittävästi.

”Meille rakentajille Tapiolan toisen sisäänkäynnin käyttöönotto tarkoitti liikenteellä olevan metron 
järjestelmien laajentamista käsittämään uutta sisäänkäyntiä. Järjestelmiä ovat esimerkiksi turva- 
automaatio, automaattinen savunpoisto ja ylipaineistusjärjestelmä, paloilmoittimet, sprinklerit, hissit, 
liukuportaat ja kuulutusjärjestelmä”, sanoo projektipäällikkö Perttu Tavia Länsimetro-projektista.
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Metrojärjestelmään liittyvinä kehittämishankkeina on 
käynnistetty mm. Virve-verkon kuuluvuuden parantamiseen, 
kamera- ja kulunvalvontaan liittyvät hankkeet.

Ympäristöseurantoja ja raportointia on jatkettu viran-
omaisten edellyttämässä laajuudessa. Pohjaveden imeytys-
toimia jatketaan Lauttasaaressa sekä Urheilupuistossa.

Käytännöt ovat vakiintuneet yhteistyössä viranomais-
tahojen kanssa. Länsimetro Oy toimii rakennetun ympäristön 
kehittämisessä aktiivisesti yhteistyössä kaavoitus- ja lupa-
viranomaisten kanssa. Erilaisia lausuntoja rakennuslupia ja 
asemakaavaehdotuksia koskien toimitetaan viranomaisten ja 
asemaympäristöissä eri toimijoiden toimesta käynnissä olevien 
kehityshankkeiden pyynnöstä.

Omaisuus- ja käyttöriskejä on arvioitu ja riskienhallinnan 
toimenpiteitä kehitetty useassa työpajassa yhdessä HKL:n, 
pelastusviranomaisten ja Espoon kaupungin edustajien kanssa. 
Yleisesti riskivaikutusten painopiste on kuluneen vuoden 
aikana siirtynyt kustannuksista turvallisuuden suuntaan. Tämä 
ei kuitenkaan tarkoita, että turvallisuustaso olisi heikentynyt, 
vaan kehitys johtuu siitä, että merkittävä kustannusriskeistä 
on ratkaistu, poistunut tai niiden kustannusvaikutukset ovat 
vähentyneet. Uusina merkittävimpinä riskeinä on tunnistettu 
metron kapasiteetin kasvattamiseen liittyvät epävarmuustekijät.

Vuoden 2019 aikana laadittiin laaja selvitys Länsimetron 
asemien kaupallisten tilojen potentiaalista sekä polkupyörä-
pysäköintipaikkojen mahdollisista sijoituspaikoista. Matinkylän 
asemalle päätettiin toteuttaa pilottihanke digitaalisesta mainos-
pinnasta. Pilotin perusteella arvioidaan vastaavan laitteiston 
sijoittamismahdollisuuksia kaikille asemille.

Kesällä otettiin käyttöön uusi tiedonhallintajärjestelmä, METTI, 
ensi vaiheessa Länsimetron toisen rakennusvaiheen osalla ja 
aloitettiin uuden sähköisen huoltokirjajärjestelmän kehittäminen 
kahden vuoden aikana saadun käyttäjäpalautteen lähtökohdista. 
Taustalla kehittämishankkeille on, että käytössä olevien järjes-
telmien sopimus nykytoimittajan kanssa päättyy vuoden 2020 
lopussa, jolloin korvaavat tiedonhallintajärjestelmät tulee olla 
käytössä koko Länsimetron toiminnassa ja molemmilla osuuksilla.
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Matinkylä-Kivenlahti rakentaminen 

Matinkylä-Kivenlahti -hanke 
perustuu Espoon kaupungin-
valtuuston 19.3.2018 hyväk-
symään päivitettyyn hanke-

suunnitelmaan, joka määrittelee hankkeen 
sisällön, budjetin ja aikataulun. Länsimetro 
Oy vastaa Espoon kaupungin laatiman 
hankesuunnitelman toteutuksesta. Länsi-
metro-projekti vastaa siitä, että rataosuus, 
asemat ja varikko rakennetaan aikataulussa 
ja hankesuunnitelman sekä kustannus arvion 
mukaisesti. Jokaisella asemalla, ratalinjalla 
ja Sammalvuoren varikolla on oma projektin-
johtourakoitsijansa. Projektia varten on 
perustettu kaikki osapuolet hankkeeseen 

sitouttava integroitu projektiorganisaatio, 
joka työskentelee Espoon Matinkylässä niin 
kutsutulla big room – periaatteella.

Hankkeen eteneminen

Matinkylä-Kivenlahti osuudella rakennustyöt 
ovat olleet käynnissä kaikissa kohteissa. Töiden 
painopiste siirtyi vuoden loppua kohti runko-
rakennetöistä taloteknisiin töihin. Sammal-
vuoren varikolla talotekniset työt käynnistyivät 
jo aikaisemmin ja loppuvuodesta painopiste 
on ollut viimeistelytöissä. Sammalvuoren 
rakennustyöt valmistuivat pääosin vuoden 
lopulla ja käyttöönottovaihe alkaa alkuvuodesta 

2020. Asemilla ja ratalinjalla kaikki hankinnat 
saatiin loppuun. Myös sivu-urakoiden kaikki 
hankinnat on nyt tehty ja sivu-urakoiden työt 
käynnistyi vät kohteissa. Urakoiden yhteen-
sovitus on keskeisessä asemassa ja siihen on 
panostettu. Jokaiselle asemalle valittiin aseman 
 arkkitehtuurin sopiva taidemuoto. 

Hankkeen valmistumisen kannalta 
merkittävin riski on ollut Espoonlahden 
aseman rakenteiden valmistuminen ajoissa. 
Espoonlahden asemalla on yhteisiä rakenteita 
kauppakeskus Lippulaivan kanssa. 

Vuoden 2018 aikana käyttöönotettu 
tilannejohtamisen malli vakiinnutettiin ja 
tilannekeskustoimintaa kehitettiin edelleen 

vuoden 2019 aikana. Tilannekuvan seuraami-
nen on muodostunut kiinteäksi osaksi projektin 
johtamismallia. Yhteistyön parantamiseksi 
on työskennelty aktiivisesti ja projektinjoh-
tourakoitsijoiden kanssa on pidetty yhteisiä 
työpajoja. Hankkeen dokumentaatiohallinnan 
tietojärjestelmä uusittiin ja metrotiedonhallinta-
järjestelmä METTI otettiin käyttöön. Käyttöön-
ottovaiheen valmistelu on aloitettu.

LUE LISÄÄ:
Miten metroasema  
rakennetaa n? }
Rakentamisen etenemistä 
 seurataan tilannehuoneessa }
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Länsimetron big roomissa koko projektin tilannekuvaa seurataan 
jatkuvasti päivittyviltä, digitaalisilta näytöiltä. 2018 Projektiyhdistys 
palkitsi Länsimetron big room toimintatavan vuoden projektiteko-
palkinnolla. 

Länsimetroa rakentaa 38 eri 
toimijaa – 10 000 työntekijää

Länsimetron Matinkylä-Kivenlahti-osuutta 
rakentaa yhteensä 38 eri urakoitsijaa ja 
toimittajaa. Kaikki urakat kilpailutettiin 
2019. Rakentajia oli vuoden lopulla noin 
1 200 ja pakollisen työmaaturvallisuuteen 
keskittyvän työmaaperehdytyksen käynyt 
noin 10 000 työntekijää. 

”Kokonaisuutena kilpailutus sujui onnis-
tuneesti. Valitsemamme urakkamuoto 
osoittautui hyväksi valinnaksi. Saimme 
riittävästi kilpailua aikaiseksi ja osaavat 
toimijat vaativan hankkeen läpivientiin, ” 
kertoo Länsimetron toimitusjohtaja  
Ville Saksi.

Aikataulu ja kustannukset

Matinkylä-Kivenlahti -hanke etenee kokonai-
suutena hankesuunnitelman aikataulun 
mukaisesti. Asemien rakennusurakoiden 
toteutuksissa on viiveitä ja sivu-urakoiden 
hankinnat eivät edenneet täysin aika taulussa. 
Suunnittelu tilanne on pääosin hyvä ja 
rakennusurakat on edenneet pääosin ilman 
suunnittelusta johtuvia tuotantoviiveitä. 
Viiveiden ei kuitenkaan arvioida vaikuttavan 
hankesuunnitelman mukaisten tavoitteiden 

saavuttamiseen. Tavoitteena on, että Matin-
kylä-Kivenlahti osuus luovutetaan operaattori 
HKL:n käyttöön vuoden 2023 aikana. 
Matkustaja liikenteen aloituksesta päättää HSL. 

Hankkeen aikatauluhallinnan onnistumisen 
kannalta merkittävää on pää- ja sivu-urakoiden 
aikatauluyhteensovitus, johon onkin kiinnitetty 
tilaajan toimesta erityistä huomiota. 

Hanke etenee kokonaisuutena kustannus-
arvion mukaisesti. Kaikki rakennusurakkahan-
kinnat pysyivät budjetissa. Myös sivu-urakka-
hankinnat ovat pysyneet kokonaisuutena 

budjetissa, vaikkakin osa hankinnoista on 
ylittänyt ja osa alittanut budjetin. Suunnittelun 
kustannusennustetta on päivitetty. Tavoitehin-
nan muutosesitysten määrä urakoissa on odo-
tusten mukaisesti lisääntynyt rakennustöiden 
edetessä ja kustannusennusteita on korjattu 
ylöspäin. Merkittäviä kustannusriskejä ei ole 
tunnistettu eikä hankesuunnitelman mukaisen 
tavoitteen toteutuminen kustannustenkaan 
osalta ole vaarassa.

Matinkylä-Kivenlahti -osuus rahoitetaan 
lainoilla ja valtionavustuksilla. Rahoittajina 

toimivat Euroopan investointipankki (EIB), 
Pohjoismainen investointipankki (NIB) ja 
Kuntarahoitus. 

EIB on sitoutunut myöntämään rahoitusta 
450 miljoonaan euroon saakka ja NIB 150 
miljoonaan euroon saakka. Kuntarahoituksen 
rahoitusosuutta ei ole rajoitettu. Valtio on sitou-
tunut osallistumaan hankkeen kustannuksiin 
30% osuudella. Valtion osuudelleen asettama 
katto on 240 miljoonaa euroa. 

Vuoden 2019 aikana hankkeen toteu-
tukseen hankittiin uutta lainarahoitusta 
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Työturvallisuuteen panostetaan ja 
tilannetta seurataan aktiivisesti. Rakentamisen 
volyymeissa saavutetaan kohta huippu; metro-
työmaalla työskentelevien henkilöiden määrä 
nousi ensimmäisen kerran jo yli tuhannen 
henkilön. Myös tapaturmien määrä on henkilö-
määrän nousun seurauksena ollut kasvussa. 
Työturvallisuuteen, työturvallisuuskulttuurin 
edistämiseen sekä tapaturmien ennaltaeh-
käisyyn kiinnitetään jatkuvaa huomiota. 
 
 
Liityntäpysäköinnin 
uudelleenjärjestely
 
Hankesuunnitelman mukaista liityntäpysäköinti-
paikkajakoa on suunniteltu muutettavaksi. 
Selvitysten mukaan tulevaisuuden käyttöaste 
jäisi hankesuunnitelman mukaisesti toteutet-
tuna vajaaksi etenkin Kivenlahdessa. Suunni-
telmana on toteuttaa kalliopysäköintihallin 
sijaan pysäköintipaikkoja maanpäälliseen 
pysäköintitaloon ja kenttäpaikkoihin, sekä 
vähentää ennustettua liityntäpysäköinti-
paikkojen ylikapasiteettia 300 paikalla.

Uudelleenjärjestelyn yhteydessä on suunni-
teltu, että pyöräpysäköintipaikkojen määrää 
lisätään ja niiden laatua parannetaan koko 
Länsimetron osuudella (Ruoholahti-Kivenlahti). 
Vuoden 2019 lopussa liityntäpysäköinnin 
uudelleenjärjestely on vasta suunnittelu-
vaiheessa ja odottaa Espoon kaupungin 
päätöstä.

155  miljoonaa euroa.  Kivenlahti-Matinkylä 
 -hankkeen kokonaisrahoitus on vuoden 
loppuun  mennessä 460 miljoonaa euroa 
lainarahoitusta ja 109,5 miljoonaa euroa 
valtionavustusta. 

Rahoituksen kustannusennuste koko 
hankkeen rakentamisen ajalta on noin 40 
miljoonaa. Ennuste perustuu olemassa olevien 
lainojen osalta sovittuun kiinteään korkoon. 
Ennusteessa on varauduttu vastikerahoituksen 
alkamiseen vuoden 2023 alusta ja kahden 
prosentin korkotasoon uusissa lainoissa.

Rakentamisen työturvallisuus

Rakentamisen työturvallisuuden tavoitteena 
oli alle 12 tapaturmaa miljoonaa työtuntia 
kohden. Työturvallisuuden toteuma vuonna 
2019 oli 12,1 tapaturmaa miljoonaa työtuntia 
kohden. Matinkylä-Kivenlahti -projektissa 
käytössä olevat ja valtakunnalliset luvut eivät 
ole suoraan vertailukelpoisia, koska käytössä 
on tiukempi laskentatapa. Valtakunnallisella 
tavalla laskettuna tulos olisi 9 tapaturmaa 
miljoonaa työtuntia kohden. Myös tavoite on 
Matinkylä-Kivenlahti -hankkeessa asetettu 
merkittävästi tiukemmaksi kuin rakennusalan 
keskimääräinen taso Suomessa. Rakennus-
alan valtakunnallinen keskiarvo on 60 kpl/
miljoonaa työtuntia kohden ja infrarakenta-
misen valtakunnallinen keskiarvo on 30 kpl/
miljoonaa työtuntia kohden. 

2019 asemille valittiin taide ja taiteilijat – asemien 
vetovoimaisuus syntyy taiteesta ja arkkitehtuurista 

Länsimetron jokaiselle uudelle kakkosvaiheen asemalle tulee taidetta 
osaksi aseman arkkitehtuuria. Taiteen avulla halutaan lisätä asemien 
vetovoimaisuutta, viihtyisyyttä ja tunnistettavuutta.  

Taideteokset edustavat taiteen eri muotoja – asemille on haluttu 
valoa, ääntä, maalauksia ja kuvanveistoa. Teoksen on myös istuttava 
aseman arkkitehtuurin ja oltava helposti ylläpidettävä ja huollettava. 
Taide lisää asemien viihtyisyyttä, mutta sillä on myös koko aseman 
suunnitteluun liittyviä tehtäviä – se parantaa metrossa suunnista-
mista auttamalla matkustajaa erottamaan asemat toisistaan. 
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Ympäristö

Vuoden 2019 aikana Matinkylä-Kivenlahti 
-projektissa on toteutettu pohjavesitarkkailua, 
painumaseurantaa, vuotovesiseurantaa ja Hannus-
järven vedenpinnan tason tarkkailua. Projektin 

rakennustöillä ei ole ollut todettavaa vaikutusta tutkittujen 
pohjaputkien vedenlaatuun. Rakennusten painumaseuranta-
pisteissä muutokset ovat monin paikoin jääneet alle mittaus-
epätarkkuuden. Hannusjärven vedenpinnan tasossa ei ole ollut 
havaittavissa luontaisesta poikkeavia muutoksia. Maapohja-
vesiputkien pinnan tason vaihtelu on lähinnä ollut luontaista 
vaihtelua, lukuun ottamatta Riilahden kuilun ja Sammalvuoren 
liityntäraiteen aluetta, jossa aloitettiin varautumissuunnitelman 
mukainen pysyvä imeytys jo vuonna 2018. Vuoden 2019 aikana 
liityntäraiteen alueen kiinteistön pihan painumat on korjattu 
kuntoon ja Riilahden kuilun alueen imeytyskaivot on korotettu 
imeytyksen tehostamiseksi. Vuoden 2019 aikana koostettiin 
laaja Länsimetron Matinkylä-Kivenlahti -projektin ympäristö-
selonteko, jossa on käsitelty ympäristövaikutusten tulokset 
louhinta- ja rakentamisvaiheen osalta vuosilta 2014-2019.  

Tulosten perusteella on valittu ympäristöindikaattorit, jotka 
kuvaavat parhaiten projektin laajoja ympäristövaikutuksia 
kattaen pääraaka-aineiden sekä energian ja polttoaineen 
kulutuksen, hiilidioksidipäästöt, louheen ja jätteiden muodos-
tumisen ja hyödyntämisen, pohjavesi ja maaperäseurannat, 
veden kulutuksen ja jätevedet, luonnon monimuotoisuuden, 
pölyämisen, melu- ja tärinävaikutukset sekä sidosryhmät ja 
vuorovaikutuksen. Ympäristöselonteko päivitetään vuosittain 
projektin valmistumiseen saakka. 

LUE LISÄÄ:
Länsimetron ympäristöselonteko }
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Tytäryhtiöt

Länsimetro Oy:llä on kaksi tytär-
yhtiötä sekä kaksi osakkuusyhtiötä. 
Tytäryhtiöt ovat Koy Matinkylän 
bussiterminaali ja Koy Matinkylän 

liityntäpysäköinti. Näiden lisäksi Länsimetro Oy 
omistaa osuuden Tapiolan keskuspysäköinti 
Oy:stä sekä Koy Jousenpuiston pysäköinnistä, 
jonka omistuksesta on päätetty luopua. 
Omistus keskittyy tämän jälkeen Espoon 
kaupungille.  

Kaikkien tytär- ja osakkuusyhtiöiden 
toiminta liittyy Ruoholahti-Matinkylä -projektin 
hankesuunnitelman mukaiseen metroliiken-
nettä tukevaan liityntäliikenteeseen.

Kiinteistö Oy Matinkylän Liityntäpysäköinti 

Yhtiön tehtävänä on ollut vastata Matinkylän liityntäpysäköinti-
paikkojen rakentamisesta ja nyt liityntäpysäköintipaikkojen 
ylläpidosta. Matinkylän liityntäpysäköinti rakennettiin osana 
Matinkylän metrokeskushanketta, joka toteutettiin yhdessä 
Citycon Oyj:n ja NCC Property Development Oy:n kanssa.

Matinkylän liityntäpysäköintilaitos otettiin käyttöön 
18.11.2017 metron matkustajaliikenteen aloituksen yhtey-
dessä. Metron liityntäliikennettä palvelee 353 autopaikkaa 
kauppakeskus Iso Omena -kauppakeskuksen P3-tasolla, 
joista 10 on sähköautojen latauspaikkoja ja 10 invapysäköinti-
paikkoja. Pysäköintilaitoksen operointi on annettu Aimo Parkin 
hoidettavaksi.

Tilikauden aikana pysäköintilaitoksen toiminta oli suunnitel-
man mukaista ja tehtiin pieniä korjaustöitä. Pysäköintilaitoksen 
toiminta on käyttöönoton jälkeen ollut vakaata ja pysäköinti-
paikkojen täyttöaste nousujohteinen. Täyttöasteen odotetaan 
edelleen nousevan, kun pysäköintilaitos tulee käyttäjille 
tutummaksi. Tätä on edistetty muun muassa lisäämällä 
opasteita ja kuluvan vuoden aikana pysäköintilaitoksen sisään- 
ja ulos käynnit ovat muutettu puomittomiksi helpottamaan 
liityntäpysäköintiä entisestään.

Pysäköintilaitoksen toiminta rahoitetaan pysäköinnistä 
saatavilla maksuilla sekä emoyhtiön suorittamilla hoito- ja 
rahoitusvastikkeilla. Tilikauden tulos oli 110 465,91 euroa.

Kiinteistö Oy Matinkylän Bussiterminaali

Yhtiön tehtävänä on ollut vastata Matinkylän bussiterminaalin 
rakentamisesta ja nyt bussiterminaalin ylläpidosta.

Matinkylän bussiterminaali toteutettiin osana Matinkylän 
metrokeskushanketta, joka toteutettiin yhdessä Citycon Oyj:n ja 
NCC Property Development Oy:n kanssa.

Matinkylän Bussiterminaali otettiin käyttöön 4.1.2018, jolloin 
HSL aloitti liityntäliikenteen Matinkylän metroasemalle.

Terminaalissa on 10 lähtölaituria, kolme saapuvan liikenteen 
laituria, pysäköintialue linja-autoille sekä sosiaalitilat kuljettajille. 

Terminaaliin ajaa toistakymmentä bussilinjaa ja sinne ajetaan 
lähes tuhat vuoroa päivittäin.

Tilikauden aikana bussiterminaali toimi suunnitelman 
mukaisesti. Iso Omena -kauppakeskuksen bussiterminaali-
tason lippuhalliin Länsimetro Oy on rakennuttanut lasiseinän 
liukuovineen lisäämään kauppakeskusviihtyvyyttä. Tilikauden 
tulos oli 64 126,77 euroa. Yhtiön toiminta rahoitetaan emoyhtiön 
suorittamilla hoito- ja rahoitusvastikkeilla.
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Arvio tulevasta kehityksestä 

Käyttö, omistaminen 
ja kehittäminen

Länsimetron ensimmäinen vaiheen 
matkustajaliikenne aloitettiin marras-
kuussa 2017. Länsimetro Oy omistaa 
käyttöönotetun metrojärjestelmän, 

eli asemat, radan ja niihin liittyvät tekniset 
järjestelmät, ja vastaa tämän omaisuuden 
hallinnoinnin ja kunnossapidon järjestämisestä 
ja valvonnasta, omaisuuden arvon säilyt-
tämisestä ja metroympäristön turvallisesta 
ja viihtyisästä käytettävyydestä sekä sen 
kehittämisestä.

Vuoden 2020 aikana Länsimetro ja HKL 
jatkavat metrojärjestelmän hoidon ja ylläpidon 
yhteistyön sekä operatiivisen toiminnan kehit-
tämistä. Tavoitteena on ylläpidon ja hallinnoin-
nin kustannusten läpinäkyvyyden ja toiminnan 
tehokkuuden mittaroinnin parantaminen. 

Vuoden 2020 aikana jatketaan käyttö-
vaiheen investointeja, joissa parannetaan 
yksittäisten teknisten järjestelmien, sekä 
asemien käytettävyyttä, muun muassa Urheilu-
puistossa, Matinkylässä ja Keilaniemessä. 
Lisäksi Koivusaaren aseman lattia tullaan 
korjaamaan. Näiden töiden ennakoidaan 
valmistuvan vuoden 2020 aikana. 

Metrojärjestelmään liittyvistä kehittä-
mishankkeista Virve-verkon kuuluvuuden 
parantamis- sekä kamera- ja kulunvalvonta-
järjestelmien kehittämishankkeiden ennakoi-
daan myös valmistuvaan vuoden 2020 aikana.  

Yhteistyötä lupa- ja lausuntoasioissa 
viranomaistahojen kanssa jatketaan sovittujen 
käytäntöjen mukaisesti. Länsimetro Oy toimii 
aktiivisesti rakennetun ympäristön kehittämi-
sessä yhteistyössä kaavoitus- ja lupaviran-
omaisten kanssa. 

Matinkylän asemalle alkuvuonna 2020 
valmistuvan digimainonnan pilottihankkeen 
perusteella arvioidaan vastaavan laitteiston 
sijoittamismahdollisuuksia kaikille asemille 
tarkoituksena lisätä merkittävästi mainonnan 
tuottoja.

Länsimetron tilojen kaupallisen käytön 
tehostamistoimenpiteitä jatketaan edelleen.

Sähköisen huoltokirjajärjestelmän 
kehitystyö jatkuu ja uudistetun huoltokirjan 
ennakoidaan olevan käytössä kevään 2020 
aikana.

Riskienhallintaa jatketaan yhteistyössä ja 
sovitun prosessin mukaisesti HKL:n kanssa 
tavoitteena tunnistaa omaisuuden hallintaa, 
käyttö- ja henkilöturvallisuutta sekä metro-
järjestelmän toimivuuden varmistamista kos-
kevat keskeiset riskit sekä määritellä keskeiset 
riskienhallintatoimenpiteet. Riskienhallinnasta 
raportoidaan Länsimetro Oy:n hallitukselle 
kvartaaleittain. Raporteissa tunnistetut riskit 
jaotellaan omaisuus- ja käyttöriskeihin.

Metrojärjestelmän hallinnoijana ja yllä-
pitäjänä HKL vastaa koko Länsimetro osuuden 
käyttö- ja henkilöturvallisuudesta sekä kehittää 
metrojärjestelmää ja sen turvallisuutta yhteis-
työssä Länsimetro Oy:n kanssa. Keskeisenä 

osana tässä on sitoutuminen sovittuun 
riskienhallinnan prosessiin. 

Matinkylä-Kivenlahti 
Vuoden 2020 aikana hankkeen rakentaminen 
on kiivaimmillaan. Runkotyöt saadaan 
valmiiksi kevään aikana ja rakentamisen 
painopiste on tästä eteenpäin teknisissä 
 järjestelmissä. Ratatekniset työt alkavat 
kesällä 2020 päällysrakenneurakan töillä. 

Hankkeen käyttöönottovaihe alkaa 
ensimmäisenä Sammalvuoren varikolla 
vuoden 2020 alkupuolella niin, että kohde on 
kokonaisuutenaan valmiina vuoden loppuun 
mennessä. Muun hankkeen osalta kevään 
aikana viimeistellään käyttöönottovaiheen 
toteutuksen suunnittelu ja projektinhallinta-
prosessit. Ensimmäisenä asemana käyttöön-
ottovaihe alkaa Kaitaalla syksyllä 2020, jota 
seuraa Kivenlahden asema vuoden lopulla. 

Vuosi 2020 on tärkeä koko hankkeen 
onnistumisen kannalta. Vuoden lopussa 
hankkeen kokonaisvalmistausasteen tulisi olla 
noin 90 %.

Edelleen jatkuva rakennusalan nousu-
suhdanne altistaa hankkeen kustannusnousu-
riskille, joka ei ole kokonaisuudessaan yhtiön 
hallittavissa.

Matinkylä-Kivenlahti -projektin merkittä-
vimmät riskit liittyvät urakoiden yhteensovit-
tamiseen ja liittyvien hankkeiden aikatauluun 
ja onnistumiseen. Yhteensovitusongelmat 
urakoiden välillä, rakennusvaiheen aikaiset 

muutokset teknisissä ratkaisuissa ja toteu-
tuksessa sekä metroasemien sovittamisessa 
ympäröivään kaupunkirakenteeseen ja 
asemien liittyviin hankkeisiin etenkin Espoon-
lahdessa (Lippulaiva) ja Kivenlahdessa 
voivat vaikuttaa merkittävästi koko hankkeen 
aikatauluun ja kustannuksiin. 

 Ympäristöseuranta
Ympäristöseurantoja ja raportointia jatketaan 
viranomaisten edellyttämässä laajuudessa. 
Pohjaveden imeytystoimet jatkuvat edelleen 
Lauttasaaressa sekä Urheilupuistossa.

Vuoden 2019 aikana pohjaveden 
pinnan tarkkailun ja painumaseurannan 
mittaussykliä on harvennettu ja vuoden 2020 
aikana poistoveden laadun mittaussykli 
harvenee, kun laadullisesti hyviä poistovesiä 
aletaan  vaiheittain pumppaamaan hulevesi-
järjestelmään Matinkylä-Kivenlahti -projektissa. 

Ympäristöselonteon tulosten ja työmaiden 
ympäristötarkastuskierrosten havaintojen 
perusteella vuoden 2020 aikana projektissa 
pyritään lisäämään työmaalla syntyvien 
jätteiden lajittelua, muovin erilliskeräilyä ja 
hyödyntämistä. 
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Arvio taloudellisesta asemasta ja tuloksesta 

Länsimetro Oy:n jatkuva toiminta 
rahoitetaan omistajilta perittävillä 
vastikkeilla ja rakennushankkeet 
omistajien takaamalla ulkoisella 

rahoituksella. Yhtiön toiminnan taloudellinen 
vakaus riippuu luotettavasta vastikerahoittei-
sen toiminnan suunnittelusta sekä rakentamis-
toiminnan rahoituksen ennakoinnista.

Länsimetron ensimmäisen vaiheen osalta 
Länsimetro Oy jää omaisuuden haltijaksi ja 
kattaa hankkeeseen liittyvät kunnossapito- ja 
lainanhoitokulunsa omistajilta kerättävillä 
vastikkeilla. Asemat ja radat on luovutettu 
HKL:n käyttöön, joka toimii metron operaatto-
rina ja metrojärjestelmän ylläpitäjänä. Metro-
liikenteen operoinnista HKL saa korvauksen 
HSL:ltä.

Omistajilta perittävillä hallintovastikkeilla 
katetaan yhtiön jatkuva toiminta. Vuonna 
2019 Länsimetro Oy keräsi hallintovastiketta 
2,6 miljoonaa euroa ja hoitovastiketta 16,7 
miljoonaa euroa.

Vuoden 2019 vastikerahoitteinen toiminta 
toteutui pääosin budjetoitua paremmin. Eten-
kin hoitokulut olivat budjetoitua pienemmät. 
Vuoden 2019 budjetit olivat kaikki alijäämäisiä 
johtuen vuonna 2018 syntyneistä vastike-
rahoitusylijäämistä.

Länsimetro Oy
2019

EUR Toteuma Budjetti

Hallintovastike 2 553 302 2 553 000

Hallintokulut -2 249 885 -2 875 000

Yli- / alijäämä (+ / -) 303 417 -322 000

Hoitovastike 16 722 591 16 723 000

Toiminnan tuotot 1 322 903 1 245 000

Hoitokulut -18 234 965 -21 385 000

Investoinnit -1 729 962 -4 135 000

Yli- / alijäämä (+ / -) -1 919 433 -7 552 000

Rahoitusvastike 39 696 947 39 697 000

Rahoituskulut -16 010 907 -16 350 000

Lyhennykset -24 721 290 -23 750 000

Yli- / alijäämä (+ / -) -1 035 250 -403 000

Yhtiö rahoittaa investoinnit pääosin 
kaupunkien takaamilla lainoilla. Vaihetta 1 
Ruoholahti-Matinkylä varten lainoja on vuoden 
2019 lopussa nostettu kaikkiaan 1 035 miljoo-
naa euroa. Ensimmäisten lainojen lyhennykset 
alkoivat vaiheittain vuodesta 2016. 

Vaihetta 2 Matinkylä-Kivenlahti varten 
on vuoden 2018 lopussa nostettu rahoitus-
laitoksilta 460 miljoonaa euroa lainoja.  

Valtion avustus liittyen metron ensim-
mäisen vaiheeseen on kokonaisuudessaan 
 maksettu. Toisen vaiheeseen valtio on 
sitoutunut maanrakennuskustannusindeksiin 
sidottujen rakennuskustannusten kattami-
seen korkeintaan 240 miljoonan tai 30 %:n 
 osuudella. Vaiheeseen 2 liittyvät valtion-
osuudet vuodelta 2018 maksettiin keväällä 
2019, maksettu summa oli 35,4 miljoonaa 
euroa. Vuoden 2019 valtionosuus maksetaan 
keväällä 2020, avustuksen summa on noin 
46,4 miljoonaa euroa.

Länsimetro Oy:n tarkoituksena ei ole 
voiton tuottaminen osakkeenomistajille. 
Yhtiö ei jaa osinkoa eikä varoja muissakaan 
osakeyhtiölain 13 luvun 1 §:n 1 momentin 
tarkoittamissa muodoissa.
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Toiminnan tunnusluvut
Konserni

EUR 2019 2018 2017

Liikevaihto 20 598 796 22 540 999 9 185 347

Hoitokate 113 946 3 365 772 4 440 191

Hoitokate %:a liikevaihdosta 0,6 % 14,9 % 48,3 %

Omavaraisuusaste 1,4 % 2,0 % 2,6 %

Toiminnan tunnusluvut ja henkilöstö

Kustannukset ja käyttöaste
EUR 2019 2018 Δ

Ylläpitokustannukset (netto) 16 893 649 16 048 028

+ 3,0 %Poistot 31 402 773 31 072 211

Rahoituskulut 16 010 907 15 318 426

Matkustajamäärä 35 945 300 32 915 100 + 9,2 %

Kustannus / matkustaja 1,79 € 1,90 € - 5,7 %

Henkilövahvuus
31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017

Henkeä LM1 LM2 LM1 LM2 LM1 LM2

Tilaajaorganisaatio 126 119 110

Suunnittelu ja mittaukset 39 178 47 163 0 303

Urakoitsijat ja sivu-urakoitsijat 75 1 044 30 529 0 273

Kunnossapito 70 0 78 0 75 0

Hanke- / tilaajaorganisaatio 11,2 henkeä 7,1 henkeä 5,9 henkeä

Hankeorganisaation vahvuus nousi 11,2 henkeen tilaajaorganisaation vahvuuteen verrattuna.  
Vuonna 2018 suhde oli 7,1.
Tilaajaorganisaatiosta Länsimetro Oy:n palveluksessa oli 20 henkilöä vuoden 2019 lopussa.
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Tuloslaskelma (Länsimetro-konserni)
1 000 EUR 2018A 2019A 2019B

Hoitovastike 18 764 16 723 16 723

Hallintovastike 2 806 2 553 2 553

Rahoitusvastike 32 513 39 697 39 697

Vastikkeet yhteensä 54 083 58 973 58 973
Toiminnan tuotot 971 1 323 1 245

Ylläpitokulut - 17 019 - 18 217 - 21 320

Hallintokulut - 2 156 - 2 268 - 2 875

Poistot - 31 072 - 31 403 - 31 776

Rahoituskulut - 15 318 - 16 011 - 16 350

Rahastoinnit - - -

Laskennalliset verot 2 102 1 521 2 421

Tilikauden voitto / tappio - 8 410 - 6 082 - 9 682

A tilikauden toteuma
B tilikauden budjetti

Tuloslaskelma ja tase

Tase (Länsimetro-konserni)
1 000 EUR 2018 2019

VASTAAVAA
Käyttöomaisuus 971 116 938 008

Keskeneräinen työ 382 313 603 383

Valtionavustus -109 485 - 155 865

Sijoitukset 22 548 22 548

Pysyvät vastaavat 1 266 492 1 408 074
Pitkäaikaiset saamiset 0 350

Lyhytaikaiset saamiset 48 803 57 071

Rahat ja pankkisaamiset 38 134 17 386

Vastaavaa yhteensä 1 353 429 1 483 162

VASTATTAVAA
Osakepääoma 900 900

Muut rahastot 31 164 31 164

Edellisten tilikausien tulos 3 061 -5 348

Tilikauden tulos -8 410 -6 082

Oma pääoma yhteensä 26 716 20 589
Hankerahoitus RUO-MAK 995 651 970 929

Hankerahoitus MAK-KIL 305 000 460 000

Muu vieras pääoma 26 063 31 643

Vastattavaa yhteensä 1 353 429 1 483 162
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Hallitus ehdottaa, että Länsimetro Oy:n tilikauden tulos -5 061 671,99 euroa kirjataan 
oman pääoman vähennykseksi ja että osinkoa ei makseta.

Osakepääoma osakelajeittain ja kutakin osakelaji koskevat yhtiöjärjestyksen pääasialliset 
määräykset:

Sarja Pääasialliset määräykset Lukumäärä Euroa

A Osakkeet numerot 1-140 antavat oikeuden hallita metro-
rataa, metrotunnelia sekä kaikkia laitteita ja tiloja siltä 
osin, kun ne sijaitsevat Helsingin kaupungin alueella

140 140 000,00

B Osakkeet numerot 141-850 antavat oikeuden hallita 
metrorataa, metrotunnelia sekä kaikkia laitteita ja tiloja 
siltä osin, kun ne sijaitsevat Espoon kaupungin alueella

710 710 000,00

V Osakkeet numerot 851-900 antavat oikeuden hallita 
metrorataa, metrotunnelia, sekä kaikkia laitteita ja tiloja 
siltä osin, kun ne johtavat metroradalta Sammalvuoden 
metro varikolle tai ovat metrovarikon tiloja ja laitteita

50 50 000,00

Yhtiön osakkeet

Yhtiön kaupparekisteriin merkitty kotipaikka on Espoo. 

Yhtiön hallitukseen kuuluivat tilikaudella seuraavat henkilöt

5.5.2019 asti 6.5.2019 alkaen

Hallituksen puheenjohtaja Olli Isotalo Olli Isotalo

Varsinaiset jäsenet Ville Lehmuskoski (vpj.)
Jyrki Kasvi
Kimmo Oila
Tuula Saxholm 
Hannele Kerola
Ari Konttas

Kari Pudas (vpj.)
Jyrki Kasvi
Kimmo Oila
Hannele Kerola
Ari Konttas

Asiantuntijajäsen Jaakko Heikkilä

Tietoja yrityksen organisaatiosta, 
johdosta ja tilintarkastajista

Hallituksen esitys tilikauden tulosta koskeviksi toimenpiteiksi
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Länsimetro Oy
PL 20491
02070 ESPOON KAUPUNKI
etunimi.sukunimi@lansimetro.fi
Puhelin +358 50 377 3700

Länsimetron käyntiosoite
Piispanportti 10A
02200 ESPOO

www.lansimetro.fi

Teksti: Länsimetro Oy
Taitto: Palko Design

Kuvat: ALA Architects 
 Indav Oy 

Jukka Rapo 
Kalle Mustonen 
 Länsimetro Oy 

Optivison Oy 
Skyfoto Group 

https://www.lansimetro.fi
https://www.facebook.com/metrorakentuu/
https://twitter.com/metrorakentuu
https://www.linkedin.com/company/lansimetro/
https://www.youtube.com/channel/UCa1ihArUvbcoqgdnYB3j_vQ
https://www.instagram.com/metrorakentuu/
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